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บทคัดยอ
บทความนี้มุงเนนศึกษาในประเด็นผูสอนในสายวิทยาศาสตรของประเทศจีน ซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญตอ
การพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถทางวิทยาศาสตร การศึกษาครั้งนี้จึงในดานการคัดเลือกและการ
พัฒนาบุคลากรการศึกษาในสายวิทยาศาสตร จากการศึกษาพบวา ประเทศจีนใหความสําคัญกับการเรียนการสอน
สายวิทยาศาสตรเปนอยางมาก มีกระบวนการผลิตและพัฒนาครูผูสอนอยางเปนระบบ มีสถาบันวิทยาศาสตรจีน
(Chinese Academy of Sciences, 中国科学院) ทําหนาที่รับผิดชอบงานทางดานวิทยาศาสตรโดยตรง
ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา และมีการรวบรวมรายงานวิจัยเพื่อใชเปนฐานขอมูลทางวิชาการของประเทศ
เชน ฐานขอมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสู
การพัฒนาและความสําเร็จดานการศึกษาสายวิทยาศาสตรของประเทศจีน
คําสําคัญ: ระบบการศึกษา สายวิทยาศาสตร ผูสอน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ABSTRACT
This article aims to the practice of development and encouragement available for
sciences Instructors of China. Instructor is the important factor to the development and support
of students’ science abilities. Our research focus in 2 main areas consists of personnel selection,
Workforce Development of science teaching. The research finding indicated that China to focus
on teaching of sciences seriously. the process and development of Instructors systematically.
The agencies responsible for science directly with Chinese Academy of Sciences (中国科学院)
, as well as scholarships and a research collection of academic databases, such as “China
National Knowledge Infrastructure (CNKI) databases. There are all factors that contribute to the
development and key success in science education of China.
Keywords: Education System, Science Teaching, Instructors, China
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บทนํา

นับตั้งแตประเทศจีนดําเนินนโยบายการเปดประเทศตั้งแตป 1979 รัฐบาลไดมุงเนนพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาอาจารยในระบบการศึกษาเปนภารกิจแรกๆ โดยมีเปาหมายเพื่อสงผลตอการพัฒนาและความเจริญกาวหนา
ในทุกๆ ภาคสวน ทั้งนี้ จะเห็นไดวา ประเด็นสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติผานระบบการศึกษา คือ การปฏิรูป
การศึกษาโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษารวมกันพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคลองกับสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ขณะเดีย วกัน ก็ ตองธํ ารงไวซึ่งเอกลักษณและจุดเดน ของสังคมจีน โดยเฉพาะการพัฒ นาดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง หากพิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย จากโครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment, PISA) ในป 2012 ขององคการเพื่อความรวมมือและ
พัฒนาเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) ผลประเมินดาน
วิทยาศาสตรปรากฏวา เขตเศรษฐกิจ/ประทศที่ไดคะแนนสูงสุด คือ นครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน ได 580 คะแนน
(คะแนนมาตรฐานเฉลี่ย 501 คะแนน) สวนประเทศไทยไดคะแนน 444 คะแนน จากผลการประเมินของ PISA ใน
ป 2012 จึ งสรุป ได ว า นั กเรีย นในนครเซี่ ยงไฮ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีผ ลการประเมิน ความสามารถดาน
วิทยาศาสตรสูงที่สุดในโลก จากผลการประเมินดังกลาวจึงเปนแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ที่จะศึกษาแนวทางเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตรของประเทศจีน โดยมุงประเด็นที่ผูสอน ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่
สําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถทางสายวิทยาศาสตร ภายใตวัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการคัดเลือกผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนวิทยาศาสตรของของประเทศจีน

ขอบเขตของการวิจัย
โครงการนี้ตองการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูสอนของประเทศจีน ซึ่งไดคัดเลือกผูบริหาร
และผูสอนมหาวิทยาลัยปกกิ่ง (Peking University) มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) มหาวิทยาลัยเจ
อเจียง (Zhejiang University) และมหาวิทยาลัยฟูตั้น (Fudan University) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย
มาเปนกรณีศึกษา โดยจะดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาในสายวิทยาศาสตร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบแนวทางการคัดเลือกผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน
2. ทราบแนวทางการพัฒนาผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน
3. ทราบแนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมผูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” เปนการวิจัยที่มุงเสนอแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูสอนวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่เนนกรณีศึกษาจากประเทศจีน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน
คือ
1) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล ประกอบดวย เอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความ สารนิพนธและวิทยานิพนธทั้งใน
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในประเด็นเกี่ยวกับระบบการศึกษา การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
ขอมูลจากมหาวิทยาลัยที่เลือกมาเปนกรณีศึกษาและรูปแบบการพัฒนาและสงเสริมผูสอนในสายวิทยาศาสตรของ
ประเทศจีน
2) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในประเด็นขอสงสัยเพิ่มเติมจากเอกสารที่คนพบ
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการเก็บรวบรวมดวยวิธีการสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหาร
ผูทรงคุณวุฒิและผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาในสายวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยที่เลือกมาศึกษาเปน
กรณีศึกษาที่มีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและใชการวิเคราะหขอมูล โดย
เชื่อมโยงของขอมูลที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศ
จีนที่สัมพันธกับบริบทกับประเทศไทย ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
ระบบการศึกษาของประเทศจีน
การศึกษาถือเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศจีน โดยประเทศจีนใหความสําคัญกับการศึกษาตั้งแตใน
สมัยราชวงศถัง ซึ่งมีระบบสอบคัดเลือกคนเกงใหมาเปนขาราชการ หรือที่เรียกกันวาระบบการสอบ “จอหงวน”
(狀元) ในป จ จุ บั น ประเทศจี น ได แบ ง การศึ กษาออกเป น ระดับ ชั้น อนุบ าล ประถมศึ กษา มัธ ยมศึกษา และ
อุดมศึกษา และยังมีหลักสูตรฝกอบรมความชํานาญทางวิชาชีพ เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคตอีก
ดวย
หลังจากผานไปหนึ่งศตวรรษของการพัฒนาและการปฏิรูป ประเทศจีนไดจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาที่มี
ความสมบูรณมากขึ้นและหลักสูตรการศึกษานี้ก็ไดรับการยอมรับจาก “กฎหมายการศึกษาของประเทศจีน” ตอมา
ในป 1995 ไดนําแนวคิด “การศึกษากอนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” รวมทั้งนํา
“การศึกษาภาคบังคับ อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญ” มาเปนหลักและขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
เปนพื้นฐานของระบบการศึกษาประเทศจีน นอกจากนี้ การศึกษาสังคมวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและการศึกษา
นอกโรงเรียนของผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะก็ถูกปรับใหเขากับขอบขายของกฎหมายใหม
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หากมองหลักสูตรการศึกษาของประเทศจีนในปจจุบันจากแนวตั้ง จะพบวา การศึกษาถูกแบงออกเปน 4
ชวง คือ การศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยชวงการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษารวมเรียกวา การศึกษาภาคบังคับ
1) การศึกษาปฐมวัย การศึกษาของเด็กที่มีอายุ 3-6 ป ผูสอนมีหนาที่เลี้ยงดูเด็กและใหความรูไปควบคูกัน
โดยเนนใหพัฒนาเด็ก ทั้งทางดานรางกาย ความรู คุณธรรมและดานอื่นๆ สงเสริมใหรางกายและจิตใจพัฒนาไป
พรอมกัน
2) การศึกษาระดับประถมศึกษา เนนไปที่หลักสูตรเต็มวันของประถมศึกษา รับนักเรียนอายุตั้งแต 6-7 ป
หลักสูตรการศึกษามีระยะเวลา 6 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของการพัฒนาในดาน
ตางๆสําหรับเด็ก และมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เปดสอนนอกเวลาใหแกผูที่บรรลุนิติภาวะดวย
3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวยหลักสูตรเต็มวันของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียน
วิชาชีพเฉพาะ โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการชาง โรงเรียนมัธยมการเกษตร โรงเรียนที่ใหทํางานและเรียนมัธยม
ไปควบคูกัน โรงเรีย นมั ธยมศึ กษานอกเวลา เปนตน หลักสูตรเต็มวันของโรงเรียนมัธ ยมศึกษาทั่ว ไป แบงเปน
มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป สวนโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะ โรงเรียนอาชีวศึกษาและ
โรงเรียนการชาง จะรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรมีระยะเวลา 3-4 ป มีเปาประสงคใน
การสรางบุคลากรทางเทคนิคระดับกลางและแรงงานที่มีทักษะ
4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยหลักสูตรเต็มวันของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิเชน
มหาวิทยาลัยปด มหาวิทยาลัยเปด วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทางอื่นๆ เชน
มหาวิทยาลัยวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน มหาวิทยาลัยจดหมายและวารสาร มหาวิทยาลัยกีฬา มหาวิทยาลัย
ภาพยนตรและการละคร เปนตน หลักสูตรเต็มวันของมหาวิทยาลัยมีระยะเวลา 4-5 ป หลักสูตรการศึกษาของ
วิทยาลัยมีระยะเวลา 2-3 ป หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทมีระยะเวลา 2-3 ป หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก โดยปกติมีระยะเวลา 4 ป หนาที่ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สรางอาชีพแกประชาชนใน
ประเทศโดยการฝกอบรมใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอีกหลายรูปแบบ เชน วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอื่นๆ รวมถึงระบบการศึกษา
แบบเรียนและสอบดวยตนเอง โดยใหผูที่ผานการเรียนดวยตนเองเขารวมการสอบที่รัฐจัดขึ้น ผูที่สอบผานจะไดรับ
ประกาศนียบัตรจบการศึกษา และไดรับการยอมรับคุณสมบัติเหมือนกับการจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วไป
ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยของจีน
ปจจุบัน การสอบครั้งใหญของประเทศจีนแบงออกเปนสามประเภท คือ สอบเพื่อใชสมัครเขาศึกษาตอใน
ระดับมหาวิทยาลัย สอบเพื่อใชสมัครเรียนตอดวยตนเองและสอบเพื่อการศึกษาผูใหญ โดยการสอบเพื่อใชสมัคร
เขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยถือเปนการสอบที่มีความสําคัญมากที่สุดของประเทศจีน (ไมรวมฮองกง มาเกา
และไตหวัน) เพราะถือเปนมาตรฐานในการสมัครเขาเรียนตอและเลือกมหาวิทยาลัย ระบบการสอบนี้เริ่มใชเมื่อป
ค.ศ.1952 มีการยกเลิกการใชระบบการสอบนี้ชั่วคราวในป ค.ศ.1965 และไดถูกนํากลับมาใชใหมอีกครั้งในป ค.ศ.
1977 จนถึงปจจุบัน ผลการสอบที่ไดจะถูกใชเปนสิ่งวัดความสามารถและคุณภาพของนักเรียนกับมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสม ระบบการสอบนี้ไดรับการยอมรับวามีความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ความเหมาะสม และความสามารถ
ในการคัดแยกสูง นักเรียนที่ถูกคัดเลือกวามีสติปญญาดีจะมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เพื่อ

D4

การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งที่ 5
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ฝกอบรมใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพตอไป โดยการสอบเขามหาวิทยาลัยนี้ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนจะ
เปนผูออกขอสอบและสงขอสอบตอไปยังสนามสอบประจําแตละมณฑล วันสอบเขามหาวิทยาลัยถูกกําหนดไวใน
วันที่ 6-8 มิถุนายนของทุกป
เมืองและมณฑลสวนใหญจะจัดการสอบเขามหาวิทยาลัย（高考）นี้ ปละหนึ่งครั้ง แตจะมีเมืองและ
มณฑลสวนนอยบางสวนที่จัดการสอบปละสองครั้ง ครั้งที่จะเพิ่มขึ้นนั้นจะเรียกวาการสอบเขามหาวิทยาลัยประจํา
ฤดูใบไมผลิ (春季高考) โดยในแตละเมืองและมณฑลของประเทศจีน จะมีระบบในการสอบเขามหาวิทยาลัยที่
แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน
ระบบ 3+X โดย 3 หมายถึงวิชาภาษาจีน วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาตางประเทศ X หมายวิชาเลือก
ซึ่งสามารถเลือกไดจากวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (รวมวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา) หรือสังคมศาสตรทั่วไป
(รวมวิชาการเมือง ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ) คะแนนเต็มของระบบนี้คือ 700 คะแนน แบงเปนวิชาภาษาจีน
150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร 150 คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 150 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปหรือ
สังคมศาสตรทั่วไป 300 คะแนน ซึ่งระบบนี้จะใชกันอยางแพรหลาย อาทิ เมืองปกกิ่ง เมืองเทียนจิน มณฑลซานซี
และมณฑลเฮยหลงเจียง เปนตน
ระบบ 3+X+วิ ช าเลื อ กอื่ น ๆ ซึ่ ง ระบบนี้ จ ะใช ใ นมณฑลเจ อ เจี ย ง โดย 3 หมายถึ ง วิ ช าภาษาจี น วิ ช า
คณิตศาสตรและวิชาภาษาตางประเทศ X หมายถึงวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ( วิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา ) หรือ
สังคมศาสตรทั่วไป ( วิชาการเมือง ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร ) และวิชาเลือกอื่นๆ โดยการใหคะแนนแบงเปน
วิชาภาษาจีน 150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร 150 คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 150 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไปหรือสังคมศาสตรทั่วไป 300 คะแนน และวิชาเลือกอื่นๆ 60 คะแนน
ระบบ 3+วิชาวิทยาศาสตรทั่วไปหรือสังคมศาสตรทั่วไป+ความสามารถพื้นฐาน ระบบนี้จะใชในมณฑล
เจียงซู การใหคะแนนแบงเปนวิชาภาษาจีน 150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร 150 คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ
150 คะแนน วิชาวิทยาศาสตรทั่วไปหรือสังคมศาสตรทั่วไป 240 คะแนน และความสามารถพื้นฐาน 60 คะแนน
ระบบ 3+1 ระบบนี้จะใชในเมืองเซี่ยงไฮ โดย 3 หมายถึงวิชาภาษาจีน วิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาตางประเทศ 1 หมายถึงวิชาเลือก ซึ่งสามารถเลือกไดจากวิชาการเมือง ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ฟสิกส เคมี
หรือชีวะ คะแนนเต็มของระบบนี้คือ 600 คะแนน แบงเปนวิชาภาษาจีน 150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร150
คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 150 คะแนน และวิชาเลือก 150 คะแนน
ระบบ 3+การวัดระดับเฉพาะทาง+การวัดคุณภาพทั่วไป ระบบนี้จะใชในมณฑลซานตง โดย 3 หมายถึง
วิชาภาษาจีน วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาตางประเทศ การใหคะแนนแบงเปนวิชาภาษาจีน 160 คะแนน วิชา
คณิตศาสตร 160 คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 120 คะแนน การสอบวัดระดับเฉพาะทางโดยแบงเปนวิชาบังคับ
และวิชาเลือกอีกอยางละ 100 และ120 คะแนน
ระบบ 3+3+การทดสอบทั่วไป โดย 3 วิชาแรกหมายถึงวิชาภาษาจีน คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ
3 วิชาถัดมาหมายถึงวิชาการเมือง ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรสําหรับนักเรียนสายศิลป หรือวิชาฟสิกส เคมี ชีวะ
สําหรับนักเรียนสายวิทย และการทดสอบทั่วไป ซึ่งระบบนี้จะใชในมณฑลไหหนาน การสงเสริมดานวิทยาศาสตร
ของประเทศจีน
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ประเทศจีนถือไดวามีสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรหลายแหง เนื่องจากคานิยมของผูปกครองที่
สนับสนุนใหบุตรหลานเรียนในสายวิทยาศาสตร อางอิงจากบทสัมภาษณของ Wei Rui (Wei Rui 1, สัมภาษณ, 24
กุมภาพันธ 2557) ที่กลาววา “ผูปกครองในประเทศจีนมีคานิยมสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนในสายวิทยาศาสตร
เนื่องจากพวกเคาเหลานั้นคิดวาผูที่เรียนในสายวิทยาศาสตรจะมีโอกาสไดเปนผูนําทางสังคมและมีโอกาสไดงานทํา
มากกวา….” และจากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่แสดงจํานวนนักเรียนจีนที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา มีถึงรอยละ 87.0 ในป ค.ศ. 2012 ที่เรียนตอในระดับอุดมศึกษา
และในจํานวนนี้มีผูศึกษาในสายวิทยาศาสตร (คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตรและ
คณะเกษตรศาสตร) ที่อยูในระบบประมาณรอยละ 40 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1: สัดสวนของนักศึกษาจีนคณะตางๆ ในป ค.ศ. 2012
ประมาณการใน
สําเร็จการศึกษา สอบเขา อยูในระบบ
ป ค.ศ. 2013
ปรัชญา
2,038
2,335
8,840
2,172
เศรษฐศาสตร
188,257 216,289 838,204
196,306
กฏหมาย
121,634 133,717 516,789
125,144
ศึกษาศาสตร
103,884 142,812 517,590
116,046
วรรณคดี
588,198 707,543 2,668,900
630,275
ภาษาตางประเทศ
201,115 205,236 810,846
202,855
ศิลปศาสตร
240,957 337,810 1,215,535
271,742
ประวัติศาสตร
15,588
18,926
70,769
16,478
วิทยาศาสตร
294,060 344,671 1,314,644
314,954
วิศวกรรมศาสตร
964,583 1,195,234 4,522,917 1,050,503
เกษตรศาสตร
53,789
63,974 244,261
58,767
แพทยศาสตร
178,085 228,294 1,006,410
195,108
บริหารธุรกิจ
528,357 686,779 2,561,564
580,745
สาขาอื่นๆ
328,571 367,421 1,443,936
354
ผลรวม
3,038,473 3,740,574 14,270,888 3,286,498
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน (2556)
ประเทศจีนไดสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทําการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางระบบการศึกษาของประเทศเพื่อการเตรียมพรอมสําหรับการกาว
เขาสูศตวรรษที่ 21 ของประเทศ (Action Scheme for Invigorating Education Towards the 21st Century)
ดวยตระหนักวา วิทยาศาสตรและการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศใหทันสมัย ประธานาธิบดีเจียง
1

Wei Rui อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนเคมี มหาวิทยาลัยครุศาสตรปกกิ่ง
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เจอหมิน (Jiang ZheMin) กลาวไววาความแข็งแกรงและการแขงขันระหวางประเทศของจีนจะกาวไปไดดวยการ
พัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหมๆทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ความรู และการศึกษา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลจีนไดกําหนดไวเปนยุทธศาสตรลําดับตนๆของประเทศ
และเพื่ อ ให ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รั ฐ บาลยั ง มี น โนบายที่ จ ะสร า งอุ ท ยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and technology parks) บริเวณรอบสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตามความ
สนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนนักศึกษา ที่เพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาศักยภาพของผูสอนในมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูสอนตลอดจนบุคลากรดานวิทยาศาสตร รวมไปถึงการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อตอบสนองตอการเติบโตของเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยชั้นนําของจีน อาทิ มหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงฮวา มหาวิทยาลัยเหรินหมิน มหาวิทยาลัยฟูตาน มหาวิทยาลัยหนานไค มหาวิทยาลัยเจ
อเจียง มหาวิทยาลัยหนานจิง มหาวิทยาลัยการคมนาคมแหงเซี่ยงไฮ มหาวิทยาลัยอูฮั่น และมหาวิทยาลัยเทียนจิน
ลวนแตใหความสนใจตอการผลิตบุคลากรและองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัย
เหลานี้จะมีทุนการศึกษา ทั้งยังรวมมือกับหนวยงานทางวิทยาศาสตร เชน Chinese Academy of Sciences
（中国科学院）และ The Academy of Sciences for developing world (发展中国家学院) ในการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแกผูที่สนใจศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้รัฐบาลยังไดสนับสนุนทุน
วิจัยทุนวิจัยทางดานวิทยาศาสตร โดยในป ค.ศ. 2010 มหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
ตามตารางที่ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวจะพบวามหาวิทยาลัยที่ไดรับทุนวิจัยใน 5 อันดับแรกนั้นลวนเปนมหาวิทยาลัย
ที่สนับสนนุนการวิจัยและการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตารางที่ 2: จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีน 5 อันดับแรกในป ค.ศ. 2010
มหาวิทยาลัย
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย
(ลานหยวน)
มหาวิทยาลัยชิงฮวา
3,602
มหาวิทยาลัยเจอเจียง
2,752
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
2,000
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮวาจง
1,400
มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต (มหาวิทยาลัยตงหนาน)
1,100
ที่มา: ศูนยเครือขายวิจัยและศึกษาจีน. (2557).
จากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิทยาศาสตรของประเทศจีนทั้ง 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย
ชิงฮวา มหาวิ ทยาลั ยเจอเจีย ง และมหาวิ ทยาลัย ฟูตาน ที่ใหความสําคัญตอการสรางผลงานวิช าการทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากเพราะการผลิตผลงานวิชาการจะเปนเครื่องมือที่พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ ทั้งยังสะทอนถึงคุณภาพดานงานวิชาการของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ดวย ซึ่งจากบทสัมภาษณของ
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ศาสตราจารย ดร. Lin Jian (Lin Jian2, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2557) ไดกลาวถึงการผลิตผลงานวิชาการของ
สถาบันการศึกษา นโยบายการศึกษาและความเปนผูนํา วา “อาจารยตองมีผลงานในระดับดีมากและตองไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ และผูที่จะเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจะตองมีผลงานเปนไปตามเกณฑ
และต องอยูในอั น ดับ ดีมากเมื่อเที ย บกั บอาจารยทั้งหมดที่ตองการตําแหนงทางวิชาการ” ซึ่งสอดคลองกับ บท
สัมภาษณของ รองศาสตราจารย ดร. Cheng Yuan (Cheng Yuan 3, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2557) ที่กลาวถึง
มาตรการของ วิ ทยาลั ย การพั ฒ นาสั งคมและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย ฟู ตาน ที่กล าวถึงมาตรการของ
มหาวิทยาลัยที่มีตออาจารยที่ไมมีผลงานทางวิชาการวา “การเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศจีน และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากตางประเทศ
โดยจะตองมีการผลิตผลงานทางวิชาการทีตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง ซึ่งภายในหกปตองดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป ถาหากไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้จะไมไดรับการพิจารณาใหเปน
อาจารยที่มหาวิทยาลัยอีก” และยังสอดคลองกับบทสัมภาษณของ ดร. Zhao Kang (Zhao Kang4, สัมภาษณ, 28
กุมภาพันธ 2557) อาจารยจากมหาวิทยาลัย เจอเจียงที่กลาววา “การดํารงตําแหนงทางวิชาการตําแหนงรอง
ศาสตราจารยที่นี่ตองเปนอาจารยมาไมนอยกวาสามป จึงจะมีสิทธิ์ขอตําแหนงทางวิชาการไดและตองมีผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง โดยผูที่ไดตําแหนงทางวิชาการนี้จะตองจัดอยูในระดับดีมาก จากผูที่นําผลงานมาเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการนี้ทั้งหมด”
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 แหงยังไดคํานึงถึงภาระการสอนของอาจารยผูส อนเปน หลัก โดยมีแนวคิดวา
กระบวนการทําผลงานทางวิชาการนั้น ผูสอนตองใชเวลาและมีสิ่งสนับสนุนทั้งทรัพยากรและเงินทุนสนับสนุน
ศาสตราจารย ดร. Lin Jian (Lin Jian, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2557) ไดกลาววา “ในป ค.ศ. 2011
มหาวิทยาลัยไดรับเงินทุนสนับสนุนทั้งสิ้นประมาณ 3,000 ลานหยวน ซึ่งเพิ่มจากป ค.ศ. 2001 ที่ไดรับ 800 ลาน
หยวน และในป ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณประมาณ 4,000 ลานหยวน ซึ่งงบประมาณดังกลาวถา
เทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอยางมหาวิทยาลัยปกกิ่ง จะพบวามหาวิทยาลัยปกกิ่ง ไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลคิด
เปน 2 ใน 3 สวนของที่นี่” ในขณะที่เมื่อพิจารณาถึงภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยฟูตาน รองศาสตราจารย ดร.
Cheng Yuan (Cheng Yuan, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2557) ไดกลาววา “อาจารยที่มหาวิทยาลัยจะมีภาระงาน
สอนประมาณ 2-4 วิชาตอปการศึกษา” สวนมหาวิทยาลัยเจอเจียง ภาระการสอนของอาจารยก็มิไดแตกตางกัน
มากนัก ทั้งนี้อาจารยที่สอนในระดับปริญญาตรียังมีเงินสนับสนุนใหมีผูชวยนักวิจัย โดย ดร. Zhao Kang (Zhao
Kang, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “อาจารยที่สอนในระดับปริญญาตรีจะมีภาระการสอนปละ
ประมาณ 3 วิชา หรือโดยเฉลี่ยหนึ่งปการศึกษาอาจารยจะสอนไมต่ํากวา 120 คาบ สวนเรื่องงานวิจัย อาจารยจะ
เป น ผู เสนอหั วข อวิ จัย ต อหนว ยงานส ว นกลางของมหาวิทยาลัย ใหนําเสนอตอรัฐ บาลจีน เพื่อพิจ ารณาเงิน ทุน
สนับสนุน โดยมีระยะเวลาสามปตอหนึ่งโครงการ สวนเงินทุนสนับสนุนจะมีตั้งแตหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนหยวนขึ้นอยู
กับโครงการ โดยบางโครงการอาจารยอาจทําคนเดียวและมีผูชวยนักวิจัยเปนนักศึกษาในสังกัด หรือบางโครงการ
อาจทํางานรวมกันเปนทีมวิจัย”
3

3

6

6

6
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Prof.Lin Jian รองผูอํานวยการศูนยวิจยั บริหารและวางแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยชิงฮวา
Assoc.Prof.Cheng Yuan อาจารยประจํา คณะการพัฒนาสาธารณะและนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยฟูตา น
4
Dr.Zhao Kang อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเจอเจียง
3
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สําหรับการพัฒนาอาจารยดานการสอนก็ถือวาเปนอีกสวนหนึ่งที่จะสงเสริมใหอาจารยมีเทคนิควิธีการสอน
ที่ส ามารถถ ายทอดความรู แก ผู เรี ย นได อย างมีป ระสิทธิภ าพ “โดยอาจารยในมหาวิทยาลัย เจอเจีย ง นอกจาก
คุณสมบัติที่ตองจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณการเรียน การฝกอบรมหรือวิจัยในตางประเทศและ
ผลิตผลงานวิจัยตอเนื่องแลว เมื่อเขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยจะตองผานหลักสูตรอบรมการเปนอาจารย
ประมาณหนึ่ งสั ป ดาห ได รับ ใบรับ รองการเปน อาจารยในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จ ะตองผานเกณฑการสอบ
ภาษาจีนกลาง ทฤษฎีการสอนระดับอุดมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นโยบายการศึกษาและประวัติศาสตรการศึกษา
เมื่อเปนอาจารยใหมจะตองมีอาจารยพี่เลี้ยงที่ใหคําปรึกษามาเปนผูชี้แนะการสอนตลอดจนขึ้นตอนตางๆกอนสอน
จริงประมาณ 1 ปการศึกษา” ดร.Zhao Kang (Zhao Kang, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2557) กลาว ซึ่งพบวา
สอดคลองกับบทสัมภาษณของศาสตราจารย ดร. Lin Jian (Lin Jian, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2557) จาก
มหาวิทยาลัยชิงฮวาที่กลาววา “มีโครงการหลายโครงการของมหาวิทยาลัยที่สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดทดลอง
สอนกอนการสอนจริง และในการคัดเลือกอาจารยผูสอน จะตองมีประสบการณทํางานที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่จะ
สอนกอนจึงจะสามารถสอนได” ทั้งนี้ พบวาแนวทางของมหาวิทยาลัยเจอเจียงและมหาวิทยาลัยชิงฮวาขัดแยงกับ
แนวทางการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยฟูตานที่จะ “เนนใหอาจารยมีประสบการณในตางประเทศทางยุโรป
และอเมริกา โดยไมเนนการฝกอบรมอาจารยในมหาวิทยาลัยมากนัก โดยแนวทางที่บางคณะในมหาวิทยาลัยใช คือ
การสงอาจารยไปเรียนวิชาที่อาจารยผูนั้นจะตองสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนําตางประเทศ ซึ่งโดยเฉลี่ยใชเวลาครั้งละ
ประมาณหนึ่งป แลวก็นําความรูและวิธีการที่ไดรับนั้น มาประยุกตใชสอนในมหาวิทยาลัย พอสอนวิชาเดิมได 2-3
ปก็ไปหาความรูในตางประเทศอีกครั้งแลวนํากลับมาสอนใหมเปนวัฎจักรเชนนี้เรื่อยไป” รองศาสตราจารย ดร.
Cheng Yuan (Cheng Yuan, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2557) กลาว
การผลิตผูสอนในสายวิทยาศาสตร
ในการศึกษาหลักสูตรสําหรับผูสอนในสายวิทยาศาสตร จะประกอบดวยวิชาเฉพาะในแตละสาขา ไดแก
วิ ช าจิ ต วิ ทยาทั่ ว ไป วิ ช าจิ ตวิ ทยาการศึ กษา วิช าประวั ติศาสตรการศึกษาของประเทศจีน วิช าประวัติศาสตร
การศึกษาของตางประเทศ วิชาทฤษฎีการศึกษา วิชาทฤษฎีการสอน วิชาหลักคุณธรรม วิชาสังคมศาสตรการศึกษา
วิชาประเมินสถิติการศึกษา วิชาปรัชญาการศึกษา วิชาหลักการสอนคณิตศาสตรระดับประถมและมัธยม วิชา
คณิ ต ศาสตร ร ะดั บ สู ง วิช าวิ ทยาศาสตร กายภาพ วิช าเคมี วิช าทดลอง วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต วิช าเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสมัยปจจุบัน วิชาการเขียนแบบวิศวกรรม วิชาการประดิษฐเทคโนโลยี วิชากลศาสตรประยุกต วิชา
เทคโนโลยี เครื่ องกล วิ ชาเทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิกสและไฟฟา วิช าการประดิษฐและออกแบบเทคโนโลยี วิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีอัตโนมัติ วิชาหลักการสอนกิจกรรมแบบบูรณาการ วิชาหลักการสอน
การสรางสรรคเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร ซึ่งวิชาหลักการสอนการสรางสรรคเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร วิชา
หลักการสอนกิจกรรมแบบบูรณาการ วิชาการประดิษฐและออกแบบเทคโนโลยี และวิชาหลักการสอนวิทยาศาสตร
ถือเปนวิชาเฉพาะที่เปนเอกลักษณพิเศษของสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ส ว นวิธี การสอนของหลั ก สู ตรนี้ นอกจากการเรี ย นการสอนวิช าทั่ ว ไปแลว ยั งตองทําการเขา ฟงและ
สังเกตการณอาจารยผูสอน ฝกสอน ทําแบบสํารวจทางสังคมและแบบวัดผล ประเมินผลทางการศึกษาโดยกิจกรรม
เสริ มเหลานี้ ตองทําไมนอยกวา 20 สัปดาห จากนั้นจะตองไปทดลองฝกสอนในโรงเรีย นจริง ซึ่ งกอนสําเร็จ
การศึกษาจะตองผานการทดสอบภาษาจีนกลาง โดยขึ้นตอนการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เปนไปตามแผนภาพที่

D9

การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งที่ 5
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

1 สวนผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาครุศาสตรการสอนหากมีความประสงคจะเปนครูจะตองผานการฝกอบรม
คุณสมบัติความเปนครู และตองผานการทดสอบวัดคุณสมบัติความเปนครูจึงจะสามารถสอนได
ศึกษาตาม
หลักสูตร

Work Shop

วัดผล/ประเมินผล

ฝกทดลองสอนใน
โรงเรียนจริง

ผานการทดสอบ
ภาษาจีนกลาง

ผานการทดสอบ
ใบประกอบ
วิชาชีพ

ไมนอยกวา 20 สัปดาห

แผนภาพที่ 1: ขั้นตอนการเรียนสาขาครุศาสตรการสอนวิทยาศาสตรของจีน
จากกรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสาขาครุศาสตร เอกการสอนวิชาเคมี ของมหาวิทยาครุศาสตร
ปกกิ่ง (Beijing Normal University, 北京师范大学) พบวา มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนเชิง
ปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรจะเขาเปนผูชวยอาจารยตั้งแตปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะไดรับเงิน
สนับสนุนจากการเปนผูชวยอาจารย และมหาวิทยาลัยยังมีระบบการดูแลนักศึกษาที่จะแบงอาจารยออกเปน 2
กลุม คือ อาจารยที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและอาจารยที่ใหคําปรึกษาเรื่องการใชชีวิต
สวนคุณสมบัติอื่นของผูที่จะผานการเปนผูสอนจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ที่เพิ่มเติมจากคุณสมบัติพื้นฐาน คือ
• เรียนครบ 140 หนวยกิต
• ผานการทดสอบภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (College English Test: CET)
- ผานระดับขึ้นไป 4 จึงจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ผานระดับ 6 ขึ้นไปจึงจะสามารถศึกษาตอระดับปริญญาโท
• การฝกงานแบงเปน 2 กรณี ไดแก
กรณีที่ 1 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีความประสงคจะเปนครู
- นักศึกษาที่ไดรับทุนจากมณฑล ตองฝกสอนไมนอยกวา 2 เดือน
- นักศึกษาที่ไมไดรับทุนจากมณฑล ตองฝกสอนไมนอย 1 เดือน
กรณีที่ 2 เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไมมีความประสงคจะเปนครูจะตองไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการดานเคมี
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ซีหนาน ที่เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญ แหงหนึ่ง ในสังกัดโดยตรงของ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน ซึ่งเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ หลากหลาย ครอบคลุม 336 หลักสูตร
เปนมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมตัวของมหาวิทยาลัยครูซีหนานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซีหนาน เมื่อ
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 ที่สรางขึ้นตามแนวนโยบาย “โครงการ 211” ของประเทศ สถาบันแหงนี้มีประวัติการ
กอตั้งยาวนานถึงรอยป จัดเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอันดับตนๆ ของประเทศ มีศักยภาพทางการวิชาการและวิจัยใน
ระดับสูง และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ปจจุบันมีนักศึกษาจากคณะตางๆ รวมกันมากกวา 8 หมื่น
คน ซึ่งในจํานวนนี้ประกอบดวยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติจํานวนมากกวา 5 หมื่นคน
มหาวิทยาลัยแหงนี้ใหความสําคัญกับผูสอนในคณะครุศาสตรเปนอยางมาก เพราะจะตองผานการอบรม
วิธีการสอนและหลักความเปนครูกวา 100 ชั่วโมง จึงมีสิทธิ์ทดสอบทฤษฎีและทดสอบปฏิบัติการสอน เมื่อผานการ
ประเมินทั้งหมดจึงจะสามารถเปนอาจารยได ตามภาพที่ 2
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ทดสอบขอเขียน

ทดสอบภาคปฏิบัติ

ผานหลักสูตรอาจารย
ใหมไดรับ
ประกาศนียบัตร

ภาพที่ 2: ขั้นตอนการกําหนดคุณสมบัติผูสอนมหาวิทยาลัยซีหนาน
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาและส ง เสริ ม นั ก เรี ย นให มี ค วามรู ค วามสามารถทางด า น
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของจีนในครั้งนี้ยึดประเด็นวาผูสอนเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน โดยวิธี
ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความ สารนิพนธและวิทยานิพนธ ตลอดจนสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญใน
ประเด็นขอสงสัยเพิ่มเติม รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักไดแก ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและผูสอนที่มี
บทบาทต อ นโยบายการจั ด การศึ ก ษา การวิ จั ย การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการผลิ ต ผู ส อนในสาขา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของประเทศจีน โดยไดคัดเลือกสัมภาษณเชิงลึกมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีบทบาทในการ
ผลิ ตบุ คลากรดา นวิ ทยาศาสตรที่สํ าคั ญมา 4 มหาวิ ทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยปกกิ่ง มหาวิทยาลัยชิงฮวา
มหาวิทยาลัยเจอเจียง และมหาวิทยาลัยฟูตานมาเปนกรณีศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ผลิตครูในสาขา
การสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเลือกมหาวิทยาลัยครุศาสตรปกกิ่งและมหาวิทยาลัยซีหนานมาเปน
กรณีศึกษา ไดผลสรุปเปนประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้
การคัดเลือกบุคลากร
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนมีการกําหนดคุณสมบัติการศึกษาของผูที่จะมาเปนอาจารยคอนขางสูง
ซึ่งบุคคลที่จะมาเปนอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตรนั้นจะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก นอกจากนี้จะตองมีประสบการณในการสอน การอบรมสัมมนาหรือ
การวิ จั ย ในต า งประเทศหรื อ ทั้ งยั งต องผ า นเกณฑการทดสอบความสามารถทางภาษาทั้งภาษาจีน กลางและ
ภาษาอังกฤษดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวานอกเหนือจากความรูความสามารถทางสาขาอาชีพแลวยังตองคํานึงถึงการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารอยางถูกตองและการใชภาษาเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
อีกดวย ซึ่งเมื่อเขาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ แลวอาจารยตองมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติอยาง
ตอเนื่อง โดยผลงานนี้จะนําไปเปนสวนหนึ่งของการใชขอตําแหนงทางวิชาการและการประเมินผลงานประจําป ซึ่ง
ถาไมผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะพนสภาพจากการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทันที
จากประเด็นการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยที่สอนในสายวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยชั้นนําไวสูง
เนื่องจากการสอนในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรนั้นตองการผูที่มีความรูความสามารถสูง และสามารถถายทอดองค
ความรูไปสูผูเรียน ตลอดจนสามารถสรางผูเรียนใหเปนนักวิทยาศาสตร ซึ่งเปนกลไกสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
ประกอบกับ ผูเรียนในสายวิทยาศาสตรสว นใหญมีผลการเรียนดี จึงทําใหตองการคณาอาจารยที่มีความรูและ
ประสบการณสูง ทั้งนี้เนื่องจากคานิยมของประเทศจีน ที่สนับสนุนใหบุตรหลานเลือกเรียนในสายวิทยาศาสตร
เพราะมีความเชื่อวา จะมีโอกาสไดงานทําทั้งยังมีโอกาสทางสังคมมากกวา โดยจะยึดแบบอยางจากบุคคลที่สําคัญ
ของประเทศอยางผูนํารุนใหมหลายทาน เชน ประธานาธิบดีคนปจจุบัน นายสีจิ้นผิง (Xi JinPing)
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เพื่อใหกระตุนใหนักเรียน
มีความสนใจเลือกศึกษาตอในสาขาทางวิทยาศาสตร โดยมีน โยบายการสรางพิพิธ ภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมี
จํานวนเหมาะสมกับสัดสวนของประชากร ตามกรณีศึกษาที่ปรากฏในเคาโครงการปฏิรูปวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของมณฑลกุย หยาง ประกอบกั บ การมี หน ว ยงานที่รับ ผิดชอบงานทางดานวิทยาศาสตรโ ดยตรงอยางสถาบัน
วิทยาศาสตรจีน (CAS) ที่ทําหนาที่พัฒนาและสงเสริมการสรางผลงานวิจัย ตลอดจนการสงเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรของประเทศและทําหนาที่ผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร เพื่อเติมเต็มระบบให
สมบูรณ ทําใหเกิดองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ครอบคลุมทุกดาน และตรงตามความสนใจของผูเรียน
การสนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลผานทางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของหรือมหาวิทยาลัย ถือวา
เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ที่ชวยสนับสนุนใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดีสามารถเลือกเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตร
และสาขาที่ตรงกับความตองการของประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังใหความสําคัญตอการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ที่ถือเปนปจจัยสําคัญกอนการ
เรียนรูในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดโครงการ 211 โดยเปนโครงการที่รวบรวมกําลังสมองจากมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนามาตรฐานของการผลิตครู ตลอดจนพัฒนากระบวนการและเทคนิควิธีการสอนใหทัดเทียม
มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก
การพัฒนาบุคลากร
ประเทศจี น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางวิ ท ยาศาสตร โดยจะเห็ น ได จ ากบท
สัมภาษณเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับในสัดสวนที่เพียงพอกับความตองการ เพื่อนํามาใชพัฒนาองคความรู
และสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ตลอดจนการมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานทางดานวิทยาศาสตรโดยตรงที่
กระจายอยูทั่วประเทศ เชน สถาบันวิทยาศาสตรจีน ทําหนาที่ใหบริการความรู แนะนําขอมูลที่เปนประโยชน
ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งนี้ยังมีสวนสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและผลิตบุคลากรที่มีความรู
ทางดานวิทยาศาสตรตามความตองการของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลสงเสริมใหมีมหาวิทยาลัยตนแบบและการ
รวมกลุมมหาวิทยาลัยภายใตโครงการ 211 ทําหนาที่วางแนวทางการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการเปนตนแบบและใหคําปรึกษาดานการจัดการเรียน การ
สอน ทําใหผูสอนมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะพบวา มหาวิทยาลัย
สวนใหญใหความสําคัญแกผูสอน โดยมีแนวคิดวาการจะเปนผูสอนที่ดีไดนั้นตองมีตนแบบที่ดี เห็นไดจากระบบ
อาจารยพี่เลี้ยง การจัดฝกอบรมดานเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผล ตลอดจนคุณสมบัติของการเปนผูสอนที่
ดี ทั้งยังตองผานเกณฑการทดสอบการใชภาษาประจําชาติและภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารอยางถูกตองและ
เพื่อใหสามารถผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกดวย
การพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอน
ประเทศจีน มีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่สงเสริมและพัฒ นารูปแบบวิธีการสอน โดยสรางเว็บ ไซตเปน
สื่อกลางแกผูสนใจศึกษาขอมูล และรูปแบบวิธีการสอน ทั้งยังมีการรวบรวมรายงานวิจัยมาเปนฐานขอมูลทาง
วิชาการของประเทศ คือ ฐานขอมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) นอกจากนี้ยังสราง
เครือขายความร วมมื อทางดา นวิ ทยาศาสตรร ะหวางมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัย ชิงฮวาเปน ตน แบบของ
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ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชกลยุทธการเรียนรูภาษา

THE ACHIEVEMENT OF READING BASED ON LEARNING LANGUAGE STRATEGY
ผศ. ไกรคุง อนัคฆกุล

อาจารยคณะศิลปศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

บทคัดยอ
งานวิจั ย นี้มีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่อสรา งรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา และ
นําไปใชในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (GE1004) และเปรียบเทียบผลการเรียนรูภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษาใน 4 ทักษะ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental
Research Design with Covariance) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธ
การเรียนรูภาษา เพื่อชวยในการพัฒนารายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (GE 1004) กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการจั ด การธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ที่ ศึ ก ษารายวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) รหัสวิชา GE 1004 ประจําปการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1 สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 กลุมเรียน โดยกลุมที่ไดรับการทดลอง
การใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา คือกลุม A2 จํานวน 36 คน กลุมควบคุม คือกลุมที่ไมไดรับการใชรูปแบบกล
ยุทธการเรียนรูภาษา คือกลุม A4 จํานวน 22 คน วิเคราะหเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังการเรียนรูดวยกล
ยุทธการเรียนรูภาษา ดวยสถิติ Paired Sample t-test และ Analysis of Covariance (ANCOVA)
การเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในทักษะฟง-พูด อาน เขียนกอนและหลังการใช
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษากลุมทดลอง ทดสอบดวยสถิติ Paired Sample t-test พบวา ผลการเรียนรู
ภาษาตางประเทศทุกทักษะกอนและหลังแตกตางกัน ซึ่งกลุมควบคุม พบวามีเพียง ทักษะการอาน ที่ผลการเรียน
กอนและหลังแตกตางกัน
ทั้งนี้ไดเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในภาพรวมโดยการควบคุมคะแนนกอนการใช
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม การควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาที่ไดรับ
รูปแบบกลยุ ทธการเรีย นรูตางกัน ทําใหผลการเรีย นที่ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในรายทักษะ พบวา การ
ควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาที่ไดรับรูปแบบกลยุทธการเรียนรูตางกันทําใหผลการเรียนดานทักษะการฟง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ABSTRACT
This research aims to create a model of teaching English by using language learning
strategies and applying them in English Communication 3 (GE1004), together with comparing the
results of the sophomore students study using the language learning strategies in four skills This
study is a quasi experimental research design with covariance
The population used in this study was sophomore students in retail management, at
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the faculty of Business Administration, studying in English for Communication 3 (GE 1004), first
term in the academic year 2012. The sample was chosen by purposive sampling from two
groups : the experimental group (A2 group) of 36 students utilized learning language strategies
and the control group (A4 group) of 22 students studied in the usual method without using
learning language strategies. The paired sample t-test and analysis of covariance (ANCOVA) were
used to compare the scores before and after studying by the use of learning language strategies.
The comparison of the studying scores in listening, speaking, reading and writing skills
before and after the use of language learning strategies in the experimental group tested with
paired sample t-test showed that learning a foreign language in all skills before and after were
different. For the control groups, it was found that there was just only reading skills before and
after studying was different.
In this study, the scores were compared in over all foreign language study by controlling
the scores prior using the model of learning language strategies in both the experimental and
the control groups. The control scores of the students who received a different learning
language strategies made learning outcomes do not differ, but when considering in each skill it
was revealed that controlling the scores prior using the different model of learning language
strategies leading to the outcome of the study with statistical significance at the 0.05 level in
listening skills.
ที่มาและความสําคัญ
ในยุคโลกาภิวัตนนี้ คงไมอาจปฏิเสธไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกที่ใชกันอยางแพรหลาย
และมีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตที่ตองมีการติดตอสื่อสารของบุคคลในโลกธุรกิจ และในชีวิตประจําวัน จากอิทธิพล
ของความกาวไกลทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สงผลทับทวีคูณใหภาษาอังกฤษมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพราะถือ
เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงเมื่อ
ประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสมาชิกที่กําลังจะกาวสูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญ
และความจําเปนมากขึ้น คงถึงเวลาแลวที่จะตองมีการวางแผนและเตรียมพรอมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให
มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมคาดหวัง ครูผูสอนซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอด
ความรูเพื่อพัฒนาสังคม ตองมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ใฝศึกษาเรียนรูตลอดเวลาแสวงหาเทคนิควิธีสอน
ใหม ๆ เพื่อสรางบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และผูสอนตองใหความสําคัญกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู และการติดตอสื่อสารในสังคมอาเซียนและเวทีโลกตอไป
(ฟาฏินา วงศเลขา, 2553)
ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในปลาสุด ที่ดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) โดยจัดสอบ 8 กลุมสาระทุกชวงชั้น พบวาในระดับชั้น ป.6 มีผูเขาสอบประมาณ
898,000 คน วิชาที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ 31.75 สวนชั้น ม.3 มีผูเขาสอบ794,000 คน วิชาที่มีคาเฉลี่ย
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ต่ําสุด คือ ภาษาอังกฤษ 22.54 สําหรับชั้น ม.6 มีผูเขาสอบ 350,000 คน วิชาที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ภาษาอังกฤษ
23.98 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดทุกระดับชั้นทั้ง ป.6 ม.3 และ ม.6 และ
เมื่อศึกษาผลจากโครงการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012 : Program for International Student
Assessment) ของประเทศสมาชิ ก องค ก รเพื่ อ ความร ว มมื อ และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดย OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) พบวา ผลลัพธที่ไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลป 2012 (PISA 2012) โดยมุงเนนที่ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร แลละการอาน มีนักเรียนจํานวน 510,000
ใน 56 ประเทศที่ เขามามีสวนรวมในการทดสอบนั้น ประเทศไทยไดคะแนนรวม 441 คะแนน จาก 570 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวานักเรียนไทยยังตองพัฒนาความสามารถดานภาษาอีกมาก
ดังนั้นจากเหตุผลและสภาพปญหาในการเรียนรูภาษาอังกฤษดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจดําเนินการทําวิจัย
เรื่องรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา เพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งไดนําผลที่ได
จากการศึกษาความถี่ของการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษในระยะที่ 1 มาใชในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Design) โดยใชรูปแบบ Control – Group Pretest – posttest Design เพื่อนํากลวิธีที่ไดมาวัด
กอนและหลังการใหสิ่งทดลอง (Treatment) กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แลวนําผล
การวัดหลังการทดลองทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบกัน เพื่อใหสอดคลองกับกลวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศใน
ทักษะฟง-พูด-อาน-เขียน ที่ประสบผลสําเร็จ และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค และการประกันคุณภาพหลักสูตร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา และนําไปใชในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (GE1004)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษาใน 4
ทักษะ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research Design with Covariance)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา เพื่อชวยในการพัฒนา
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (GE 1004)
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก
ที่ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) รหัสวิชา GE 1004 ประจําป
การศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 58 คน สุมดวยวิธีสุมกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2
กลุมเรียน โดยกลุมที่ไดรับการทดลองการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา คือกลุม A2 จํานวน 36 คน กลุม
ควบคุม คือกลุมที่ไมไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา คือกลุม A4 จํานวน 22 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้
ทําการทดสอบกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนผานในรายวิชาเทานั้น คือไมมีผลการเรียนไดคะแนน F ในรายวิชาที่
เรียน
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย สามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา
• กอนปกติ
• กลุมทดลอง

ผลการเรียนรูภาษาอังกฤษดาน
การฟง พูด อาน เขียน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แผนการเรี ย นรู ภ าษาอั งกฤษด ว ยการสอนโดยใช กลยุ ทธ การเรีย นรู ภ าษากั บ กลุ มทดลองในวิช า
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3
2. แผนการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบปกติใชกับกลุมควบคุมในวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 3
ใชเวลาสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง จํานวน 10 สัปดาห รวม 30 ชั่วโมง ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 8 unit
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ชวยในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ วิเคราะหคาสถิติแบบ
พรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของนักศึกษา วิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนน วิเคราะหคาสถิติแบบอนุมาน
(Inferential Statistics) สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังการเรียนรูดวยกลยุทธการ
เรียนรูภาษา ดวยสถิติ Paired Sample t-test และ Analysis of Covariance (ANCOVA) โดยใชตัวแปร เพศ
เปนตัวแปรรวม
ผลการศึกษา
การวิเคราะหลักษณะพื้นฐานของนักศึกษากลุมทดลอง และกลุมควบคุมขอมูลพื้นฐานของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก ที่
ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) รหัสวิชา GE 1004 ประจําป
การศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 2 กลุมเรียน โดยกลุมที่ไดรับการทดลองการใชรูปแบบกลยุทธการ
เรียนรูภาษา คือกลุม A2 จํานวน 36 คน และ กลุมควบคุม คือกลุมที่ไมไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรู
ภาษา คือกลุม A4 จํานวน 22 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ทําการทดสอบกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนผานในรายวิชา
เทานั้น คือไมมีผลการเรียนไดคะแนนในเกรด F
การวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศของกลุมควบคุมที่สอนตามวิธีการสอนปกติ
จากการวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในทักษะฟง-พูด อาน เขียน กอนและหลังการ
เรียนรูภาษาของกลุมควบคุมที่สอนตามวิธีการสอนปกติ ไมไดเรียนตามรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) พบรายละเอียดดังนี้ ทักษะการฟง พบวา นักศึกษากลุมควบคุมมีคะแนนกอนเรียนเกินกวาครึ่งมี
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คะแนนอยูระหวาง 5-7 คะแนน รอยละ 66.7 หลังจากไดเรียนรูภาษาตางประเทศในรูปแบบปกติ สวนใหญมี
คะแนนอยูระหวาง 8-10 คะแนน รอยละ 53.3 ทักษะการพูด พบวา นักศึกษากลุมควบคุมมีคะแนนกอนเรียนสวน
ใหญมีคะแนนอยูระหวาง 8-10 คะแนน รอยละ 60.0 หลังจากไดเรียนรูภาษาตางประเทศในรูปแบบปกติ สวน
ใหญมีคะแนนอยูระหวาง 8-10 คะแนน รอยละ 80.0 ทักษะการอาน พบวา นักศึกษากลุมควบคุมมีคะแนนกอน
เรียนสวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 0-4 คะแนน รอยละ 80.0 หลังจากไดเรียนรูภาษาตางประเทศในรูปแบบปกติ
สวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 5-7 คะแนน รอยละ 46.7 ทักษะการเขียน พบวา นักศึกษากลุมควบคุมมีคะแนน
กอนเรียนสวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง8-10 คะแนน รอยละ 53.3 หลังจากไดเรียนรูภาษาตางประเทศในรูปแบบ
ปกติ สวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 8-10 คะแนน รอยละ 93.3
การเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในทักษะฟง-พูด อาน เขียนกอนและหลังการเรียน
รูปแบบปกติของนักศึกษากลุมควบคุม ดวยสถิติ Paired Sample t-test พบวามีเพียง ทักษะการอาน ที่ผลการ
เรียนกอนและหลังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ไดคา t เทากับ -3.827 และคา Sig. เทากับ
0.002) ทักษะการฟง ไดคา t เทากับ -1.571 และคา Sig. เทากับ 0.139 ทักษะการพูด ไดคา t เทากับ -0.612
และคา Sig. เทากับ 0.550 ทักษะการเขียน ไดคา t เทากับ -1.058 และคา Sig. เทากับ 0.308 ซึ่งหมายความวา
ปฏิเสธสมมติฐาน คือ ผลการเรียนกอนและหลังไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศของกลุมทดลองที่ไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการ
เรียนรูภาษา
จากการวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในทักษะฟง-พูด อาน เขียน กอนและหลังการ
เรี ย นรู ภ าษาของกลุ มทดลองที่ ได รั บการใช รูป แบบกลยุทธการเรียนรูภาษา (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พบ
รายละเอียดดังนี้ ทักษะการฟง พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนกอนเรียนสวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 0-4
คะแนน รอยละ 62.9 หลังจากไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา สวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 8-10
คะแนน รอยละ 60.0 ทักษะการพูด พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนกอนเรียนสวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง
8-10 คะแนน รอยละ 54.3 หลังจากไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา สวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 810 คะแนน รอยละ 100.0 ทักษะการอาน พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนกอนเรียนสวนใหญมีคะแนนอยู
ระหวาง 5-7 คะแนน รอยละ 54.3 หลังจากไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา สวนใหญมีคะแนนอยู
ระหวาง 5-7 คะแนน รอยละ 71.4 ทักษะการเขียน พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนกอนเรียนสวนใหญมี
คะแนนอยูระหวาง 8-10 คะแนน รอยละ 57.1 หลังจากไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา สวนใหญมี
คะแนนอยูระหวาง 5-7 คะแนน รอยละ 71.4
การเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในทักษะฟง-พูด อาน เขียนกอนและหลังการใช
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษากลุมทดลอง ทดสอบดวยสถิติ Paired Sample t-test พบวา ผลการเรียนรู
ภาษาตางประเทศทุกทักษะกอนและหลังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้คือ ทักษะการฟง ไดคา t เทากับ -7.918 และคา Sig. เทากับ 0.000 ทักษะการพูด ไดคา t เทากับ -5.351
และคา Sig. เทากับ 0.000 ทักษะการอาน ไดคา t เทากับ -6.088 และคา Sig. เทากับ 0.000 ทักษะการเขียน ได
คา t เทากับ -2.505 และคา Sig. เทากับ 0.017
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ทั้งนี้ไดเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในภาพรวมโดยการควบคุมคะแนนกอนการใช
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม การควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาที่ไดรับ
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูตางกันทําใหผลการเรียนที่ไมแตกตางกัน
แตเมื่อพิจารณาในรายทักษะ พบวา การควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาที่ไดรับรูปแบบกลยุทธการ
เรียนรูตางกันทําใหผลการเรียนดานทักษะการฟงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งมีวิธีการเรียน
การสอนภาษาโดยใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา เปนตัวแปรสําคัญในการทดลอง ผลการเปรียบเทียบคะแนน
กอนเรียนรูและหลังเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม พบวา กลุมทดลอง ซึ่งใชวิธีการเรียนตามปกติ ผลการเรียน
เฉพาะสวนของทักษะการอานเทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ผลการเรียนดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา
วิธีการเรียนการสอนแบบปกติเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกนักศึกษาไดดีในเรื่องของทักษะการอาน
สําหรับกลุมทดลอง ซึ่งใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา พบวา ผลการเรียนในทุกทักษะทั้งทักษะการฟง
ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน มีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา
การใชรูป แบบกลยุ ทธการเรียนรูภาษา เปนวิธีการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มพูนความรูทางดานภาษาใหแก
นักศึกษาไดดีครบถวนทุกทักษะ ดังนั้น จะเห็นไดวา การนํากลยุทธการเรียนรูภาษาของ Oxford โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง กลวิธีดานความรูความเขาใจ ซึ่งกลวิธีนี้เปนกลวิธีที่สําคัญมากในการเรียนรูภาษาใหม นอกเหนือไปจากภาษา
แม (native speaker) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ถานักศึกษาไมไดใชกลวิธีการเรียนรูภาษา จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
นักศึกษาขาดทักษะ ความชํานาญในการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงสงผลใหผลการเรียนและความสามารถทางภาษา
อยูในระดับที่ไมดีนัก นักศึกษาจึงไมสามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว และไมกลาใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ฉะนั้นเราจึงอาจสรุปไดวา นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําหรือที่เริ่มสนใจเรียนภาษาอังกฤษจะขาดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของกลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษ และความสําคัญของกลวิธีการเรียนรูเหลานี้ที่มีบทบาท
สําคัญในการเรียนรูภาษาอังกฤษ (ไกรคุง อนัคฆกุล 2554: 27) และจากผลการวิจัยของนักวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการ
เรียนรู เปนที่นาสังเกตวานักศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรูภาษาอังกฤษ จะใชกลวิธีการเรียนรูภาษา
หลากหลายวิธี และกลวิธีการเรียนรูเหลานี้จะสงผลตอความสําเร็จในการเรียนภาษาที่สอง (กรรณิการ อนัคฆกุล,
54: 2551) และในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการเรียน จะใชสื่อผสมตางๆในการ
พัฒนาการเรียน เชน ภาพยนตร ดนตรี นิตยสารภาษาอังกฤษ รายการโทรทัศนและวิทยุที่เปนภาษาอังกฤษ ชวย
ใหการเรียนรูภาษาเปนไปแบบธรรมชาติ มีการเลียนสําเนียง และการพูดจากเจาของภาษา จึงทําใหผูเรียนมีความ
แคลวคลอง และมีความสามารถในการใชภาษาไดดี (กรรณิการ อนัคฆกุล, 54: 2551)
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลการศึกษาจากการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหพบรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยนําเอากลวิธีการเรียนรู
ภาษามาใชประโยชนและนําไปใชในการวิจัยตอยอดได โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. ผูสอนภาษาอังกฤษ ควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการสอนสอนกลวิธีการเรียนรูภาษาใหแกผู
เริ่มเรียน เพราะเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพชวยในการพัฒนาการเรียนรูภาษาของนักศึกษาใหดําเนินไปอยาง
ถูกตองและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น
2. จากการศึกษายังพบวา กลวิธีทางดานอภิปรัชญา (Meta cognitive Strategies) และกลวิธีดาน
อารมณ (Affective Strategies) เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูและควบคุม
อารมณของนักศึกษา ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทําใหการเลาเรียนเปนไปอยางมีความสุขและปรับตัว
ไดดีในบริบทของการดําเนินชีวิต
3. ควรมีการวิจัยตอยอดเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูภาษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนนักศึกษาใหมีป ระสิทธิภาพในการเรียนรูใหสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อชวยนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา
(Rubin, 1975) และชวยเสริมความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนได
พัฒนาตนเองไปสูระดับที่สูงมากขึ้น
4. สรางโอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝนความสามารถดานภาษา เชน การจัดทํา self-access center และ
เสริมการเรียนดวยการเสริมความรูผานทางสื่อตางๆ ใหนักศึกษาไดมีแหลงการเรียนรูดวยตนเองผานทาง
e-learning, sound lab และทาง internet
5. ควรมีการวิจัยเชิงสาเหตุ และการวิจัยเชิงทดลองเพื่อคนหาตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิผลในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และหาความสัมพันธระหวางกลวิธีการเรียนรูภาษากับประสิทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ทักษะตางๆ
6. การคนควาหาวิธีสอนใหมๆ เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดทําสื่อการสอนใหมๆ บนพื้นฐานของนวัตกรรมและ
สื่อผสมตางๆ
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ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงทีจ่ ะพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ วที่ยงั่ ยืน
A STUDY OF THE INVOLVEMENT OF PEOPLE IN THE COMMUNITIES ALONG KLONG
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่
จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเพื่อศึกษาความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพระโขนงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนง
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
Independent Samples t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือ น ที่ แตกต่างกันมีผลต่อ ความต้ องการมี ส่วนร่วมแตกต่างกั น ส่วนเพศ สถานภาพ และระดับการศึก ษาที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ABSTRACT
This study aimed to participation of people in the communities along Khlong
Phrakanong to be sustainable tourism and to investigate the involvement of the public
attractions in Khlong Phrakanong. The samples used in the study was 400 people in communities along
Khlong Phrakanong. The data are collected from questionnaires. The statistical analysis were
percentage, Independent Samples t-test and One-way ANOVA. The result showed that the
different monthly income, age and occupation affected to the need of participation differently.
However, the different gender, status and education not affected to the need of participation.
Keyword: Participation, sustainable tourism
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บทนํา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
การท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สําคัญที่สุด ที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสน
ล้านบาทและนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ทํารายได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่ภายในประเทศแล้วยังช่วยสร้างงานสร้าง
อาชีพ อี ก หลายแขนง ก่อ ให้ เกิ ด การกระจายงาน กระจายรายได้ ไปสู่ท้ อ งถิ่ นต่ า งๆนั บเป็น การหมุ นเวี ยนทาง
เศรษฐกิจอันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ จึงเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาท
สําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต่อมาสภาวะทางเศรษฐกิจเกิดมีปัญหา ซึ่งเกิดจากการลุกลามของ
วิกฤตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพของสหรัฐสู่ภาคการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก รวมถึงผลกระทบ
ของความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งผลจากปัจจัยดังกล่าวทั่วโลกมีสัญญาณชะลอตัวลง และบาง
ประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย และได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติขาดความมั่นใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย (ที่มา: http://praveetelearning.com)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาค
การท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้ และ
กระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับนี้จึงเน้นการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี พ.ศ. 2570 โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มาใช้
ในการจัดทําแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองค์รวมที่สร้างทั้งรายได้และการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
, 2554: 72)
เนื่องด้วยในบริเวณเขตสวนหลวงนั้นมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การพัฒนาและ
อนุรักษ์ไว้ นั่นคือบริเวณคลองพระโขนงโดยเป็นคลองที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อีกทั้งยังมีตํานานที่
เป็นที่เลื่องลืออย่างแม่นาคพระโขนง โดยคลองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญอย่างเช่น วัด และมัสยิดหลายแห่ง
ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทั้งสิ้น จึงเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นที่
ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจ (ที่มา: สํานักงานเขตสวนหลวง, ออนไลน์, 2558)
นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลองพระโขนงต่างมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การอยู่
ร่วมกันของผู้คนริมสองฝั่งคลองล้วนต่างศาสนาและวัฒนธรรม แต่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย แบ่งปันซึ่งกันและ
กัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และอยู่ภายใต้กฎระเบียบร่วมกันอย่างสงบสุข
จากความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ริมคลองพระโขนง เพื่อที่จะได้ทราบความต้องการของประชาชนริมคลองพระโขนง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพระ
โขนง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นประชากรอาศัยในเขตพื้นที่บริเวณริมคลองพระโขนง (เขต
สวนหลวง) มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 8,969 คน โดยแบ่งออกเป็น 7 ชุมชน (ที่มา: สํานักงานเขตสวนหลวง)
1.1 ชุมชนโมราวรรณ 1
จํานวน 2,206
1.2 ชุมชนหัวป่า
จํานวน 965
1.3 ชุมชนคลองจวน
จํานวน 628
1.4 ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม
จํานวน 1,785
1.5 ชุมชนหลังวัดปากบ่อ
จํานวน 1,327
1.6 ชุมชนอัลกุ๊บรอ
จํานวน 668
1.7 ชุมชนวัดใต้
จํานวน 1,390
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประชากรมีจํานวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคํานวณหาขนาดของประชาชนตัวอย่าง (กุลจิรา, 2555) ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คือ 383 คน แต่ขอปรับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 400 คนเพื่อให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างไปทุกชุมชน จึงใช้หลักการสุ่ม
แบบ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ตามสัดส่วนแต่ละชุมชน
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยได้ดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2. กํ า หนดกรอบแนวคิ ด และขอบเขตของคํ าถามในการวิ จัย ให้ส อดคล้ อ งกั บความมุ่ งหมายและ
ความสําคัญของการวิจัย โดยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง และนําให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาและตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาแล้ว ผู้ค้นคว้าอิสระได้นํามา
ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามที่ได้ทําการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจํานวน 30 ชุด นําไปทําการทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนของข้อ
Scale) การหาค่า สั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
คําถามที่มี ลั กษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
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Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่นต้องได้ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จากการทดสอบแล้วพบว่า Alpha ของแบบสอบถามใน
ภาพรวมเท่ากับ .951
ผลการวิจัยการและอภิปรายผล
การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนง ที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสามารถอภิปรายได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และทําการเก็บข้อมูลแบบ
ง่าย (Sample Random Sampling) ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.00) อายุต่ํากว่า 30 ปี (ร้อยละ 39.00) สถานภาพสมรส
(ร้อยละ 59.00) มีระดับการศึกษาที่ปริญญาตรี (ร้อยละ 26.00) ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น อาสาบ้าน
หนังสือ แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว รักษาความปลอดภัย และไม่มีอาชีพ (ร้อยละ
27.00) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 71.00)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนง ที่
จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ด้านความต้องการมีส่วน
ร่วมที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืน พบว่า ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาชุมชน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 2.74 เนื่องจากประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังขาดความร่วมมือในการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า
ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับ
ปานกลางอาจเนื่องมาจากประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการชุมชน
กองทุนหมู่บ้าน สํานักงานเขต เป็นต้น ยังไม่ทั่วถึง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง จัดให้มีการประชุมหารือใน
การพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นประจํา
ด้านการดําเนินการและการปฏิบัติการ พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 2.92 อาจเนื่องมาจาก ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของประชาชน สามารถ
ทําให้ประชาชนสามารถดําเนินด้านการปฏิบัติการได้พอสมควร เช่น การบริจาคเงินและสิ่งขอ และการรวมแรงใน
การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น 2.60 อาจเนื่องมาจาก ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเข้าไปขายสินค้าที่ระลึกในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
ของชุมชน อีกทั้ งรายได้จากกิ จกรรมหรือ โครงการของชุมชน ส่ วนใหญ่เป็นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งเข้ามาแทน
ประชาชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปขายสินค้าที่ระลึก ก่อนที่จะพิจารณาคนนอก
พื้นที่ และควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการของชุมชนให้มากกว่านี้
ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็น 2.60 อาจเนื่องมาจาก ส่วนใหญ่ด้านการติดตามประเมินผลจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชน จึงทําให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้น้อย ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรที่จะเปิด
โอกาศให้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เพื่อที่จะรับรู้และแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุดมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ศึกษาข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อายุของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มีความต้องการที่
จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่าอายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 – 50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้น
ไป มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่าอายุ 31 – 4 0 ปี อาจเนื่องมาจาก อยู่
ในวัยกลางคน มีประสบการณ์ การรับรู้ และแรงจูงใจในความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ
อาชีพของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความ
ต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่าอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพค้าขายและ
อาชีพอื่นๆ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน อาจเนื่องมาจากสามารถรับหน้าที่จากหน่วยงานได้โดยตรง
และมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มากกว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วน
ร่วมที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,000–30,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท อาจเนื่องมาจาก ผู้ที่มีรายได้สูง อาจมี
หน้าที่การงานดีหรือมีงานประจําอยู่แล้วจึงไม่มีเวลามากนัก ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อย อาจมีเวลาว่างมากกว่าในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับชุมชน
สรุป
จากการศึกษา สรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนมีความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ด้านการดําเนินการและปฏิบัติการ ด้าน
การรับและแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ กุลจิรา
เสาวลักษณ์จินดา (2555) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปฏิบัติการประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด รองมาได้แก่ ด้าน
การเสนอความคิ ด การวางแผน และการติ ด สิ น ใจ ด้ า นการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ และด้ า นการติ ด ตามและ
ประเมินผล
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ข้อเสนอแนะ
ด้ า นการเสนอความคิ ด การวางแผน และการตั ด สิ น ใจ หน่ ว ยงานต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรจั ด การ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคนในชุมชน จัดนิทรรศการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมให้ดีขึ้น และควรจัดตั้งกลุ่มในแต่ละชุมชนเพื่อเสาะหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะโดยตรงจากประชาชน
ด้านการดําเนินการและปฏิบัติการ ควรจัดให้หัวหน้าชุมชนได้ไปศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อ
มาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ให้ดีขึ้น และควรแบ่งงานกันเป็นทีม เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง
ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ ควรจัดให้มีคณะกรรมการสําหรับการแบ่งสัดส่วนในพื้นที่การขาย
และการแบ่งผลกําไรในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ด้านการติดตามและประเมินผล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มาก
ขึ้น เพื่อที่จะสามารถนําสิ่งบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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ความคิ ด เห็ น ต อ ความแปลกแยกจากงานของพนั ก งานประจํ า บริ ษั ท แห ง หนึ่ ง ในเขตเมื อ ง
อุตสาหกรรม
ALIENATION FROM WORK: ATTITUDE OF A COMPANY’S FULL-TIME WORKERS IN
AN INDUSTRIAL TOWN)
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2

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานประจํา
บริษัทแหงหนึ่งในเขตเมืองอุตสาหกรรม 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเกี่ยวกับความแปลกแยกจาก
งานที่สัมพันธกับการแยกตัวเองออกจากงานที่ ทํา ของพนักงานประจําบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมืองอุตสาหกรรม โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะหทาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานประจําสายสํานักงาน
จํานวน 100 คน ซึ่งอาศัยกรอบแนวคิดวาดวยความแปลกแยกจากงาน 6 ดาน คือ ดาน ความไรอํานาจ ดานความ
ไรความหมาย ดานความไรบรรทัดฐาน ดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม และดาน การ
แยกตัวเองออกจากงานที่ทํา เปนกรอบการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา
1) โดยภาพรวมแลวพนักงานมีความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม
มากที่สุด (xˉ =3.85, S.D.=0.572 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานความไรอํานาจ คือ ความสําเร็จในการทํางานซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของพนักงาน (xˉ =3.84,
S.D.= 0.873)
ดานความไรความหมาย คือ ประเด็นทางนโยบายขององคกรที่มีผลตอพนักงาน (xˉ =3.76, S.D.=0.955)
ดานความไรบรรทัดฐาน คือ เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในองคกร (xˉ =3.95, S.D.=1.019)
ด า นความโดดเดี่ ย วทางค า นิ ย ม คื อ การทํ า งานเป น ที ม สํ า คั ญ กว า การทํ า งานคนเดี ย ว (xˉ =4.45,
S.D.=0.783 )
ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม คือ ความสนิทสนมกับเพื่อนรวมงานหลายคน (xˉ =3.93, S.D.=0.924)
ด า นการแยกตั ว เองออกจากงานที่ ทํ า คื อ งานที่ ทํ า มี ส ว นพั ฒ นาตนเองในทุ ก ๆด า น (xˉ =4.02,
S.D.=0.876)
2) สําหรับการศึกษาความสัมพันธของความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆ พบวา ความ
คิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานที่มีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานที่ทําสูงสุด 2 ปจจัยแรกจะเปน
3

3

3

3

3

3

D 27

3

3

การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งที่ 5
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

เรื่องของความโดดเดี่ยวซึ่งประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม (r=.458; sig.=0.000) รองลงมาเปนเรื่องความ
โดดเดี่ยวทางสังคม (r=.454; sig.=0.000)
คําสําคัญ: ความแปลกแยก ความแปลกแยกจากงาน การแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา
ABSTRACT
The purposes of this research article are to explore workers alienation of a company in
an industrial town and to explore the factors related to alienation in the job and self-isolated
among workers of a company in an industrial town. Quantitative approaches analysis are used
to clarify 100 office workers using alienation theory namely powerlessness, meaninglessness,
normlessness, value isolation, social isolation, and self estrangement.
The results found that:
1. Most workers agree that value isolation is the first factor affecting working alienation
( ˉx = 3.85, S.D. = 0.572). All factors are as follow.
a. Powerlessness: Workers realize that success in working depends on one’s
capability ( ˉx = 3.84, S.D. = 0.873).
b. Meaninglessness: Workers agree that company policy effects happiness of
workers. ( ˉx = 3.76, S.D. = 0.955)
c. Norm lessness: Workers comply that corruption in all cases are unacceptable.
( ˉx = 3.95, S.D. = 1.019)
d. Value Isolation: Workers concern that teamwork is more important than working
alone. ( ˉx = 4.45, S.D. = 0.783)
e. Social Isolation: Workers tend to build relationships with collegues. ( ˉx = 3.93,
S.D. = 0.924)
f. Self Estrangement: Workers look at their jobs as another way to develop
themselves in all aspects. ( ˉx = 4.02, S.D. = 0.876)
2. From studies relationships between alienation and work in some aspects found that
attitude towards alienation most related to self estrangement. While first two factors are
isolations especially value isolation is the most related (r=.458; sig.=0.000) and followed by
social isolation (r=.454; sig.=0.000).
Keywords: Alienation, Workers alienation, Self-estrangement
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บทนํา

หากชีวิตมนุษย เปนเหมือนในโลกเสมือนจริงของเกมสออนไลนที่กําลังเปนที่นิยม โลกเสมือนจริงที่ผูเลน
สามารถจะทําอะไรก็ได สามารถเปนใครก็ได สามารถกําหนดตารางเวลาไมวาจะอะไรก็ตาม ทั้งเรื่องกินอยูหลับ
นอน สามารถกําหนดสิ่งแวดลอมหรือพฤติกรรมตางๆ ของสิ่งมีชีวิตเสมือนจริงที่แวดลอมตัวผูเลนอยูได หากเปน
ดังนี้ มนุษยเราก็คงมีชีวิตอยูอยางเปนสุข สงบ สบาย ไรขอกังวลใดๆ ในการใชชีวิตในแตละวัน แตในโลกแหงความ
เปนจริง มนุษยไมสามารถทําเชนนั้นได แตละคนตองพบปะบุคคลมากมายที่ควบคุมไมได ตองพบกับสถานการณที่
ไมสามารถควบคุมได ไมสามารถควบคุมไดแมแตความตองการของตัวเองวาตองการดําเนินชีวิตแบบไหน อยางไร
กลายมาเปนปญหาเรื่องความแปลกแยก ที่ฉุดรั้งมนุษย มิใหสามารถดําเนินชีวิตตามที่ควรจะเปน หรืออยางนอย
ที่สุดก็คือ “ตามที่อยากเปน”
ความแปลกแยกเปนปรากฏการณที่มีมาชานานในประวัติศาสตรสังคมมนุษย นักวิชาการดานเศรษฐกิจ
การเมืองเห็นวาตนกําเนิดของปรากฏการณดังกลาวมาจากความแปลกแยกของแรงงานซึ่งเปนลักษณะสําคัญของ
ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคลทุกระบบสังคม นับตั้งแตสังคมทาส สังคมศักดินา มาจนถึงสังคมทุนนิยม
อุตสาหกรรมในปจจุบัน (ทวีป วรดิลก, 2545)
สังคมอุตสาหกรรมมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีการแบงงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จะทําใหมนุษยกลายมาเปนเศษชิ้นสวนไป และทําใหความเกี่ยวพันของมนุษยที่มีตอสวนรวมสูญหายไปหมด
สิ้นมนุษยกลายมาเปนเครื่องมือ ชิ้นสวนเล็กๆ ที่ประกอบเขากับเครื่องจักร เมื่อมีการแบงแยกแรงงานนี้ทําให
บทบาทของมนุษยลดลงเปนสวนเสี้ยวเขาทุกทีซึ่งลักษณะเชนนี้เองเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความแปลกแยกในการ
ทํางาน
ปญหาวาดวยความแปลกแยกหรือ Alienation ในภาษาอังกฤษนั้น นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากมนุษยตองใชชีวิตอยูทามกลางความซับซอน ที่นับวันก็จะยิ่งทวีความซับซอนขึ้นทุกๆ วัน ไมสามารถจะ
ดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติอยางที่ควรจะเปน ชีวิตมนุษยประสบปญญาตางๆ นานา นับตั้งแตวันแรกที่ถือกําเนิด
จนกระทั่งสิ้นชีวิต ความซับซอนในการดําเนินชีวิตกอใหเกิดปญาหานานับประการ และฉุดรั้งการพัฒนาศักยภาพ
ดานตา งๆ ของมนุษยอยา งนา เสี ยดาย หลายครั้งที่ปญ หานี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชนไมส ามารถเขาหรือมี
กิจกรรมรวมกับ คนในสมาชิกของครอบครัวไมได ไมสามารถเขากับเพื่อนรวมงานในสถานประกอบการได ไม
สามารถยอมรับหรืออยูรวมกับผูคนในชุมชนได เปนตน
คนทํางานในสังคมไทยปจจุบันอาศัยอยูในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมที่มีทั้งความเปนเกษตรกรรมและ
ความเปนอุตสาหกรรมผสมกัน โดยเฉพาะหากคนทํางานเหลานั้นดําเนินชีวิตอยูในบริษัทหรือโรงงานที่ตั้งอยูในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองอุตสาหกรรมดวยแลว ยอมหลีกหนีไมพนที่จะอยูในภาวะแหงความ
แปลกแยกจากงาน และสิ่ ง ที่ จ ะช ว ยสะท อ นความแปลกแยกจากงานของคนทํางานไดก็คื อความคิ ดเห็น ของ
พนักงานเองที่มีตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆที่เขาเกี่ยวของกับพวกเขา โดยงานวิจัยนี้ตองการตอบโจทย
วิจัยที่วาพนักงานมีความเห็นตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆที่เขาเกี่ยวของอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดาน ความไรอํานาจ ไรความหมาย ไรบรรทัดฐาน โดดเดี่ยวทางคานิยม
โดดเดี่ยวทางสังคม และการแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา
3

3

3

3
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานประจําบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมือง
อุตสาหกรรม ดาน ความไรอํานาจ ดานความไรความหมาย ดานความไรบรรทัดฐาน ดาน ความโดด
เดี่ยวทางคานิยม ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม และดานการแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเกี่ยวกับความแปลกแยกจากงานที่สงผลตอการแยกตัวเองออก
จากงานที่ทําของพนักงานประจําบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมืองอุตสาหกรรม
3

3

3

3

3

3

3

3

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ครอบคลุมกลุมประชากรที่เปน พนักงานประจํา สายสํานักงาน ของบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมือง
อุตสาหกรรมของจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน
สําหรับกรอบแนวคิดหลักของการวิจัยนี้คือ ความแปลกแยกจากงาน โดยการวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยระหวางเดือน
มีนาคม 2557 – มีนาคม 2558 รวมระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 10 เดือน
4

4

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความแปลกแยก (Alienation)
ความแปลกแยกมาจากศัพทภาษาอังกฤษคําวา alienation โดยหมายถึง การที่สิ่งหนึ่งเปนอันติมะหนึ่ง
เดียว (จิต) ไดแสดงตัวออกมาในลักษณะที่ตอยต่ําลงปรากฎเปนธรรมชาติและวัตถุสาร คําวา alienation คือ การ
เสียสภาพที่ดํารงอยู หรือการ "ตก" ลงมาจากสภาพดีเลิศ (Lichtheim, 1968 อางถึงใน ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2551)
ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ไดอธิบาย alienation ในความหมายกวางโดยหมายถึง การเปลี่ยนจากการ
รูสึกผูกพันไปเปนการรูสึกไมเปนมิตร เปนปรปกษ หรือไมยินดียินรายตอผูอื่น ตอกลุม ตอสังคม หรือแมแตตอ
ตนเอง เปนตน
ความแปลกแยกจากงาน (Works alienation)
วิทยากร เชียงกูล (2547) แปล alienation วา ความเปนอื่น ภาวะออกหาง สภาพที่คนทํางานถูกแยก
ออกจากความเปนมนุษยในสังคมอยางแทจริง ("true" social being) ถูกแยกออกจากครอบครัวและเพื่อนของเขา
อันเปนผลมาจากการทํางานที่ไรความหมาย และไมเปนธรรมชาติ
จึงอาจสรุปไดวาความแปลกแยกจากงาน (workers alienation) หมายถึง ภาวะที่พนักงานมีความรูสึก
เหินหางจากงานที่ตนเกี่ยวของจนทําใหรูสึกถึงความไรคุณคา สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2530: 10-13 อางถึง
Seeman, 1959) ไดแบงความแปลกแยกจากงาน เปน 6 ดาน คือ
1. ความไรอํานาจ (Sense of Powerless) คือ สมาชิกในองคการเกิดความรูสึกวาตนเองไมมีสิทธิ์ในการ
ควบคุมผลลัพธที่เกิดจากการทํางานของตน คือจะพยายามทํางานใหดีอยางไรก็ตาม ตนก็ไมอาจคาดหวังไดวาจะ
ไดรับผลตอบแทนหรือรางวัลจากการทํางานผลงานจะดีหรือไมขึ้นอยูกับผูอื่น
2. ความไรไรความหมาย (Sense of Meaning) สมาชิกในองคการรูสึกวาตนเองไมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
ในสวนที่ตนเกี่ยวของ เชน ไมมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย เพียงแตทําไปตามที่รับไดมอบหมายจากหัวหนา
งานเทานั้น
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3. ความไรบรรทัดฐาน (Sense of Normlessness) สมาชิกในองคการรูสึกวา องคการไรบรรทัดฐานที่
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกในองคการ องคการอาจจะใชวิธีไมเปนที่ยอมรับของสังคมทั่วไป เชน ความ
เปนพรรคพวกเดียวกัน
4. ความโดดเดี่ยวทางคานิยม (Value Isolation) สมาชิกในองคการรูสึกวาการที่ความคิดเห็นหรือ
คานิยมที่ตนเองใชเปนแนวทางในการทํางานไมเหมือนกันคนอื่น ๆ ในองคการ เชน ยึดถือกฎระเบียบอยางถูกตอง
แตคนรอบขางจะมองวาไมรูจักยืดหยุน ยึดติดกับกฎระเบียบมากเกินไป
5. ความโดดเดี่ยวทางสังคม (Social Isolation) สมาชิกในองคการรูสึกวาตนเองถูกตัดขาดจากคนอื่น ๆ
ในองคการ เชนความแตกตางดานความคิดเห็น บุคลิกภาพ จึงทําใหเกิดความรูสึกวาคนสวนใหญไมมีใครอยากคบ
ดวย สงผลใหกลายเปนคนเก็บตัว และออกจากสังคมในที่สุด
6. ความรูสึกแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา (Self Estrangement) สมาชิกในองคการรูสึกวางานที่ตนเอง
ทําอยูนั้นไมตอบสนองความตองการของตนเอง ทําไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมาเทานั้น จึงเกิดความรูสึกไม
สนุกกับงาน
สมชัย วงศประเสริฐสุข (2528) กลาววาลูกจางสวนใหญมีแนวโนมจะประสบภาวะความแปลกแยกใน
ระดับปานกลาง และถาพิจารณาใหลึกลงไปพบวา ลูกจางมีความรูสึกแปลกแยกจากตนเองในระดับสูง อันดับ
รองลงมาคือความรูสึกไรอํานาจ
สมชาย ตระการกีรติ (2530) พบวา แรงงานไทยมีความรูสึกแปลกแยกอยูในระดับสูง ไดแก สภาวะเหิน
หางจากตนเอง สภาวะไรอํานาจ สภาวะไรความหมาย สภาวะสิ้นหวัง ยกเวนสภาวะปรปกษที่ยังอยูในระดับไมสูง
มาก การศึกษาพบวาขนาดของอุตสาหกรรม ระดับเทคโนโลยี และระบบการจัดการแบบสมัยใหม เปนปจจัยที่
สงผลกระทบตอความรูสึกแปลกแยก
วรรณา อัศวสุโชติ (2530 พบวาการแบงคนงานออกเปนแผนก และแตละคนทํางานเฉพาะอยางที่มีความ
ชํานาญ ทําใหเกิดความเบื่อหนาย ซ้ําซาก จําเจ และการถูกบังคับโดยใชสิ่งจูงใจจากนายจาง เชนการทํางาน
ลวงเวลา และการคิคคาแรงรายชิ้น สงผลใหทุกคนตองทํางานอยางรีบเรง ทําใหแรงงานสตรีมีพฤติกรรมสะทอนถึง
ความแปลกแยก
โมเช บาไน และวิลเลียม ดี ไรเซิล (2003) พบวา การทํางานโดยใชกลไกควบคุมแบบตะวันตก เชนภาวะ
ผูนํา และการออกแบบรูปแบบงาน มีผลตอการลดภาวะความแปลกแยก ในขณะที่การประเมินการทํางานกลับไมมี
ผล
แดน เอส ชิอาบุรุ และคณะ (2013) พบวา ภาวะแปลกแยกมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอความพอใจ
และความไมพอใจในอาชีพ และสัมพันธกับการนําไปสูความพอใจในอาชีพดวย แตสัมพันธกับผลของการทํางาน
หรือไม ยังคงตองศึกษาเพิ่มเติมตอไปในอนาคต
โมเช บาไน และวิ ล เลี ย ม ดี ไรเซิ ล (2003) ได ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องกลไกควบคุ ม (control
mechanism) ตาง ๆ เชน ภาวะผูนํา การออกแบบรูปแบบงาน การประเมินการทํางาน เปรียบเทียบกับภาวะ
ความแปลกแยกของคนงานในประเทศคิวบา การวิจัยกระทําในกลุมตัวอยางเปนคนงานในประเทศคิวบาจํานวน
327 คน โดยศึกษาแบบไมเปดเผยชื่อ ผลการศึกษาพบวา การทํางานโดยใชกลไลควบคุมแบบตะวันตก เชนภาวะ
ผูนํา และการออกแบบรูปแบบงาน มีผลตอการลดภาวะความแปลกแยก ในขณะที่การประเมินการทํางานกลับไมมี
ผล
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นิชา แนร และเนฮาริกา วอหรา (2010) ไดทําการศึกษาภาวะแปลกแยกในคนทํางานที่มีทักษะความรู
(knowledge worker) เพื่อหาเหตุผลวาทําไมจึงเกิดภาวะแปลกแยกขึ้นได ผลการศึกษาจาก 1142 ตัวอยาง
พบวามีคนทํางาน 227 คนหรือเทากับประมาณ 20 เปอรเซ็นตเกิดภาวะแปลกแยก หรืออาจกลาวไดวาหนึ่งในหา
ของคนทํางานมีภาวะแปลกแยก ทั้งนี้เนื่องมาจากความรูสึกเบื่อหนายในงาน หรืองานที่ทํานั้นไรสาระ งานที่ทําไม
สะทอนตัวตน และงานที่ทําไมมีคุณภาพ
แดน เอส ชิอาบุรุ และคณะ (2013) ไดทําการศึกษาภาวะแปลกแยกที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
ความพอใจในอาชีพ กับความไมพอใจในอาชีพ และศึกษาการนําไปสูความพอใจในอาชีพ ผลที่ไดรับพบวา ภาวะ
แปลกแยกมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอความพอใจและความไมพอใจในอาชีพ และสัมพันธกับการนําไปสู
ความพอใจในอาชีพดวย แตสัมพันธกับผลของการทํางานหรือไม ยังคงตองศึกษาเพิ่มเติมตอไปในอนาคต
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรสําหรับการวิจัยนี้ คือ พนักงาน
ประจําของบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมือง จํานวน 320 คน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานประจําสวนหนึ่งของบริษัทสาย
สํานักงาน จํานวน 320 คน โดยอาศัยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซีและมอรแกน
(Krejcie and Morgan อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2549) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อน
ไดไมเกิน 5% ซึ่งทําใหขนาดตัวอยางที่เหมาะสม และสามารถใชแทนประชากรไดอยางเพียงพอ คือ 97 คน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใหไดหนวยตัวอยางครบตาม
จํานวนที่ตองการ โดยเครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความแปลกแยก 6 ดานของผูตอบแบบสอบถาม คือ ความไรอํานาจ ความไรความหมาย ความไรบรรทัดฐาน
ความโดดเดี่ยวทางคานิยม ความโดดเดี่ยวทางสังคม และความแปลกแยกจากตัวเอง รวมขอคําถามจํานวน 42 ขอ
แบบสอบถามสวนนี้ผูวิจัยประยุกตจากมาตรวัดทัศนคติของลิเกรต (Likert) หรือ Likert’s Scale เพื่อวัดความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความแปลกแยกจากงานของพนักงานสําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean
: X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistic) ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความแปลกแยกของพนักงานของบริษัทผลิตอาหารแหงหนึ่งในเขตเมือง ผูศึกษาไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลและไดผลการศึกษาสรุปในรูปตารางแปลผลโดยมี
เนื้อหาประกอบดวย 4 สวนไดแก
1. ขอมูลทั่วไปของพนักงาน
2. ขอมูลดานความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงาน
3. ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานในดานการแยกตัวออกจากงานที่ทํา
4. ขอมูลความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลการแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา
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1. ขอมูลทั่วไปของพนักงาน
ตารางที่ 1: คาแสดงความถี่ รอยละ ขอมูลทั่วไปของพนักงาน
ขอมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
19 – 24 ป
25 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
หมาย
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 3 ป
3 - 8 ป
9 - 14 ป
15 - 20 ป
6.รายไดสวนตัวตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
มากกวา 40,001 บาทขึ้นไป
7. ตําแหนง
ตําแหนงบริหาร
ตําแหนงปฏิบัติการ
อื่น ๆ
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จํานวน
56
44
34
33
24
7
2
67
30
2
1
51
38
8
3
48
32
16
4
22
33
19
9
6
5
1
5
9
76
15

รอยละ
56.0
44.0
34.0
33.0
24.0
7.0
2.0
67.0
30.0
2.0
1.0
51.0
38.0
8.0
3.0
48.0
32.0
16.0
4.0
22.0
33.0
19.0
9.0
6.0
5.0
1.0
5.0
9.0
76.0
15.0
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จากตารางที่ 1 พบวา พนักงานสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 56.0 อายุอยูในชวง 1924 ปรอยละ 34.0 สถานภาพโสดรอยละ 67.0 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 51.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001-15,000 บาท รอยละ 33.0 ตําแหนงงานอยูฝายปฏิบัติการรอยละ 76.0
2. ขอมูลดานความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงาน
การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตองานของพนักงาน นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย
(xˉ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตองานจากพนักงานจํานวน 100 คน โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 2-7
ตาราง 2: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงาน
ภาพรวมแตละดาน
ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลความ
อันดับ
X
1. ความไรอํานาจ
2.81
.585
ปานกลาง
3
2. ความไรความหมาย
2.63
.535
ปานกลาง
5
3. ความไรบรรทัดฐาน
3.33
.488
ปานกลาง
2
4. ความโดดเดี่ยวทางคานิยม
3.85
.572
มาก
1
5. ความโดดเดี่ยวทางสังคม
2.75
.414
ปานกลาง
4
ผลจากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในภาพรวม 3 ลําดับแรก พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความโดด
เดี่ยวทางคานิยมมากที่สุด (xˉ =3.85, S.D.=0.572 ) รองลงมาคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความไร
บรรทัดฐาน (ˉx =3.33, S.D.=0.488) และ ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความไรอํานาจ (xˉ
=2.81, S.D.=0.585) ตามลําดับ
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับความแปลกแยกจากงานดานความโดดเดี่ยวทาง
คานิยมคอนขางมาก และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับความโดดเดี่ยวทางคานิยมดังกลาว
ก็อาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานไดงาย และเมื่อทําการศึกษาในรายดานของแตละปจจัย และ
พิจารณาเปนรายขอของแตละปจจัยโดยทําการศึกษาพนักงานของบริษัทและมีการแสดงความคิดเห็นเปนรายขอ
ทั้ง 5 ปจจัย ไดดังผลการสรุปขอมูลจากตารางที่ 3-7
ความคิดเห็นตองาน
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ตาราง 3: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความไรอํานวจ
ความคิดเห็นตองาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลความ
.873
มาก

X

อันดับ
1

1. ความสําเร็จในการทํางานของทาน
3.84
ขึ้นอยูกับความสามารถของทานเอง
2. ทานไมสามารถควบคุมการทํางานที่
2.48
.948
นอย
7
อยูในความรับผิดชอบได
3. ทานไมมีอํานาจตัดสินใจในการแกไข
2.69
1.042
ปานกลาง
4
ปญหาการทํางานดวยตนเอง
4. ทานไมสามารถกําหนดวิธีการ
2.91
.975
ปานกลาง
2
ปฏิบัติงานของทานไดอยางอิสระ
5. ทานรูสึกวาตัวเองไมมีสิทธิ์มีเสียงใด ๆ
2.72
1.102
ปานกลาง
3
ในองคกร
6. ทานรูสึกวาตนเองไมสามารถ “คิด
2.54
1.009
ปานกลาง
6
นอกกรอบ”ในการปฏิบัติงานได
7. ทานรูสึกวาตัวเองไมอาจตอรองหรือ
2.55
.903
ปานกลาง
5
โตแยงใดๆกับหัวหนางานหรือ
ผูบังคับบัญชาไดเลย
ผลจากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความไรอํานาจ พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาความสําเร็จ ในการทํางานนั้นขึ้นอยูกับ
ความสามารถของพนักงานมากที่สุด (xˉ =3.84, S.D.= 0.873) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาพนักงานไม
สามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ และพนักงานใหความคิดเห็นวาพนักงานรูสึกวาตัวเองไมมีสิทธิ์มี
เสียงใดๆ ในองคกร
จากข อ มู ล ดั ง กล า วชี้ ใ ห เ ห็ น ว า พนั ก งานให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานที่ ขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถของตัวเองคอนขางมาก และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจ
สงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานดานไรอํานาจไดงาย
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ตาราง 4: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความไรความหมาย
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นตองาน
S.D.
แปลความ
อันดับ
X
8. ทานไมอาจทราบวาผลผลิตหรือ
2.53
.893
ปานกลาง
4
ผลลัพธที่สมบูรณขั้นสุดทายของงาน
เปนอยางไร
9. ทานรูสึกวาตัวเองเปนเพียง
2.84
1.108
ปานกลาง
2
สวนประกอบเล็กๆในกระบวนการ
ทํางานขององคกรเทานั้น
10. ทานไมทราบวาตัวเองทํางานอยูใน
2.26
.917
นอย
6
ขั้นตอนใดของกระบวนการทํางาน
ทั้งหมดขององคกร
11. ทานรูสึกวาตัวเองสับสนกับ
2.55
.978
ปานกลาง
3
กฎระเบียบ หรือนโยบายบางอยางใน
การทํางาน
12. ทานไมรูวาจะตองติดตอกับใครหรือ
2.21
.902
นอย
7
ฝายใดเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในการ
ทํางาน
13. ทานคิดวานโยบายขององคกรมีสวน
3.76
.955
1
ใหทานทํางานอยางมีความสุข
มาก
14. ทานคิดวาหากองคกรไมมีทานแลว
2.27
.930
นอย
5
งานในองคกรจะประสบปญหา
แนนอน
ผลจากตารางที่ 4 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความไรความหมาย พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวานโยบายขององคกรมีสวนใหพนักงาน
ทํางานอยางมีความสุขมากที่สุด (xˉ =3.76, S.D.=0.955) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาพนักงานรูสึกวา
ตัวเองเปนเพียงสวนประกอบเล็กๆในกระบวนการทํางานขององคกรเทานั้น และพนักงานใหความคิดเห็นวา
พนักงานรูสึกวาตัวเองสับสนกับกฎระเบียบ หรือนโยบายบางอยางในการทํางาน
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับนโยบายขององคกรมีสวนใหพนักงานทํางาน
อยางมีความสุข และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมี
ความแปลกแยกจากงานดานไรความหมายไดงาย
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ตาราง 5: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความไรบรรทัดฐาน
ความคิดเห็นตองาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลความ
1.184
ปานกลาง

X

อันดับ
5

15. ท า นคิ ด ว า คนที่ ป ฏิ บั ติ ต ามระบบ
3.05
ขั้ น ตอนจะก า วหน า ได ช า กว า คนที่
รูจักใชระบบเสนสาย
16. ท า น คิ ด ว า ผู ที่ ไ ด รั บ ก า ร เ ลื่ อ น
3.82
.833
มาก
2
ตําแหนงงานใหสูงขึ้นนั้ น องคกรได
คํานึงถึงผลงานเปนสําคัญ
17. ทานคิดวาการใชระบบเสนสายเปน
2.79
1.066
ปานกลาง
7
สิ่งจําเปนตอการประสบความสําเร็จ
หรือความกาวหนาในการทํางาน
18. ทานคิดวาการเลื่อนตําแหนงงานใน
3.71
.868
มาก
3
องค กรได กระทํ า อย า งเป ดเผยและ
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
19. ท า นคิ ด ว า การจะได เ ลื่ อ นตํ า แหน ง
3.18
1.029
มาก
4
งานให สู ง ขึ้ น นั้ น จํ า เป น ต อ งมี พ วก
พองหรือผูใหญใหการสนับสนุน
20. ท า นรู สึ ก ว า ตั ว เองกํ า ลั ง ได รั บ การ
2.82
1.009
ปานกลาง
6
ปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน
21. ท า นจะไม ยิ น ยอมให ใ ครทุ จ ริ ต
3.95
1.019
มาก
1
คอรัปชั่นในองคกรในทุกกรณี
ผลจากตารางที่ 5 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความไรบรรทัดฐาน พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาจะไมยินยอมใหใครทุจริตคอรัปชั่นใน
องคกรในทุกกรณีมากที่สุด (xˉ =3.95, S.D.=1.019) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาผูที่ไดรับการเลื่อน
ตําแหนงงานใหสูงขึ้นนั้น องคกรไดคํานึงถึงผลงานเปนสําคัญ และพนักงานใหความคิดเห็นวาการเลื่อนตําแหนง
งานในองคกรไดกระทําอยางเปดเผยและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับการไมยินยอมใหใครทุจริตคอรัปชั่นในองคกรใน
ทุกกรณี และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลก
แยกจากงานดานไรบรรทัดฐานไดงาย
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ตาราง 6: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความโดดเดี่ยวทางคานิยม
ความคิดเห็นตองาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลความ
.783
มาก

X

อันดับ
1

22. ทานคิดวาการทํางานเปนทีมสําคัญ
4.45
กวาการทํางานคนเดียว
23. ท า นคิ ด ว า การตอบแทนผู ที่ เ คยมี
4.04
.840
มาก
2
พระคุ ณ กั บ เราในองค ก รเป น เรื่ อ ง
สําคัญ
24. ทานคิดวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4.02
.876
มาก
3
ขององค ก ร คื อ ป จ จั ย ที่ นํ า ไปสู
ความสําเร็จในการทํางาน
25. ทานเชื่อในคํากลาวที่วา “คาของคน
3.83
.995
มาก
4
อยูที่ผลของงาน”
26. ทานเชื่อในคํากลาวที่วา “จงทําดีแต
3.47
1.029
ปานกลาง
6
อยาเดนจะเปนภัย”
27. ท า นมั ก จะมี ค วามคิ ด คล อ ยตาม
3.34
.699
ปานกลาง
7
หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา
28. ทานคิดวาการเขารวมกิจกรรมตางๆ
3.83
.711
มาก
5
กั บ องค ก รอย า งสม่ํ า เสมอเป น เรื่ อ ง
สําคัญ
ผลจากตารางที่ 6 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาการทํางานเปนทีมสําคัญกวาการ
ทํางานคนเดียวมากที่สุด (xˉ =4.45, S.D.=0.783 ) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาการตอบแทนผูที่เคยมี
พระคุณกับเราในองคกรเปนเรื่องสําคัญ และพนักงานใหความคิดเห็นวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร คือ
ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการทํางาน
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมสําคัญกวาการทํางานคนเดียว
และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจาก
งานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยมไดงาย
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ตาราง 7: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความโดดเดี่ยวทางสังคม
ความคิดเห็นตองาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลความ
.880
มาก

X

อันดับ
2

29. เพื่อนรวมงานจะใหความชวยเหลือ
3.79
ทานเสมอๆเมื่อทานมีปญหา
30. ทานรูสึกวาเพื่อนรวมงานไมยอมรับ
2.18
.845
นอย
6
ทานเขากลุม
31. ทานรูสึกวาตัวเองถูกทอดทิ้งใหอยู
2.18
.903
นอย
7
คนเดียว
32. ทานสนิทสนมกับเพื่อนรวมงาน
3.93
.924
มาก
1
หลายคน
33. ทานรูสึกวาเหวเมื่อทํางานอยูใน
2.33
.842
นอย
5
องคกรนี้
34. ทานรูสึกกังวลใจเมื่อตองทํากิจกรรม
2.45
.809
นอย
3
หรือรวมงานกับผูอื่น
35. ทานมักจะรูสึกวาผูอื่นทํางานไมคอย
2.36
.704
นอย
4
มีประสิทธิภาพ
ผลจากตารางที่ 7 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความโดดเดี่ยวทางสังคม พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาพนักงานมีความสนิทสนมกับเพื่อน
รวมงานหลายคนมากที่สุด (xˉ =3.93, S.D.=0.924) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาเพื่อนรวมงานจะให
ความชวยเหลือทานเสมอๆเมื่อทานมีปญหา และพนักงานใหความคิดเห็นวารูสึกกังวลใจเมื่อตองทํากิจกรรมหรือ
รวมงานกับผูอื่น
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับความสนิทสนมกับเพื่อนรวมงานหลายคน และ
ในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงาน
ดานความโดดเดี่ยวทางสังคมไดงายขึ้น
3. ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานในการแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา
จากการศึกษาความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานที่มีตอการแยกตัวเองออกจากงานที่
ทําของพนักงาน ผูศึกษานํามาศึกษาในรูปของคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นไดผลการ
สรุปความหมายดังตาราง 8
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ตาราง 8: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
การแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา
ความคิดเห็นตองาน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลความ
.799
มาก
.876
ปานกลาง

X

อันดับ
4
5

1. ทานรูสึกสนุกกับการทํางานเสมอ
3.74
2. ทานรูสึกวาทุกวันนี้ตัวเองทํางานเพื่อ
3.00
เงินเดือนหรือคาตอบแทนเทานั้น
3. ทานรูสึกตัวเองภาคภูมิใจกับงานที่ทํา
3.86
.752
มาก
2
อยู
4. ทานรูสึกวาตัวเองรักงานที่ทําอยู
3.76
.878
มาก
3
เพราะวาเปนงานที่นาสนใจ
5. ทานรูสึกเบื่อหนายในงานที่ทําอยู
2.45
.957
นอย
7
6. ท า นคิ ด ว า งานที่ ทํ า อยู นี้ มี ความเสี่ ย ง
2.63
1.089
ปานกลาง
6
ตอสวัสดิภาพ
7. ทานคิดวางานที่ทานทํามีสวนใหทาน
4.02
.876
มาก
1
พัฒนาตนเองในทุกๆดาน
ผลจากตารางที่ 8 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานการแยกตัวเองออกจากการทํางาน พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวางานที่ทํามีสวนพัฒนา
ตนเองในทุกๆ ดานมากที่สุด (xˉ =4.02, S.D.=0.876) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวารูสึกตัวเองภาคภูมิใจ
กับงานที่ทําอยู และรูสึกวาตัวเองภาคภูมิใจกับงานที่ทําอยู
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับงานที่ทํามีสวนพัฒนาตนเองในทุกๆดาน และ
ในทางกลับกันหากพนักงานไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานดาน
การแยกตัวเองออกจากงานที่ทําไดงาย
4. ขอมูลความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สงผลการแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ความแปลกแยกจากงานของพนั ก งาน นํ า มา
วิเคราะหโดยใชการหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ correlation coefficient (r) โดยใชเกณฑตอไปนี้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาตั้งแต 1 (แสดงความสัมพันธทางบวกหรือทางเดียวกัน ) ถึง คาลบ (-)
(แสดงความสัมพันธทางลบ หรือทางตรงขามกัน)
r = .50 ถึง 1.00 หรือ -.50 ถึง -1.00 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันในระดับสูง
r = .30 ถึง .49 หรือ -.30 ถึง - .49 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
r = .10 ถึง .29 หรือ -.10 ถึง - .29 ถือวาขอมูลมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
r = .00 ถือวาขอมูลไมมีความสัมพันธกัน
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จากการวิเคราะหความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานไดผลการวิเคราะหดังตาราง
ตารางที่ 9: ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน 5 ดาน กับการแยกตัวเองออกจากงาน
ที่ทํา
ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
1. ความไรอํานาจ
2. ความไรความหมาย
3. ความไรบรรทัดฐาน
4. ความโดดเดี่ยวทางคานิยม
5. ความโดดเดี่ยวทางสังคม

r (sig.)
.286 (sig.=.004*)
.372 (sig.=.000**)
.429 (sig.=.000**)
.458 (sig.=.000**)
.454 (sig.=.000**)

ความสัมพันธ
ความสัมพันธทางบวก
ความสัมพันธทางบวก
ความสัมพันธทางบวก
ความสัมพันธทางบวก
ความสัมพันธทางบวก

* มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 , ** มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
จากตาราง 9 การศึกษาความสัมพันธของความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานที่ประกอบไปดวยเรื่อง
ความไรอํานาจ ความไรความหมาย ความไรบรรทัดฐาน ความโดดเดี่ยวทางคานิยม และ ความโดดเดี่ยวทางสังคม
พบวา ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานที่มีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานที่ทําสูงสุด 2 ปจจัย
แรกจะเปนเรื่องของความโดดเดี่ยวซึ่งประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม (r=.458; sig.=0.000) รองลงมา
เปนเรื่องความโดดเดี่ยวทางสังคม (r=.454; sig.=0.000) แตเมื่อศึกษาในทุกปจจัยสรุปไดวาความไรอํานาจ ความ
ไรความหมาย ความไรบรรทัดฐาน ความโดดเดี่ยวทางคานิยม และ ความโดดเดี่ยวทางสังคม มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการแยกตัวออกจากงานที่ทําทุกปจจัย
จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับความโดดเดี่ยวทางคานิยมและความโดดเดี่ยวทาง
สังคมคอนขางมากเพราะเชื่อวาความโดดเดี่ยวดังกลาวสงผลใหเกิดการแยกตัวเองออกจากงานที่ทําไดงาย นั่นเอง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
โดยภาพรวมแลวพนักงานมีความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยมมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความไรอํานาจ พนักงานเห็นวา ความสําเร็จในการทํางานนั้นขึ้นอยู
กับความสามารถของพนักงานมากที่สุด ดานความไรความหมาย พนักงานเห็นวา นโยบายขององคกรมีสวนให
พนักงานทํางานอยางมีความสุ ขมากที่สุด ดานความไรบรรทัดฐาน พนักงานเห็น วา จะไมยินยอมใหใครทุจริ ต
คอรัปชั่นในองคกรในทุกกรณีมากที่สุด ดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม พนักงานเห็นวา การทํางานเปนทีมสําคัญ
กวาการทํางานคนเดียวมากที่สุด ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม พนักงานเห็นวา พนักงานมีความสนิทสนมกับเพื่อน
รวมงานหลายคนมากที่สุด ดานการแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา พนักงานเห็นวา งานที่ทํามีสวนพัฒนาตนเองใน
ทุกๆดานมากที่สุด สําหรับการศึกษาความสัมพันธของความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆ พบวา
ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานที่มีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานที่ทําสูงสุด 2 ปจจัยแรกจะ
เปนเรื่องของความโดดเดี่ยวซึ่งประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม รองลงมาเปนเรื่องความโดดเดี่ยวทางสังคม
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จากผลการศึกษาขางตนชี้ใหเห็นวา โดยภาพรวมแลวพนักงานจะใหความสําคัญกับความแปลกแยกจาก
งานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยมคอนขางมาก และมีโอกาสเปนไปไดที่หากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับ
ความโดดเดี่ ย วทางค า นิ ย มดั งกล า วก็ อาจส งผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานได แสดงวา “คา นิย ม”
คอนขางจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงานบริษัทในแหงนี้ที่จะมีสวนกําหนดพฤติกรรมแปลกแยกจากงาน
หรือไม นอกจากนี้ขอสรุปที่วาความแปลกแยกจากงานที่มีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานที่ทําสูงสุด 2
ปจจัยแรกจะเปนเรื่องของความโดดเดี่ยวซึ่งประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม รองลงมาเปนเรื่องความโดด
เดี่ยวทางสังคมนั้น ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา “คานิยม” และ “สังคม” เปนสวนสําคัญที่โยงยึดใหพนักงาน
บริษัทแหงนี้ไมแปลกแยกจากงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมเรื่องการทํางานเปนทีม และความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
รวมงานหลายคน อยางไรก็ตามก็อีกนัยหนึ่งที่ผลการศึกษาดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวาหากพนักงานบริษัทแหงนี้
ชอบทํางานคนเดียวและปฏิเสธการทํางานเปนทีม อีกทั้งไมพยายามมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานหลายคน
หรือไมรูจักสรางเครือขายเพื่อนรวมงาน ก็มีโอกาสเปนไปไดที่พนักงานจะมีความแปลกแยกจากงานสูง
จากขอมูลที่บงชี้วาพนักงานมีความสนิทสนมกับเพื่อนรวมงานหลายคนนั้น อาจสะทอนไดวา พนักงานที่
ทํางานรวมกันมีความไวใจซึ่งกันและกัน ไมแบงฝกแบงฝาย ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยอยูแลวที่วามนุษยเปนสัตว
สังคม มีแนวโนมที่จะอยูรวมเปนกลุมกอน มีพรรคพวกเพื่อนฝูงคอยชวยในเรื่องตาง ๆ แตโดยธรรมชาติของมนุษย
อีกเชนกันที่มีความเปนปจเจกอยูในตัว ก็จะมีอะไรบางอยางที่ไมเหมือนกัน ดังนั้น จึงไมอาจสรุปแบบแนนอนไดวา
ถึงพนักงานจะมีความสนิทสนมกัน ก็จะไมเกิดความแปลกแยกทางสังคมขึ้น เพียงแตถาพนักงานใหความสําคัญ
เรื่องความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานนอย ก็มีโอกาสจะเกิดความแปลกแยกไดงายนั่นเอง
อย า งไรก็ ตามเราไมอาจสรุ ป แบบไดวา พนักงานคนไหนที่มีลักษณะของความโดดเดี่ย วทางคานิย ม
จะตองเปนคนที่มีความแปลกแยก ตัวอยางเชน คานิยมที่วา “ทํางานเปนทีม ดีกวาทํางานคนเดียว” ก็ไมเสมอไป
ที่วา คนที่ชอบทํางานคนเดียวจะไมสามารถสรางสรรคผลงานได ตรงขาม อาจจะทําไดดีกวาการทํางานเปนทีมอีก
ดวย และในบางครั้งลักษณะของงานอาจไมเอื้อใหทําเปนทีมเราอาจเปรียบเทียบไดกับวิธีการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งแตละคนก็มีวิธีในการรับรูหรือเรียนรูตางๆ กันออกไป
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