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บทคัดยอ 
   บทความนี้มุงเนนศึกษาในประเด็นผูสอนในสายวิทยาศาสตรของประเทศจีน ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีสําคัญตอ
การพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถทางวิทยาศาสตร การศึกษาครั้งนี้จึงในดานการคัดเลือกและการ
พัฒนาบุคลากรการศึกษาในสายวิทยาศาสตร จากการศึกษาพบวา ประเทศจีนใหความสําคัญกับการเรียนการสอน
สายวิทยาศาสตรเปนอยางมาก มีกระบวนการผลิตและพัฒนาครูผูสอนอยางเปนระบบ มีสถาบันวิทยาศาสตรจีน 
(Chinese Academy of Sciences, 中国科学院) ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานทางดานวิทยาศาสตรโดยตรง 
ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา และมีการรวบรวมรายงานวิจัยเพ่ือใชเปนฐานขอมูลทางวิชาการของประเทศ 
เชน ฐานขอมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ปจจัยเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญท่ีนําไปสู
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 โดยมีเปาหมายเพ่ือสงผลตอการพัฒนาและความเจริญกาวหนา
ในทุกๆ ภาคสวน ท้ังนี้ จะเห็นไดวา ประเด็นสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติผานระบบการศึกษา คือ การปฏิรูป
การศึกษาโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษารวมกันพัฒนาระบบการศึกษาท่ีสอดคลองกับสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ขณะเดียวกันก็ตองธํารงไวซ่ึงเอกลักษณและจุดเดนของสังคมจีน โดยเฉพาะการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงหากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment, PISA) ในป 2012 ขององคการเพ่ือความรวมมือและ
พัฒนาเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) ผลประเมินดาน
วิทยาศาสตรปรากฏวา เขตเศรษฐกิจ/ประทศท่ีไดคะแนนสูงสุด คือ นครเซ่ียงไฮ ประเทศจีน ได 580 คะแนน 
(คะแนนมาตรฐานเฉลี่ย 501 คะแนน) สวนประเทศไทยไดคะแนน 444 คะแนน  จากผลการประเมินของ PISA ใน
ป 2012 จึงสรุปไดวา นักเรียนในนครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลการประเมินความสามารถดาน
วิทยาศาสตรสูงท่ีสุดในโลก จากผลการประเมินดังกลาวจึงเปนแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ท่ีจะศึกษาแนวทางเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตรของประเทศจีน โดยมุงประเด็นท่ีผูสอน ซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ี
สําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถทางสายวิทยาศาสตร ภายใตวัตถุประสงคดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการคัดเลือกผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน  
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนวิทยาศาสตรของของประเทศจีน 

 
ขอบเขตของการวิจัย  
        โครงการนี้ตองการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูสอนของประเทศจีน ซ่ึงไดคัดเลือกผูบริหาร
และผูสอนมหาวิทยาลัยปกก่ิง (Peking University) มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) มหาวิทยาลัยเจ
อเจียง (Zhejiang University) และมหาวิทยาลัยฟูตั้น (Fudan University) ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย
มาเปนกรณีศึกษา โดยจะดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาในสายวิทยาศาสตร  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.  ทราบแนวทางการคัดเลือกผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน  
2.  ทราบแนวทางการพัฒนาผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน 

3.  ทราบแนวทางในการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนวิทยาศาสตรของประเทศจีน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมผูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” เปนการวิจัยท่ีมุงเสนอแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูสอนวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรท่ีเนนกรณีศึกษาจากประเทศจีน ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

ข้ันตอนการวิจัย  
 ข้ันตอนการวิจัย แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร  
 การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) ประกอบดวย 2 ข้ันตอน
คือ 
 1) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล ประกอบดวย เอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความ สารนิพนธและวิทยานิพนธท้ังใน
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในประเด็นเก่ียวกับระบบการศึกษา การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
ขอมูลจากมหาวิทยาลัยท่ีเลือกมาเปนกรณีศึกษาและรูปแบบการพัฒนาและสงเสริมผูสอนในสายวิทยาศาสตรของ
ประเทศจีน 
 2) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในประเด็นขอสงสัยเพ่ิมเติมจากเอกสารท่ีคนพบ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การสัมภาษณเชิงลึก 

 การดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้เปนการเก็บรวบรวมดวยวิธีการสัมภาษณกับผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหาร 
ผูทรงคุณวุฒิและผูสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการศึกษาในสายวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีเลือกมาศึกษาเปน
กรณีศึกษาท่ีมีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและใชการวิเคราะหขอมูล โดย
เชื่อมโยงของขอมูลท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูสอนวิทยาศาสตรของประเทศ
จีนท่ีสัมพันธกับบริบทกับประเทศไทย ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ระบบการศึกษาของประเทศจีน 

การศึกษาถือเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศจีน โดยประเทศจีนใหความสําคัญกับการศึกษาตั้งแตใน
สมัยราชวงศถัง ซ่ึงมีระบบสอบคัดเลือกคนเกงใหมาเปนขาราชการ หรือท่ีเรียกกันวาระบบการสอบ “จอหงวน”  
(狀元) ในปจจุบัน ประเทศจีนไดแบงการศึกษาออกเปน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา และยังมีหลักสูตรฝกอบรมความชํานาญทางวิชาชีพ เพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคตอีก
ดวย 

 หลังจากผานไปหนึ่งศตวรรษของการพัฒนาและการปฏิรูป ประเทศจีนไดจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาท่ีมี
ความสมบูรณมากข้ึนและหลักสูตรการศึกษานี้ก็ไดรับการยอมรับจาก “กฎหมายการศึกษาของประเทศจีน” ตอมา
ในป 1995 ไดนําแนวคิด “การศึกษากอนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” รวมท้ังนํา 
“การศึกษาภาคบังคับ อาชีวศึกษาและการศึกษาผูใหญ” มาเปนหลักและขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
เปนพ้ืนฐานของระบบการศึกษาประเทศจีน นอกจากนี้ การศึกษาสังคมวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและการศึกษา
นอกโรงเรียนของผูท่ียังไมบรรลุนิติภาวะก็ถูกปรับใหเขากับขอบขายของกฎหมายใหม 
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 หากมองหลักสูตรการศึกษาของประเทศจีนในปจจุบันจากแนวตั้ง จะพบวา การศึกษาถูกแบงออกเปน 4 
ชวง คือ การศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยชวงการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษารวมเรียกวา การศึกษาภาคบังคับ 

 1) การศึกษาปฐมวัย การศึกษาของเด็กท่ีมีอายุ 3-6 ป ผูสอนมีหนาท่ีเลี้ยงดูเด็กและใหความรูไปควบคูกัน 
โดยเนนใหพัฒนาเด็ก ท้ังทางดานรางกาย ความรู คุณธรรมและดานอ่ืนๆ สงเสริมใหรางกายและจิตใจพัฒนาไป
พรอมกัน 

 2) การศึกษาระดับประถมศึกษา เนนไปท่ีหลักสูตรเต็มวันของประถมศึกษา รับนักเรียนอายุตั้งแต 6-7 ป 
หลักสูตรการศึกษามีระยะเวลา 6 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของการพัฒนาในดาน
ตางๆสําหรับเด็ก และมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีเปดสอนนอกเวลาใหแกผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวย 

 3) การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ประกอบดวยหลักสูตรเต็มวันของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไป โรงเรียน
วิชาชีพเฉพาะ โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการชาง โรงเรียนมัธยมการเกษตร โรงเรียนท่ีใหทํางานและเรียนมัธยม
ไปควบคูกัน โรงเรียนมัธยมศึกษานอกเวลา เปนตน หลักสูตรเต็มวันของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไป แบงเปน 
มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป สวนโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะ โรงเรียนอาชีวศึกษาและ
โรงเรียนการชาง จะรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรมีระยะเวลา 3-4 ป มีเปาประสงคใน
การสรางบุคลากรทางเทคนิคระดับกลางและแรงงานท่ีมีทักษะ 

 4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบดวยหลักสูตรเต็มวันของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิเชน 
มหาวิทยาลัยปด มหาวิทยาลัยเปด วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทางอ่ืนๆ 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 หนาท่ีของการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สรางอาชีพแกประชาชนใน
ประเทศโดยการฝกอบรมใหเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอีกหลายรูปแบบ เชน วิทยาลัยเทคนิคและมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอ่ืนๆ รวมถึงระบบการศึกษา
แบบเรียนและสอบดวยตนเอง โดยใหผูท่ีผานการเรียนดวยตนเองเขารวมการสอบท่ีรัฐจัดข้ึน ผูท่ีสอบผานจะไดรับ
ประกาศนียบัตรจบการศึกษา และไดรับการยอมรับคุณสมบัติเหมือนกับการจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ัวไป 

 
ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยของจีน 

 ปจจุบัน การสอบครั้งใหญของประเทศจีนแบงออกเปนสามประเภท คือ สอบเพ่ือใชสมัครเขาศึกษาตอใน
ระดับมหาวิทยาลัย สอบเพ่ือใชสมัครเรียนตอดวยตนเองและสอบเพ่ือการศึกษาผูใหญ โดยการสอบเพ่ือใชสมัคร
เขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยถือเปนการสอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของประเทศจีน (ไมรวมฮองกง มาเกา
และไตหวัน) เพราะถือเปนมาตรฐานในการสมัครเขาเรียนตอและเลือกมหาวิทยาลัย ระบบการสอบนี้เริ่มใชเม่ือป
ค.ศ.1952 มีการยกเลิกการใชระบบการสอบนี้ชั่วคราวในป ค.ศ.1965 และไดถูกนํากลับมาใชใหมอีกครั้งในป ค.ศ.
1977 จนถึงปจจุบัน ผลการสอบท่ีไดจะถูกใชเปนสิ่งวัดความสามารถและคุณภาพของนักเรียนกับมหาวิทยาลัยท่ี
เหมาะสม ระบบการสอบนี้ไดรับการยอมรับวามีความนาเชื่อถือ ความถูกตอง ความเหมาะสม และความสามารถ
ในการคัดแยกสูง นักเรียนท่ีถูกคัดเลือกวามีสติปญญาดีจะมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เพ่ือ
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ฝกอบรมใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอไป โดยการสอบเขามหาวิทยาลัยนี้ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนจะ
เปนผูออกขอสอบและสงขอสอบตอไปยังสนามสอบประจําแตละมณฑล วันสอบเขามหาวิทยาลัยถูกกําหนดไวใน
วันท่ี 6-8 มิถุนายนของทุกป 
  เมืองและมณฑลสวนใหญจะจัดการสอบเขามหาวิทยาลัย（高考）นี้ ปละหนึ่งครั้ง แตจะมีเมืองและ
มณฑลสวนนอยบางสวนท่ีจัดการสอบปละสองครั้ง ครั้งท่ีจะเพ่ิมข้ึนนั้นจะเรียกวาการสอบเขามหาวิทยาลัยประจํา
ฤดูใบไมผลิ (春季高考) โดยในแตละเมืองและมณฑลของประเทศจีน จะมีระบบในการสอบเขามหาวิทยาลัยท่ี
แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน 

ระบบ 3+X โดย 3 หมายถึงวิชาภาษาจีน วิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาตางประเทศ X หมายวิชาเลือก 
ซ่ึงสามารถเลือกไดจากวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (รวมวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา) หรือสังคมศาสตรท่ัวไป 
 (รวมวิชาการเมือง ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ) คะแนนเต็มของระบบนี้คือ 700 คะแนน แบงเปนวิชาภาษาจีน 
150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร 150 คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 150 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปหรือ
สังคมศาสตรท่ัวไป 300 คะแนน ซ่ึงระบบนี้จะใชกันอยางแพรหลาย อาทิ เมืองปกก่ิง เมืองเทียนจิน มณฑลซานซี 
และมณฑลเฮยหลงเจียง เปนตน 

ระบบ 3+X+วิชาเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงระบบนี้จะใชในมณฑลเจอเจียง โดย 3 หมายถึงวิชาภาษาจีน วิชา
คณิตศาสตรและวิชาภาษาตางประเทศ  X หมายถึงวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ( วิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา ) หรือ
สังคมศาสตรท่ัวไป ( วิชาการเมือง ประวัติศาสตร และภูมิศาสตร ) และวิชาเลือกอ่ืนๆ โดยการใหคะแนนแบงเปน
วิชาภาษาจีน 150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร 150 คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 150 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไปหรือสังคมศาสตรท่ัวไป 300 คะแนน และวิชาเลือกอ่ืนๆ 60 คะแนน  

ระบบ 3+วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปหรือสังคมศาสตรท่ัวไป+ความสามารถพ้ืนฐาน ระบบนี้จะใชในมณฑล
เจียงซู การใหคะแนนแบงเปนวิชาภาษาจีน 150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร 150 คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 
150 คะแนน วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไปหรือสังคมศาสตรท่ัวไป 240 คะแนน และความสามารถพ้ืนฐาน 60 คะแนน  

ระบบ 3+1 ระบบนี้จะใชในเมืองเซ่ียงไฮ โดย 3 หมายถึงวิชาภาษาจีน วิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาตางประเทศ 1 หมายถึงวิชาเลือก ซ่ึงสามารถเลือกไดจากวิชาการเมือง ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ฟสิกส เคมี
หรือชีวะ คะแนนเต็มของระบบนี้คือ 600 คะแนน แบงเปนวิชาภาษาจีน 150 คะแนน วิชาคณิตศาสตร150 
คะแนน วิชาภาษาตางประเทศ 150 คะแนน และวิชาเลือก 150 คะแนน  

ระบบ 3+การวัดระดับเฉพาะทาง+การวัดคุณภาพท่ัวไป 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+การทดสอบท่ัวไป โดย 3 วิชาแรกหมายถึงวิชาภาษาจีน คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ 
3 วิชาถัดมาหมายถึงวิชาการเมือง ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรสําหรับนักเรียนสายศิลป หรือวิชาฟสิกส เคมี ชีวะ
สําหรับนักเรียนสายวิทย และการทดสอบท่ัวไป ซ่ึงระบบนี้จะใชในมณฑลไหหนาน การสงเสริมดานวิทยาศาสตร
ของประเทศจีน 
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ประเทศจีนถือไดวามีสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรหลายแหง เนื่องจากคานิยมของผูปกครองท่ี
สนับสนุนใหบุตรหลานเรียนในสายวิทยาศาสตร อางอิงจากบทสัมภาษณของ Wei Rui (Wei Rui1, สัมภาษณ, 24 
กุมภาพันธ 2557) ท่ีกลาววา “ผูปกครองในประเทศจีนมีคานิยมสนับสนุนใหบุตรหลานเรียนในสายวิทยาศาสตร 
เนื่องจากพวกเคาเหลานั้นคิดวาผูท่ีเรียนในสายวิทยาศาสตรจะมีโอกาสไดเปนผูนําทางสังคมและมีโอกาสไดงานทํา
มากกวา….” และจากขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการท่ีแสดงจํานวนนักเรียนจีนท่ีสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา มีถึงรอยละ 87.0 ในป ค.ศ. 2012 ท่ีเรียนตอในระดับอุดมศึกษา
และในจํานวนนี้มีผูศึกษาในสายวิทยาศาสตร (คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตรและ
คณะเกษตรศาสตร) ท่ีอยูในระบบประมาณรอยละ 40 ตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: สัดสวนของนักศึกษาจีนคณะตางๆ ในป ค.ศ. 2012 

  สําเร็จการศึกษา สอบเขา อยูในระบบ 
ประมาณการใน
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 

สาขาอ่ืนๆ 328,571 367,421 1,443,936 354 

ผลรวม 3,038,473 3,740,574 14,270,888 3,286,498 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน (2556) 
 
ประเทศจีนไดสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทําการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางระบบการศึกษาของประเทศเพ่ือการเตรียมพรอมสําหรับการกาว
เขาสูศตวรรษท่ี 21 ของประเทศ (Action Scheme for Invigorating Education Towards the 21st Century) 
ดวยตระหนักวา วิทยาศาสตรและการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศใหทันสมัย ประธานาธิบดีเจียง 
                                                           
1Wei Rui อาจารยประจาํ คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนเคมี มหาวิทยาลัยครุศาสตรปกกิ่ง 
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เจอหมิน (Jiang ZheMin) กลาวไววาความแข็งแกรงและการแขงขันระหวางประเทศของจีนจะกาวไปไดดวยการ
พัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหมๆทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ความรู และการศึกษา ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงรัฐบาลจีนไดกําหนดไวเปนยุทธศาสตรลําดับตนๆของประเทศ 
และเพ่ือใหสงเสริมการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐบาลยังมีนโนบายท่ีจะสรางอุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and technology parks) บริเวณรอบสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตามความ
สนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนนักศึกษา ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
การพัฒนาศักยภาพของผูสอนในมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูสอนตลอดจนบุคลากรดานวิทยาศาสตร รวมไปถึงการพัฒนา
งานวิจัยเพ่ือตอบสนองตอการเติบโตของเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยชั้นนําของจีน อาทิ มหาวิทยาลัย
ปกก่ิง มหาวิทยาลัยชิงฮวา มหาวิทยาลัยเหรินหมิน มหาวิทยาลัยฟูตาน มหาวิทยาลัยหนานไค มหาวิทยาลัยเจ
อเจียง มหาวิทยาลัยหนานจิง มหาวิทยาลัยการคมนาคมแหงเซ่ียงไฮ มหาวิทยาลัยอูฮ่ัน และมหาวิทยาลัยเทียนจิน 
ลวนแตใหความสนใจตอการผลิตบุคลากรและองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัย
เหลานี้จะมีทุนการศึกษา ท้ังยังรวมมือกับหนวยงานทางวิทยาศาสตร 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
สนับสนุนทุนการศึกษาแกผูท่ีสนใจศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้รัฐบาลยังไดสนับสนุนทุน
วิจัยทุนวิจัยทางดานวิทยาศาสตร โดยในป ค.ศ. 2010 มหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
ตามตารางท่ี 2 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวจะพบวามหาวิทยาลัยท่ีไดรับทุนวิจัยใน 5 อันดับแรกนั้นลวนเปนมหาวิทยาลัย
ท่ีสนับสนนุนการวิจัยและการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ตารางท่ี 2: จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีน 5 อันดับแรกในป ค.ศ. 2010 

มหาวิทยาลัย เงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
(ลานหยวน) 

มหาวิทยาลัยชิงฮวา 3,602 
มหาวิทยาลัยเจอเจียง 2,752 
มหาวิทยาลัยปกก่ิง 2,000 
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮวาจง 1,400 
มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต (มหาวิทยาลัยตงหนาน)  1,100 

ท่ีมา: ศูนยเครือขายวิจัยและศึกษาจีน. (2557). 
 

จากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิทยาศาสตรของประเทศจีนท้ัง 3 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย
ชิงฮวา มหาวิทยาลัยเจอเจียง และมหาวิทยาลัยฟูตาน ท่ีใหความสําคัญตอการสรางผลงานวิชาการทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากเพราะการผลิตผลงานวิชาการจะเปนเครื่องมือท่ีพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ ท้ังยังสะทอนถึงคุณภาพดานงานวิชาการของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ดวย ซ่ึงจากบทสัมภาษณของ 
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ศาสตราจารย ดร. Lin Jian (Lin Jian2, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2557) ไดกลาวถึงการผลิตผลงานวิชาการของ 3

สถาบันการศึกษา 3นโยบายการศึกษาและความเปนผูนํา 6วา “อาจารยตองมีผลงานในระดับดีมากและตองไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ และผูท่ีจะเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจะตองมีผลงานเปนไปตามเกณฑ
และตองอยูในอันดับดีมากเม่ือเทียบกับอาจารยท้ังหมดท่ีตองการตําแหนงทางวิชาการ” ซ่ึงสอดคลองกับบท
สัมภาษณของ รองศาสตราจารย ดร. Cheng Yuan (Cheng Yuan3, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2557) ท่ีกลาวถึง
มาตรการของ 6วิทยาลัยการพัฒนาสังคมและนโยบายสาธารณะ 6มหาวิทยาลัยฟูตาน ท่ีกลาวถึงมาตรการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีตออาจารยท่ีไมมีผลงานทางวิชาการวา “การเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศจีน และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากตางประเทศ 
โดยจะตองมีการผลิตผลงานทางวิชาการทีตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง ซ่ึงภายในหกปตองดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป ถาหากไมเปนไปตามเง่ือนไขนี้จะไมไดรับการพิจารณาใหเปน
อาจารยท่ีมหาวิทยาลัยอีก” และยังสอดคลองกับบทสัมภาษณของ ดร. Zhao Kang (Zhao Kang4, สัมภาษณ, 28 
กุมภาพันธ 2557) อาจารยจากมหาวิทยาลัย เจอเจียงท่ีกลาววา “การดํารงตําแหนงทางวิชาการตําแหนงรอง
ศาสตราจารยท่ีนี่ตองเปนอาจารยมาไมนอยกวาสามป จึงจะมีสิทธิ์ขอตําแหนงทางวิชาการไดและตองมีผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง โดยผูท่ีไดตําแหนงทางวิชาการนี้จะตองจัดอยูในระดับดีมาก จากผูท่ีนําผลงานมาเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการนี้ท้ังหมด” 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยท้ัง 3 แหงยังไดคํานึงถึงภาระการสอนของอาจารยผูสอนเปนหลัก โดยมีแนวคิดวา
กระบวนการทําผลงานทางวิชาการนั้น ผูสอนตองใชเวลาและมีสิ่งสนับสนุนท้ังทรัพยากรและเงินทุนสนับสนุน 
ศาสตราจารย ดร. Lin Jian  (Lin Jian, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2557) ไดกลาววา “ในป ค.ศ. 2011 
มหาวิทยาลัยไดรับเงินทุนสนับสนุนท้ังสิ้นประมาณ 3,000 ลานหยวน ซ่ึงเพ่ิมจากป ค.ศ. 2001 ท่ีไดรับ 800 ลาน
หยวน และในป ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณประมาณ 4,000 ลานหยวน ซ่ึงงบประมาณดังกลาวถา
เทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําอยางมหาวิทยาลัยปกก่ิง จะพบวามหาวิทยาลัยปกก่ิง ไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลคิด
เปน 2 ใน 3 สวนของท่ีนี่” ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาถึงภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยฟูตาน รองศาสตราจารย ดร. 
Cheng Yuan (Cheng Yuan, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2557) ไดกลาววา “อาจารยท่ีมหาวิทยาลัยจะมีภาระงาน
สอนประมาณ 2-4 วิชาตอปการศึกษา” สวนมหาวิทยาลัยเจอเจียง ภาระการสอนของอาจารยก็มิไดแตกตางกัน
มากนัก ท้ังนี้อาจารยท่ีสอนในระดับปริญญาตรียังมีเงินสนับสนุนใหมีผูชวยนักวิจัย โดย ดร. Zhao Kang (Zhao 
Kang, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2557) กลาววา “อาจารยท่ีสอนในระดับปริญญาตรีจะมีภาระการสอนปละ
ประมาณ 3 วิชา หรือโดยเฉลี่ยหนึ่งปการศึกษาอาจารยจะสอนไมต่ํากวา 120 คาบ สวนเรื่องงานวิจัย อาจารยจะ
เปนผูเสนอหัวขอวิจัยตอหนวยงานสวนกลางของมหาวิทยาลัยใหนําเสนอตอรัฐบาลจีน เพ่ือพิจารณาเงินทุน
สนับสนุน โดยมีระยะเวลาสามปตอหนึ่งโครงการ สวนเงินทุนสนับสนุนจะมีตั้งแตหนึ่งหม่ืนถึงหนึ่งแสนหยวนข้ึนอยู
กับโครงการ โดยบางโครงการอาจารยอาจทําคนเดียวและมีผูชวยนักวิจัยเปนนักศึกษาในสังกัด หรือบางโครงการ
อาจทํางานรวมกันเปนทีมวิจัย” 

                                                           
2Prof.Lin Jian รองผูอํานวยการศูนยวิจยับริหารและวางแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยชิงฮวา  
3Assoc.Prof.Cheng Yuan อาจารยประจํา คณะการพัฒนาสาธารณะและนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยฟูตาน  
4Dr.Zhao Kang อาจารยประจาํ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเจอเจียง 
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สําหรับการพัฒนาอาจารยดานการสอนก็ถือวาเปนอีกสวนหนึ่งท่ีจะสงเสริมใหอาจารยมีเทคนิควิธีการสอน
ท่ีสามารถถายทอดความรูแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ “โดยอาจารยในมหาวิทยาลัยเจอเจียง นอกจาก
คุณสมบัติท่ีตองจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณการเรียน การฝกอบรมหรือวิจัยในตางประเทศและ
ผลิตผลงานวิจัยตอเนื่องแลว เม่ือเขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยจะตองผานหลักสูตรอบรมการเปนอาจารย
ประมาณหนึ่งสัปดาห ไดรับใบรับรองการเปนอาจารยในระดับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้จะตองผานเกณฑการสอบ
ภาษาจีนกลาง ทฤษฎีการสอนระดับอุดมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นโยบายการศึกษาและประวัติศาสตรการศึกษา 
เม่ือเปนอาจารยใหมจะตองมีอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีใหคําปรึกษามาเปนผูชี้แนะการสอนตลอดจนข้ึนตอนตางๆกอนสอน
จริงประมาณ 1 ปการศึกษา” ดร.Zhao Kang (Zhao Kang, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2557) กลาว ซ่ึงพบวา
สอดคลองกับบทสัมภาษณของศาสตราจารย ดร. Lin Jian  (Lin Jian, สัมภาษณ, 25 กุมภาพันธ 2557) จาก
มหาวิทยาลัยชิงฮวาท่ีกลาววา “มีโครงการหลายโครงการของมหาวิทยาลัยท่ีสงเสริมใหอาจารยผูสอนไดทดลอง
สอนกอนการสอนจริง และในการคัดเลือกอาจารยผูสอน จะตองมีประสบการณทํางานท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีจะ
สอนกอนจึงจะสามารถสอนได” ท้ังนี้ พบวาแนวทางของมหาวิทยาลัยเจอเจียงและมหาวิทยาลัยชิงฮวาขัดแยงกับ
แนวทางการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยฟูตานท่ีจะ “เนนใหอาจารยมีประสบการณในตางประเทศทางยุโรป
และอเมริกา โดยไมเนนการฝกอบรมอาจารยในมหาวิทยาลัยมากนัก โดยแนวทางท่ีบางคณะในมหาวิทยาลัยใช คือ 
การสงอาจารยไปเรียนวิชาท่ีอาจารยผูนั้นจะตองสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนําตางประเทศ ซ่ึงโดยเฉลี่ยใชเวลาครั้งละ
ประมาณหนึ่งป แลวก็นําความรูและวิธีการท่ีไดรับนั้น มาประยุกตใชสอนในมหาวิทยาลัย พอสอนวิชาเดิมได 2-3 
ปก็ไปหาความรูในตางประเทศอีกครั้งแลวนํากลับมาสอนใหมเปนวัฎจักรเชนนี้เรื่อยไป” รองศาสตราจารย ดร. 
Cheng Yuan (Cheng Yuan, สัมภาษณ, 1 มีนาคม 2557) กลาว 
การผลิตผูสอนในสายวิทยาศาสตร 

ในการศึกษาหลักสูตรสําหรับผูสอนในสายวิทยาศาสตร จะประกอบดวยวิชาเฉพาะในแตละสาขา ไดแก 
วิชาจิตวิทยาท่ัวไป วิชาจิตวิทยาการศึกษา วิชาประวัติศาสตรการศึกษาของประเทศจีน วิชาประวัติศาสตร
การศึกษาของตางประเทศ วิชาทฤษฎีการศึกษา วิชาทฤษฎีการสอน วิชาหลักคุณธรรม วิชาสังคมศาสตรการศึกษา 
วิชาประเมินสถิติการศึกษา วิชาปรัชญาการศึกษา วิชาหลักการสอนคณิตศาสตรระดับประถมและมัธยม วิชา
คณิตศาสตรระดับสูง วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ วิชาเคมี วิชาทดลอง วิทยาศาสตรสิ่งมีชีวิต วิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสมัยปจจุบัน วิชาการเขียนแบบวิศวกรรม วิชาการประดิษฐเทคโนโลยี วิชากลศาสตรประยุกต วิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล วิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา วิชาการประดิษฐและออกแบบเทคโนโลยี วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีอัตโนมัติ วิชาหลักการสอนกิจกรรมแบบบูรณาการ วิชาหลักการสอน
การสรางสรรคเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร ซ่ึงวิชาหลักการสอนการสรางสรรคเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร วิชา
หลักการสอนกิจกรรมแบบบูรณาการ วิชาการประดิษฐและออกแบบเทคโนโลยี และวิชาหลักการสอนวิทยาศาสตร
ถือเปนวิชาเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณพิเศษของสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

สวนวิธีการสอนของหลักสูตรนี้ นอกจากการเรียนการสอนวิชาท่ัวไปแลว ยังตองทําการเขาฟงและ
สังเกตการณอาจารยผูสอน ฝกสอน ทําแบบสํารวจทางสังคมและแบบวัดผล ประเมินผลทางการศึกษาโดยกิจกรรม
เสริมเหลานี้ตองทําไมนอยกวา 20 สัปดาห จากนั้นจะตองไปทดลองฝกสอนในโรงเรียนจริง ซ่ึงกอนสําเร็จ
การศึกษาจะตองผานการทดสอบภาษาจีนกลาง โดยข้ึนตอนการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เปนไปตามแผนภาพท่ี 
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1 สวนผูท่ีไมไดสําเร็จการศึกษาในสาขาครุศาสตรการสอนหากมีความประสงคจะเปนครูจะตองผานการฝกอบรม
คุณสมบัติความเปนครู และตองผานการทดสอบวัดคุณสมบัติความเปนครูจึงจะสามารถสอนได  

 
 
 
แผนภาพท่ี 1: ข้ันตอนการเรียนสาขาครุศาสตรการสอนวิทยาศาสตรของจีน 
 

จากกรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสาขาครุศาสตร เอกการสอนวิชาเคมี ของมหาวิทยาครุศาสตร
ปกก่ิง (Beijing Normal University, 北京师范大学) พบวา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนเชิง
ปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรจะเขาเปนผูชวยอาจารยตั้งแตปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะไดรับเงิน
สนับสนุนจากการเปนผูชวยอาจารย และมหาวิทยาลัยยังมีระบบการดูแลนักศึกษาท่ีจะแบงอาจารยออกเปน 2 
กลุม คือ อาจารยท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและอาจารยท่ีใหคําปรึกษาเรื่องการใชชีวิต 
 สวนคุณสมบัติอ่ืนของผูท่ีจะผานการเปนผูสอนจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ท่ีเพ่ิมเติมจากคุณสมบัติพ้ืนฐาน คือ  

• เรียนครบ 140 หนวยกิต  

• ผานการทดสอบภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (College English Test: CET) 

               - ผานระดับข้ึนไป 4 จึงจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
               - ผานระดับ 6 ข้ึนไปจึงจะสามารถศึกษาตอระดับปริญญาโท  

• การฝกงานแบงเปน 2 กรณี ไดแก  
กรณีท่ี 1 เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวมีความประสงคจะเปนครู   

                - นักศึกษาท่ีไดรับทุนจากมณฑล ตองฝกสอนไมนอยกวา 2 เดือน  
                - นักศึกษาท่ีไมไดรับทุนจากมณฑล ตองฝกสอนไมนอย 1 เดือน  

กรณีท่ี 2 เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวไมมีความประสงคจะเปนครูจะตองไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการดานเคมี   

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยซีหนาน ท่ีเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความสําคัญแหงหนึ่ง ในสังกัดโดยตรงของ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน  ซ่ึงเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ หลากหลาย ครอบคลุม 336 หลักสูตร
เปนมหาวิทยาลัยท่ีเกิดจากการรวมตัวของมหาวิทยาลัยครูซีหนานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซีหนาน เม่ือ
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 ท่ีสรางข้ึนตามแนวนโยบาย “โครงการ 211” ของประเทศ สถาบันแหงนี้มีประวัติการ
กอตั้งยาวนานถึงรอยป จัดเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอันดับตนๆ ของประเทศ มีศักยภาพทางการวิชาการและวิจัยใน
ระดับสูง และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ปจจุบันมีนักศึกษาจากคณะตางๆ รวมกันมากกวา 8 หม่ืน
คน ซ่ึงในจํานวนนี้ประกอบดวยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติจํานวนมากกวา 5 หม่ืนคน 

มหาวิทยาลัยแหงนี้ใหความสําคัญกับผูสอนในคณะครุศาสตรเปนอยางมาก เพราะจะตองผานการอบรม
วิธีการสอนและหลักความเปนครูกวา 100 ชั่วโมง จึงมีสิทธิ์ทดสอบทฤษฎีและทดสอบปฏิบัติการสอน เม่ือผานการ
ประเมินท้ังหมดจึงจะสามารถเปนอาจารยได ตามภาพท่ี 2  

ศึกษาตาม
หลักสูตร 

Work Shop วัดผล/ประเมินผล 
ฝกทดลองสอนใน
โรงเรียนจริง 

ผานการทดสอบ
ภาษาจีนกลาง 

ผานการทดสอบ
ใบประกอบ

วิชาชีพ 

ไมนอยกวา 20 สัปดาห 
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ภาพท่ี 2: ข้ันตอนการกําหนดคุณสมบัติผูสอนมหาวิทยาลัยซีหนาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนใหมีความรูความสามารถทางดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของจีนในครั้งนี้ยึดประเด็นวาผูสอนเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาผูเรียน โดยวิธี
ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความ สารนิพนธและวิทยานิพนธ ตลอดจนสอบถามขอมูลจากผูเชี่ยวชาญใน
ประเด็นขอสงสัยเพ่ิมเติม รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักไดแก ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิและผูสอนท่ีมี
บทบาทตอนโยบายการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผูสอนในสาขา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของประเทศจีน โดยไดคัดเลือกสัมภาษณเชิงลึกมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีบทบาทในการ
ผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรท่ีสําคัญมา 4 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยปกก่ิง มหาวิทยาลัยชิงฮวา 
มหาวิทยาลัยเจอเจียง และมหาวิทยาลัยฟูตานมาเปนกรณีศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีผลิตครูในสาขา
การสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเลือกมหาวิทยาลัยครุศาสตรปกก่ิงและมหาวิทยาลัยซีหนานมาเปน
กรณีศึกษา ไดผลสรุปเปนประเด็นท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 
การคัดเลือกบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศจีนมีการกําหนดคุณสมบัติการศึกษาของผูท่ีจะมาเปนอาจารยคอนขางสูง 
ซ่ึงบุคคลท่ีจะมาเปนอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตรนั้นจะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก นอกจากนี้จะตองมีประสบการณในการสอน การอบรมสัมมนาหรือ
การวิจัยในตางประเทศหรือ ท้ังยังตองผานเกณฑการทดสอบความสามารถทางภาษาท้ังภาษาจีนกลางและ
ภาษาอังกฤษดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวานอกเหนือจากความรูความสามารถทางสาขาอาชีพแลวยังตองคํานึงถึงการใช
ภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางถูกตองและการใชภาษาเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
อีกดวย ซ่ึงเม่ือเขาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ แลวอาจารยตองมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติอยาง
ตอเนื่อง โดยผลงานนี้จะนําไปเปนสวนหนึ่งของการใชขอตําแหนงทางวิชาการและการประเมินผลงานประจําป ซ่ึง
ถาไมผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะพนสภาพจากการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทันที  

 จากประเด็นการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยท่ีสอนในสายวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยชั้นนําไวสูง 
เนื่องจากการสอนในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรนั้นตองการผูท่ีมีความรูความสามารถสูง และสามารถถายทอดองค
ความรูไปสูผูเรียน ตลอดจนสามารถสรางผูเรียนใหเปนนักวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนกลไกสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับผูเรียนในสายวิทยาศาสตรสวนใหญมีผลการเรียนดี จึงทําใหตองการคณาอาจารยท่ีมีความรูและ
ประสบการณสูง ท้ังนี้เนื่องจากคานิยมของประเทศจีน ท่ีสนับสนุนใหบุตรหลานเลือกเรียนในสายวิทยาศาสตร
เพราะมีความเชื่อวา จะมีโอกาสไดงานทําท้ังยังมีโอกาสทางสังคมมากกวา โดยจะยึดแบบอยางจากบุคคลท่ีสําคัญ
ของประเทศอยางผูนํารุนใหมหลายทาน เชน ประธานาธิบดีคนปจจุบัน นายสีจิ้นผิง (Xi JinPing)  

อบรม 100 ช.ม. ทดสอบขอเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ 
ผานหลักสูตรอาจารย

ใหมไดรับ
ประกาศนียบตัร 
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 นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหกระตุนใหนักเรียน
มีความสนใจเลือกศึกษาตอในสาขาทางวิทยาศาสตร โดยมีนโยบายการสรางพิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรใหมี
จํานวนเหมาะสมกับสัดสวนของประชากร ตามกรณีศึกษาท่ีปรากฏในเคาโครงการปฏิรูปวิชาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของมณฑลกุยหยาง ประกอบกับการมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานทางดานวิทยาศาสตรโดยตรงอยางสถาบัน
วิทยาศาสตรจีน (CAS) ท่ีทําหนาท่ีพัฒนาและสงเสริมการสรางผลงานวิจัย ตลอดจนการสงเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรของประเทศและทําหนาท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร เพ่ือเติมเต็มระบบให
สมบูรณ ทําใหเกิดองคความรูทางวิทยาศาสตรท่ีครอบคลุมทุกดาน และตรงตามความสนใจของผูเรียน  

 การสนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลผานทางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือมหาวิทยาลัย ถือวา
เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีชวยสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีสามารถเลือกเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตร
และสาขาท่ีตรงกับความตองการของประเทศ  

 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังใหความสําคัญตอการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐาน ท่ีถือเปนปจจัยสําคัญกอนการ
เรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน โดยจัดโครงการ 211 โดยเปนโครงการท่ีรวบรวมกําลังสมองจากมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนามาตรฐานของการผลิตครู ตลอดจนพัฒนากระบวนการและเทคนิควิธีการสอนใหทัดเทียม
มหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก  
 
การพัฒนาบุคลากร 

 ประเทศจีนใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร โดยจะเห็นไดจากบท
สัมภาษณเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีไดรับในสัดสวนท่ีเพียงพอกับความตองการ เพ่ือนํามาใชพัฒนาองคความรู
และสรางความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ตลอดจนการมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานทางดานวิทยาศาสตรโดยตรงท่ี
กระจายอยูท่ัวประเทศ เชน สถาบันวิทยาศาสตรจีน ทําหนาท่ีใหบริการความรู แนะนําขอมูลท่ีเปนประโยชน 
ตลอดจนเผยแพรผลงานวิจัย ท้ังนี้ยังมีสวนสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและผลิตบุคลากรท่ีมีความรู
ทางดานวิทยาศาสตรตามความตองการของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลสงเสริมใหมีมหาวิทยาลัยตนแบบและการ
รวมกลุมมหาวิทยาลัยภายใตโครงการ 211 ทําหนาท่ีวางแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการเปนตนแบบและใหคําปรึกษาดานการจัดการเรียน การ
สอน ทําใหผูสอนมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะพบวา มหาวิทยาลัย
สวนใหญใหความสําคัญแกผูสอน โดยมีแนวคิดวาการจะเปนผูสอนท่ีดีไดนั้นตองมีตนแบบท่ีดี เห็นไดจากระบบ
อาจารยพ่ีเลี้ยง การจัดฝกอบรมดานเทคนิควิธีการสอน การวัดประเมินผล ตลอดจนคุณสมบัติของการเปนผูสอนท่ี
ดี ท้ังยังตองผานเกณฑการทดสอบการใชภาษาประจําชาติและภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสารอยางถูกตองและ
เพ่ือใหสามารถผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติอีกดวย  
 
การพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนการสอน 

 ประเทศจีนมีหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีสงเสริมและพัฒนารูปแบบวิธีการสอน โดยสรางเว็บไซตเปน
สื่อกลางแกผูสนใจศึกษาขอมูล และรูปแบบวิธีการสอน ท้ังยังมีการรวบรวมรายงานวิจัยมาเปนฐานขอมูลทาง
วิชาการของประเทศ คือ ฐานขอมูล China National Knowledge Infrastructure (CNKI) นอกจากนี้ยังสราง
เครือขายความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยชิงฮวาเปนตนแบบของ
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มหาวิทยาลัยอ่ืนๆในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการนําเสนอขอมูลขาวสารการวิจัยท่ีเปน
ประโยชนตอครู อาจารย หรือผูท่ีสนใจ 
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ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชกลยุทธการเรียนรูภาษา 
THE ACHIEVEMENT OF READING BASED ON LEARNING LANGUAGE STRATEGY 

 
ผศ. ไกรคุง อนัคฆกุล 

อาจารยคณะศลิปศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
 

บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา และ

นําไปใชในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (GE1004) และเปรียบเทียบผลการเรียนรูภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษาใน 4 ทักษะ เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental 
Research Design with Covariance) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธ
การเรียนรูภาษา เพ่ือชวยในการพัฒนารายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (GE 1004) กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก ท่ีศึกษารายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) รหัสวิชา GE 1004 ประจําปการศึกษา 2555 
ภาคการศึกษาท่ี 1 สุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 กลุมเรียน โดยกลุมท่ีไดรับการทดลอง
การใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา คือกลุม A2 จํานวน 36 คน กลุมควบคุม คือกลุมท่ีไมไดรับการใชรูปแบบกล
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 ซ่ึงกลุมควบคุม พบวามีเพียง ทักษะการอาน ท่ีผลการเรียน
กอนและหลังแตกตางกัน  

ท้ังนี้ไดเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในภาพรวมโดยการควบคุมคะแนนกอนการใช
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม การควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาท่ีไดรับ
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูตางกันทําใหผลการเรียนท่ีไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาในรายทักษะ พบวา การ
ควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาท่ีไดรับรูปแบบกลยุทธการเรียนรูตางกันทําใหผลการเรียนดานทักษะการฟง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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.  
 
ท่ีมาและความสําคัญ 

ในยุคโลกาภิวัตนนี้ คงไมอาจปฏิเสธไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกท่ีใชกันอยางแพรหลาย 
และมีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตท่ีตองมีการติดตอสื่อสารของบุคคลในโลกธุรกิจ และในชีวิตประจําวัน จากอิทธิพล
ของความกาวไกลทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร สงผลทับทวีคูณใหภาษาอังกฤษมีบทบาทมากยิ่งข้ึน เพราะถือ
เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย รวมถึงเม่ือ
ประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสมาชิกท่ีกําลังจะกาวสูประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญ
และความจําเปนมากข้ึน คงถึงเวลาแลวท่ีจะตองมีการวางแผนและเตรียมพรอมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให
มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง ครูผูสอนซ่ึงเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอด
ความรูเพ่ือพัฒนาสังคม ตองมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ใฝศึกษาเรียนรูตลอดเวลาแสวงหาเทคนิควิธีสอน
ใหม ๆ เพ่ือสรางบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และผูสอนตองใหความสําคัญกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน กระตุนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรู และการติดตอสื่อสารในสังคมอาเซียนและเวทีโลกตอไป 
(ฟาฏินา วงศเลขา, 2553) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ในปลาสุด ท่ีดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) โดยจัดสอบ 8 กลุมสาระทุกชวงชั้น พบวาในระดับชั้น ป.6 มีผูเขาสอบประมาณ 
898,000 คน วิชาท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือภาษาอังกฤษ 31.75 สวนชั้น ม.3 มีผูเขาสอบ794,000 คน วิชาท่ีมีคาเฉลี่ย



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
D 16 

ต่ําสุด คือ ภาษาอังกฤษ 22.54 สําหรับชั้น ม.6 มีผูเขาสอบ 350,000 คน วิชาท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ภาษาอังกฤษ 
23.98 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดทุกระดับชั้นท้ัง ป.6  ม.3 และ ม.6 และ
เม่ือศึกษาผลจากโครงการ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012 : Program for International Student 
Assessment) ของประเทศสมาชิกองคกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงดําเนินการโดย OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development) พบวา ผลลัพธท่ีไดจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลป 2012 (PISA 2012) โดยมุงเนนท่ี คณิตศาสตร วิทยาศาสตร แลละการอาน มีนักเรียนจํานวน 510,000 
ใน 56 ประเทศท่ี เขามามีสวนรวมในการทดสอบนั้น ประเทศไทยไดคะแนนรวม 441 คะแนน จาก 570 ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวานักเรียนไทยยังตองพัฒนาความสามารถดานภาษาอีกมาก 

ดังนั้นจากเหตุผลและสภาพปญหาในการเรียนรูภาษาอังกฤษดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจดําเนินการทําวิจัย
เรื่องรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา เพ่ือพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงไดนําผลท่ีได
จากการศึกษาความถ่ีของการใชกลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษในระยะท่ี 1 มาใชในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Design) โดยใชรูปแบบ Control – Group Pretest – posttest Design เพ่ือนํากลวิธีท่ีไดมาวัด
กอนและหลังการใหสิ่งทดลอง (Treatment) กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แลวนําผล
การวัดหลังการทดลองท้ังสองกลุมมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือใหสอดคลองกับกลวิธีการเรียนรูภาษาตางประเทศใน
ทักษะฟง-พูด-อาน-เขียน ท่ีประสบผลสําเร็จ และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค และการประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา และนําไปใชในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (GE1004) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษาใน 4 
ทักษะ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research Design with Covariance) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา เพ่ือชวยในการพัฒนา
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (GE 1004) 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
ท่ีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) รหัสวิชา GE 1004 ประจําป
การศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 58 คน สุมดวยวิธีสุมกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 
กลุมเรียน โดยกลุมท่ีไดรับการทดลองการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา คือกลุม A2 จํานวน 36 คน กลุม
ควบคุม คือกลุมท่ีไมไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา คือกลุม A4 จํานวน 22 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้ 
ทําการทดสอบกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานในรายวิชาเทานั้น คือไมมีผลการเรียนไดคะแนน F ในรายวิชาท่ี
เรียน 
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จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย สามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้ 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  
1. แผนการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยการสอนโดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษากับกลุมทดลองในวิชา

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 3  
2. แผนการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอนแบบปกติใชกับกลุมควบคุมในวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 3  

ใชเวลาสอนสัปดาหละ 3 ชั่วโมง จํานวน 10 สัปดาห รวม 30 ชั่วโมง ซ่ึงแบงเนื้อหาออกเปน 8 unit  
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ชวยในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ วิเคราะหคาสถิติแบบ

พรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐานของนักศึกษา วิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลคะแนน วิเคราะหคาสถิติแบบอนุมาน 
(Inferential Statistics) สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังการเรียนรูดวยกลยุทธการ
เรียนรูภาษา ดวยสถิติ Paired Sample t-test และ Analysis of Covariance (ANCOVA) โดยใชตัวแปร เพศ 
เปนตัวแปรรวม 
 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะหลักษณะพ้ืนฐานของนักศึกษากลุมทดลอง และกลุมควบคุมขอมูลพ้ืนฐานของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก ท่ี
ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication 3) รหัสวิชา GE 1004 ประจําป
การศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 2 กลุมเรียน โดยกลุมท่ีไดรับการทดลองการใชรูปแบบกลยุทธการ
เรียนรูภาษา คือกลุม A2 จํานวน 36 คน และ กลุมควบคุม คือกลุมท่ีไมไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรู
ภาษา คือกลุม A4 จํานวน 22 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ทําการทดสอบกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานในรายวิชา
เทานั้น คือไมมีผลการเรียนไดคะแนนในเกรด F 

การวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศของกลุมควบคุมท่ีสอนตามวิธีการสอนปกติ 
จากการวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในทักษะฟง-พูด อาน เขียน กอนและหลังการ

เรียนรูภาษาของกลุมควบคุมท่ีสอนตามวิธีการสอนปกติ ไมไดเรียนตามรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา (คะแนน
เต็ม 10 คะแนน) พบรายละเอียดดังนี้ ทักษะการฟง พบวา นักศึกษากลุมควบคุมมีคะแนนกอนเรียนเกินกวาครึ่งมี

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชกลยุทธการเรียนรูภาษา 
• กอนปกติ 

• กลุมทดลอง 

ผลการเรียนรูภาษาอังกฤษดาน
การฟง พูด อาน เขียน  
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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 ท่ีผลการ
เรียนกอนและหลังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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 ซ่ึงหมายความวา 
ปฏิเสธสมมติฐาน คือ ผลการเรียนกอนและหลังไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
การวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศของกลุมทดลองท่ีไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการ

เรียนรูภาษา 
จากการวิเคราะหผลคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในทักษะฟง-พูด อาน เขียน กอนและหลังการ

เรียนรูภาษาของกลุมทดลองท่ีไดรับการใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา (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 8-
10 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 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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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ท้ังนี้ไดเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาษาตางประเทศในภาพรวมโดยการควบคุมคะแนนกอนการใช
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม การควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาท่ีไดรับ
รูปแบบกลยุทธการเรียนรูตางกันทําใหผลการเรียนท่ีไมแตกตางกัน  

แตเม่ือพิจารณาในรายทักษะ พบวา การควบคุมคะแนนกอนของนักศึกษาท่ีไดรับรูปแบบกลยุทธการ
เรียนรูตางกันทําใหผลการเรียนดานทักษะการฟงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผล  

จากผลการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาท้ัง 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงมีวิธีการเรียน
การสอนภาษาโดยใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา เปนตัวแปรสําคัญในการทดลอง ผลการเปรียบเทียบคะแนน
กอนเรียนรูและหลังเรียนรูของนักศึกษาท้ัง 2 กลุม พบวา กลุมทดลอง ซ่ึงใชวิธีการเรียนตามปกติ ผลการเรียน
เฉพาะสวนของทักษะการอานเทานั้นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป คือ ผลการเรียนดีข้ึน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา 
วิธีการเรียนการสอนแบบปกติเปนการเพ่ิมพูนความรูใหแกนักศึกษาไดดีในเรื่องของทักษะการอาน  

สําหรับกลุมทดลอง ซ่ึงใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา พบวา ผลการเรียนในทุกทักษะท้ังทักษะการฟง 
ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน มีการเปลี่ยนแปลงไปในระดับท่ีดีข้ึน ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา 
การใชรูปแบบกลยุทธการเรียนรูภาษา เปนวิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษาใหแก
นักศึกษาไดดีครบถวนทุกทักษะ ดังนั้น จะเห็นไดวา การนํากลยุทธการเรียนรูภาษาของ Oxford โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง กลวิธีดานความรูความเขาใจ ซ่ึงกลวิธีนี้เปนกลวิธีท่ีสําคัญมากในการเรียนรูภาษาใหม นอกเหนือไปจากภาษา
แม (native speaker) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ถานักศึกษาไมไดใชกลวิธีการเรียนรูภาษา จะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
นักศึกษาขาดทักษะ ความชํานาญในการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงสงผลใหผลการเรียนและความสามารถทางภาษา
อยูในระดับท่ีไมดีนัก นักศึกษาจึงไมสามารถพูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว และไมกลาใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

ฉะนั้นเราจึงอาจสรุปไดวา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ําหรือท่ีเริ่มสนใจเรียนภาษาอังกฤษจะขาดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของกลวิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษ และความสําคัญของกลวิธีการเรียนรูเหลานี้ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการเรียนรูภาษาอังกฤษ (ไกรคุง อนัคฆกุล 2554: 27) และจากผลการวิจัยของนักวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการ
เรียนรู เปนท่ีนาสังเกตวานักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนรูภาษาอังกฤษ จะใชกลวิธีการเรียนรูภาษา
หลากหลายวิธี และกลวิธีการเรียนรูเหลานี้จะสงผลตอความสําเร็จในการเรียนภาษาท่ีสอง (กรรณิการ อนัคฆกุล, 
54: 2551) และในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการเรียน จะใชสื่อผสมตางๆในการ
พัฒนาการเรียน เชน ภาพยนตร ดนตรี นิตยสารภาษาอังกฤษ รายการโทรทัศนและวิทยุท่ีเปนภาษาอังกฤษ  ชวย
ใหการเรียนรูภาษาเปนไปแบบธรรมชาติ มีการเลียนสําเนียง และการพูดจากเจาของภาษา จึงทําใหผูเรียนมีความ
แคลวคลอง และมีความสามารถในการใชภาษาไดดี (กรรณิการ อนัคฆกุล, 54: 2551) 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ผลการศึกษาจากการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหพบรูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยนําเอากลวิธีการเรียนรู
ภาษามาใชประโยชนและนําไปใชในการวิจัยตอยอดได โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. ผูสอนภาษาอังกฤษ ควรศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับการสอนสอนกลวิธีการเรียนรูภาษาใหแกผู
เริ่มเรียน เพราะเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพชวยในการพัฒนาการเรียนรูภาษาของนักศึกษาใหดําเนินไปอยาง
ถูกตองและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงข้ึน 

2. จากการศึกษายังพบวา กลวิธีทางดานอภิปรัชญา (Meta cognitive Strategies) และกลวิธีดาน
อารมณ (Affective Strategies) เปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูและควบคุม
อารมณของนักศึกษา ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ทําใหการเลาเรียนเปนไปอยางมีความสุขและปรับตัว 
ไดดีในบริบทของการดําเนินชีวิต 

3. ควรมีการวิจัยตอยอดเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรูภาษา เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรูใหสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือชวยนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา 
(Rubin, 1975) และชวยเสริมความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนได
พัฒนาตนเองไปสูระดับท่ีสูงมากข้ึน 

4. สรางโอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝนความสามารถดานภาษา เชน การจัดทํา self-access center และ
เสริมการเรียนดวยการเสริมความรูผานทางสื่อตางๆ ใหนักศึกษาไดมีแหลงการเรียนรูดวยตนเองผานทาง 
e-learning, sound lab และทาง internet   

5. ควรมีการวิจัยเชิงสาเหตุ และการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือคนหาตัวแปรท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และหาความสัมพันธระหวางกลวิธีการเรียนรูภาษากับประสิทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ทักษะตางๆ 

6. การคนควาหาวิธีสอนใหมๆ เพ่ิมเติม รวมท้ังการจัดทําสื่อการสอนใหมๆ บนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและ
สื่อผสมตางๆ  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่
จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืน และเพ่ือศึกษาความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพระโขนงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนง  
จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
Independent Samples t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ส่วนเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 
 คําสําคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน แหล่งท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 
 
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  เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  และ
การท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สําคัญท่ีสุด ที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสน
ล้านบาทและนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ทํารายได้เป็นอันดับหน่ึงของประเทศ  
การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่ภายในประเทศแล้วยังช่วยสร้างงานสร้าง
อาชีพอีกหลายแขนง ก่อให้เกิดการกระจายงาน กระจายรายได้ไปสู่ท้องถ่ินต่างๆนับเป็นการหมุนเวียนทาง
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นภาค
การท่องเท่ียวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพ่ือเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพการแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้ และ
กระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับน้ีจึงเน้นการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ท้ังในและต่างประเทศ  ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี พ.ศ. 2570 โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มาใช้
ในการจัดทําแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบองคร์วมที่สร้างทั้งรายได้และการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรมและย่ังยืน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
, 2554: 72) 

 เน่ืองด้วยในบริเวณเขตสวนหลวงน้ันมีสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การพัฒนาและ
อนุรักษ์ไว้ น่ันคือบริเวณคลองพระโขนงโดยเป็นคลองท่ีมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน อีกทั้งยังมีตํานานที่
เป็นที่เลื่องลืออย่างแม่นาคพระโขนง โดยคลองแห่งน้ีเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญอย่างเช่น วัด และมัสยิดหลายแห่ง 
ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทั้งสิ้น จึงเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นที่
ศึกษาเชิงประวตัิศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจ (ที่มา: สํานักงานเขตสวนหลวง, ออนไลน์, 2558) 

 นอกจากน้ีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลองพระโขนงต่างมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การอยู่
ร่วมกันของผู้คนริมสองฝั่งคลองล้วนต่างศาสนาและวัฒนธรรม แต่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย แบ่งปันซึ่งกันและ
กัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และอยู่ภายใต้กฎระเบียบร่วมกันอย่างสงบสุข 

 จากความสําคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ริมคลองพระโขนง  เพ่ือที่จะได้ทราบความต้องการของประชาชนริมคลองพระโขนง  และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืนสืบไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงท่ีจะพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพระ
โขนง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  เป็นประชากรอาศัยในเขตพ้ืนท่ีบริเวณริมคลองพระโขนง (เขต
สวนหลวง)  มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 8,969 คน โดยแบ่งออกเป็น 7 ชมุชน (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. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากประชากรมีจํานวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรทาโร  
ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคํานวณหาขนาดของประชาชนตัวอย่าง (กุลจิรา, 2555) ดังน้ันขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
คือ 383 คน แต่ขอปรับใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 400 คนเพ่ือให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างไปทุกชุมชน จึงใช้หลักการสุ่ม
แบบ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota sampling) ตามสัดส่วนแต่ละชุมชน 
 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยได้ดําเนินการ
ตามลําดับ ดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
ชมุชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

2. กําหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตของคําถามในการวิจัยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
ความสําคัญของการวิจัย โดยได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง และนําให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  
หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาและตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะมาแล้ว ผู้ค้นคว้าอิสระได้นํามา
ปรับปรุงแก้ไข 

 แบบสอบถามท่ีได้ทําการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจํานวน 30 ชุด นําไปทําการทดสอบ (Pre-Test)  กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนของข้อ
คําถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
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Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่นต้องได้ตั้งแต่ 0.7 ข้ึนไป จากการทดสอบแล้วพบว่า Alpha ของแบบสอบถามใน
ภาพรวมเท่ากับ .951 
 
ผลการวิจัยการและอภิปรายผล 

 การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนง ที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่ย่ังยืนสามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และทําการเก็บข้อมูลแบบ

ง่าย (Sample Random Sampling) ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
 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 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ด้านความต้องการมีส่วน
ร่วมที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืน พบว่า  ประชาชนมีความต้องการมีส่วนร่วมท่ีจะพัฒนาชุมชน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ียังยืน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 2.74 เน่ืองจากประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังขาดความร่วมมือในการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า 
 ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ  พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการอยู่ในระดับ
ปานกลางอาจเน่ืองมาจากประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการชุมชน 
กองทุนหมู่บ้าน สํานักงานเขต เป็นต้น ยังไม่ทั่วถึง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง จัดให้มีการประชุมหารือใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีให้ดีข้ึนเป็นประจํา 
 ด้านการดําเนินการและการปฏิบัติการ พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 2.92 อาจเน่ืองมาจาก ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของประชาชน สามารถ
ทําให้ประชาชนสามารถดําเนินด้านการปฏิบัติการได้พอสมควร เช่น การบริจาคเงินและส่ิงขอ และการรวมแรงใน
การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
 ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น 2.60 อาจเน่ืองมาจาก ประชาชนในพ้ืนที่มีโอกาสเข้าไปขายสินค้าที่ระลึกในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
ของชุมชน อีกทั้งรายได้จากกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามาแทน
ประชาชน ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้าไปขายสินค้าที่ระลึก ก่อนที่จะพิจารณาคนนอก
พ้ืนที่ และควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการของชุมชนให้มากกว่าน้ี 
 ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนมีระดับความต้องการ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียความ
คิดเห็น 2.60 อาจเน่ืองมาจาก ส่วนใหญ่ด้านการติดตามประเมินผลจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชน จึงทําให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้น้อย ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรที่จะเปิด
โอกาศให้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เพ่ือท่ีจะรับรู้และแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุดมากข้ึน 
 ส่วนที่ 3  ศึกษาข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ย่ังยืน
แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 อายุของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ย่ังยืนแตกต่างกัน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากว่า 30 ปี มีความต้องการที่
จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืนมากกว่าอายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 – 50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้น
ไป มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืนมากกว่าอายุ 31 – 4 0 ปี อาจเน่ืองมาจาก อยู่
ในวัยกลางคน มีประสบการณ์ การรับรู้ และแรงจูงใจในความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืนมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
 อาชีพของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความ
ต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืนมากกว่าอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อาชีพค้าขายและ
อาชีพอื่นๆ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืนมากกว่าอาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน อาจเน่ืองมาจากสามารถรับหน้าที่จากหน่วยงานได้โดยตรง 
และมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มากกว่า 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนในชุมชนริมคลองพระโขนงที่แตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการมีส่วน
ร่วมที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ียั่งยืนแตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีย่ังยืนมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,000–30,000 บาท  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท อาจเน่ืองมาจาก ผู้ท่ีมีรายได้สูง อาจมี
หน้าท่ีการงานดีหรือมีงานประจําอยู่แล้วจึงไม่มีเวลามากนัก ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อย อาจมีเวลาว่างมากกว่าในการเข้า
มามีส่วนร่วมกับชุมชน 
 
สรุป  
   จากการศึกษา สรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชนมีความต้องการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ด้านการดําเนินการและปฏิบัติการ ด้าน
การรับและแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผล ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ กุลจิรา 
เสาวลักษณ์จินดา (2555)  ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา  
อําเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการปฏิบัติการประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด รองมาได้แก่ ด้าน
การเสนอความคิด การวางแผน และการติดสินใจ ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและ
ประเมินผล 
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ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ  หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ควรจัดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคนในชุมชน จัดนิทรรศการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยรวมให้ดีข้ึน และควรจัดตั้งกลุ่มในแต่ละชุมชนเพ่ือเสาะหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะโดยตรงจากประชาชน 

 ด้านการดําเนินการและปฏิบัติการ  ควรจัดให้หัวหน้าชุมชนได้ไปศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพ่ือ
มาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ให้ดีข้ึน และควรแบ่งงานกันเป็นทีม เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างท่ัวถึง 

 ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์  ควรจัดให้มีคณะกรรมการสําหรับการแบ่งสัดส่วนในพ้ืนท่ีการขาย
และการแบ่งผลกําไรในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

 ด้านการติดตามและประเมินผล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการทํางานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้มาก
ข้ึน  เพ่ือที่จะสามารถนําสิ่งบกพร่องต่างๆ มาแก้ไขและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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บทคัดยอ  

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานประจํา
บริษัทแหงหนึ่งในเขตเมืองอุตสาหกรรม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเก่ียวกับความแปลกแยกจาก
งานท่ีสัมพันธกับการแยกตัวเองออกจากงานท่ี 3ทํา 3ของพนักงานประจําบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมืองอุตสาหกรรม โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะหทาง โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานประจําสายสํานักงาน
จํานวน 100 คน ซ่ึงอาศัยกรอบแนวคิดวาดวยความแปลกแยกจากงาน 6 ดาน 3 คือ ดาน 3ความไรอํานาจ ดานความ
ไรความหมาย ดานความไรบรรทัดฐาน3 ดาน3ความโดดเดี่ยวทางคานิยม3 ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม และดาน 3การ
แยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา เปนกรอบการศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา 
1) โดยภาพรวมแลวพนักงานมีความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม

มากท่ีสุด (x̄  =3.85, S.D.=0.572 ) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ดานความไรอํานาจ คือ ความสําเร็จในการทํางานซ่ึงข้ึนอยูกับความสามารถของพนักงาน  (x̄  =3.84, 

S.D.= 0.873) 

ดานความไรความหมาย คือ ประเด็นทางนโยบายขององคกรท่ีมีผลตอพนักงาน  (x̄  =3.76, S.D.=0.955) 
ดานความไรบรรทัดฐาน คือ เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในองคกร (x̄  =3.95, S.D.=1.019)  
ดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม คือ การทํางานเปนทีมสําคัญกวาการทํางานคนเดียว (x̄  =4.45, 

S.D.=0.783 ) 

ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม คือ ความสนิทสนมกับเพ่ือนรวมงานหลายคน (x̄  =3.93, S.D.=0.924) 
ดานการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา คือ งานท่ีทํามีสวนพัฒนาตนเองในทุกๆดาน ( x̄  =4.02, 

S.D.=0.876) 
2) สําหรับการศึกษาความสัมพันธของความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆ พบวา ความ

คิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานท่ีมีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทําสูงสุด 2 ปจจัยแรกจะเปน
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เรื่องของความโดดเดี่ยวซ่ึงประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม (r=.458; sig.=0.000) รองลงมาเปนเรื่องความ
โดดเดี่ยวทางสังคม (r=.454; sig.=0.000) 
 คําสําคัญ: ความแปลกแยก ความแปลกแยกจากงาน การแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา  
 
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  

( x̄ = 3.85, S.D. = 0.572). All factors are as follow. 
a. Powerlessness: Workers realize that success in working depends on one’s 

capability ( x̄ = 3.84, S.D. = 0.873). 
b. Meaninglessness: Workers agree that company policy effects happiness of 

workers. ( x̄ = 3.76, S.D. = 0.955) 
c. Norm lessness: Workers comply that corruption in all cases are unacceptable.   

( x̄ = 3.95, S.D. = 1.019) 
d. Value Isolation: Workers concern that teamwork is more important than working 

alone. ( x̄ = 4.45, S.D. = 0.783) 

e. Social Isolation: Workers tend to build relationships with collegues. ( x̄ = 3.93, 
S.D. = 0.924) 

f. Self Estrangement: Workers look at their jobs as another way to develop 
themselves in all aspects. ( x̄ = 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 เปนเหมือนในโลกเสมือนจริงของเกมสออนไลนท่ีกําลังเปนท่ีนิยม โลกเสมือนจริงท่ีผูเลน

สามารถจะทําอะไรก็ได สามารถเปนใครก็ได สามารถกําหนดตารางเวลาไมวาจะอะไรก็ตาม ท้ังเรื่องกินอยูหลับ
นอน สามารถกําหนดสิ่งแวดลอมหรือพฤติกรรมตางๆ ของสิ่งมีชีวิตเสมือนจริงท่ีแวดลอมตัวผูเลนอยูได หากเปน
ดังนี้ มนุษยเราก็คงมีชีวิตอยูอยางเปนสุข สงบ สบาย ไรขอกังวลใดๆ ในการใชชีวิตในแตละวัน แตในโลกแหงความ
เปนจริง มนุษยไมสามารถทําเชนนั้นได แตละคนตองพบปะบุคคลมากมายท่ีควบคุมไมได ตองพบกับสถานการณท่ี
ไมสามารถควบคุมได ไมสามารถควบคุมไดแมแตความตองการของตัวเองวาตองการดําเนินชีวิตแบบไหน อยางไร 
กลายมาเปนปญหาเรื่องความแปลกแยก ท่ีฉุดรั้งมนุษย มิใหสามารถดําเนินชีวิตตามท่ีควรจะเปน หรืออยางนอย
ท่ีสุดก็คือ “ตามท่ีอยากเปน” 

 ความแปลกแยกเปนปรากฏการณท่ีมีมาชานานในประวัติศาสตรสังคมมนุษย นักวิชาการดานเศรษฐกิจ
การเมืองเห็นวาตนกําเนิดของปรากฏการณดังกลาวมาจากความแปลกแยกของแรงงานซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของ
ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคลทุกระบบสังคม นับตั้งแตสังคมทาส สังคมศักดินา มาจนถึงสังคมทุนนิยม
อุตสาหกรรมในปจจุบัน (ทวีป วรดิลก, 2545)  
  สังคมอุตสาหกรรมมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีการแบงงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้จะทําใหมนุษยกลายมาเปนเศษชิ้นสวนไป และทําใหความเก่ียวพันของมนุษยท่ีมีตอสวนรวมสูญหายไปหมด
สิ้นมนุษยกลายมาเปนเครื่องมือ ชิ้นสวนเล็กๆ ท่ีประกอบเขากับเครื่องจักร เม่ือมีการแบงแยกแรงงานนี้ทําให
บทบาทของมนุษยลดลงเปนสวนเสี้ยวเขาทุกทีซ่ึงลักษณะเชนนี้เองเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความแปลกแยกในการ
ทํางาน 

 ปญหาวาดวยความแปลกแยกหรือ Alienation ในภาษาอังกฤษนั้น นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน 
เนื่องจากมนุษยตองใชชีวิตอยูทามกลางความซับซอน ท่ีนับวันก็จะยิ่งทวีความซับซอนข้ึนทุกๆ วัน ไมสามารถจะ
ดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติอยางท่ีควรจะเปน ชีวิตมนุษยประสบปญญาตางๆ นานา นับตั้งแตวันแรกท่ีถือกําเนิด 
จนกระท่ังสิ้นชีวิต ความซับซอนในการดําเนินชีวิตกอใหเกิดปญาหานานับประการ และฉุดรั้งการพัฒนาศักยภาพ
ดานตางๆ ของมนุษยอยางนาเสียดาย หลายครั้งท่ีปญหานี้เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน เชนไมสามารถเขาหรือมี
กิจกรรมรวมกับคนในสมาชิกของครอบครัวไมได ไมสามารถเขากับเพ่ือนรวมงานในสถานประกอบการได ไม
สามารถยอมรับหรืออยูรวมกับผูคนในชุมชนได เปนตน 

3คนทํางานในสังคมไทยปจจุบันอาศัยอยูในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีมีท้ังความเปนเกษตรกรรมและ
ความเปนอุตสาหกรรมผสมกัน โดยเฉพาะหากคนทํางานเหลานั้นดําเนินชีวิตอยูในบริษัทหรือโรงงานท่ีตั้งอยูในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนเมืองอุตสาหกรรมดวยแลว ยอมหลีกหนีไมพนท่ีจะอยูในภาวะแหงความ
แปลกแยกจากงาน และสิ่งท่ีจะชวยสะทอนความแปลกแยกจากงานของคนทํางานไดก็คือความคิดเห็นของ
พนักงานเองท่ีมีตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆท่ีเขาเก่ียวของกับพวกเขา โดยงานวิจัยนี้ตองการตอบโจทย
วิจัยท่ีวาพนักงานมีความเห็นตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆท่ีเขาเก่ียวของอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดาน 3ความไรอํานาจ ไรความหมาย ไรบรรทัดฐาน โดดเดี่ยวทางคานิยม 3 
โดดเดี่ยวทางสังคม และ3การแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานประจําบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมือง

อุตสาหกรรม 3ดาน 3ความไรอํานาจ ดานความไรความหมาย ดานความไรบรรทัดฐาน 3 ดาน 3ความโดด
เดี่ยวทางคานิยม3 ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม และดาน3การแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเก่ียวกับความแปลกแยกจากงานท่ีสงผลตอการแยกตัวเองออก
จากงานท่ี3ทํา3ของพนักงานประจําบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมืองอุตสาหกรรม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้ครอบคลุมกลุมประชากรท่ีเปน 4พนักงานประจํา 4สายสํานักงาน ของบริษัทแหงหนึ่งในเขตเมือง

อุตสาหกรรมของจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จํานวน 320 คน โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 
สําหรับกรอบแนวคิดหลักของการวิจัยนี้คือ ความแปลกแยกจากงาน โดยการวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยระหวางเดือน
มีนาคม 2557 – มีนาคม 2558 รวมระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 10 เดือน 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ความแปลกแยก (Alienation) 
 ความแปลกแยกมาจากศัพทภาษาอังกฤษคําวา alienation โดยหมายถึง การท่ีสิ่งหนึ่งเปนอันติมะหนึ่ง
เดียว (จิต) ไดแสดงตัวออกมาในลักษณะท่ีตอยต่ําลงปรากฎเปนธรรมชาติและวัตถุสาร คําวา alienation คือ การ
เสียสภาพท่ีดํารงอยู หรือการ "ตก" ลงมาจากสภาพดีเลิศ (Lichtheim, 1968 อางถึงใน ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2551) 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ไดอธิบาย alienation ในความหมายกวางโดยหมายถึง การเปลี่ยนจากการ
รูสึกผูกพันไปเปนการรูสึกไมเปนมิตร เปนปรปกษ หรือไมยินดียินรายตอผูอ่ืน ตอกลุม ตอสังคม หรือแมแตตอ
ตนเอง เปนตน 
 ความแปลกแยกจากงาน (Works alienation) 
 วิทยากร เชียงกูล (2547) แปล alienation วา ความเปนอ่ืน ภาวะออกหาง สภาพท่ีคนทํางานถูกแยก
ออกจากความเปนมนุษยในสังคมอยางแทจริง ("true" social being) ถูกแยกออกจากครอบครัวและเพ่ือนของเขา
อันเปนผลมาจากการทํางานท่ีไรความหมาย และไมเปนธรรมชาติ 
 จึงอาจสรุปไดวาความแปลกแยกจากงาน (workers alienation) หมายถึง ภาวะท่ีพนักงานมีความรูสึก
เหินหางจากงานท่ีตนเก่ียวของจนทําใหรูสึกถึงความไรคุณคา สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2530: 10-13 อางถึง 
Seeman, 1959) ไดแบงความแปลกแยกจากงาน เปน 6 ดาน คือ 

1. ความไรอํานาจ (Sense of Powerless) คือ สมาชิกในองคการเกิดความรูสึกวาตนเองไมมีสิทธิ์ในการ
ควบคุมผลลัพธท่ีเกิดจากการทํางานของตน คือจะพยายามทํางานใหดีอยางไรก็ตาม ตนก็ไมอาจคาดหวังไดวาจะ
ไดรับผลตอบแทนหรือรางวัลจากการทํางานผลงานจะดีหรือไมข้ึนอยูกับผูอ่ืน 

2. ความไรไรความหมาย (Sense of Meaning) สมาชิกในองคการรูสึกวาตนเองไมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
ในสวนท่ีตนเก่ียวของ เชน ไมมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย เพียงแตทําไปตามท่ีรับไดมอบหมายจากหัวหนา
งานเทานั้น 
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3. ความไรบรรทัดฐาน (Sense of Normlessness) สมาชิกในองคการรูสึกวา องคการไรบรรทัดฐานท่ี
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกในองคการ องคการอาจจะใชวิธีไมเปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป เชน ความ
เปนพรรคพวกเดียวกัน 

4. ความโดดเดี่ยวทางคานิยม (Value Isolation) สมาชิกในองคการรูสึกวาการท่ีความคิดเห็นหรือ
คานิยมท่ีตนเองใชเปนแนวทางในการทํางานไมเหมือนกันคนอ่ืน ๆ ในองคการ เชน ยึดถือกฎระเบียบอยางถูกตอง 
แตคนรอบขางจะมองวาไมรูจักยืดหยุน ยึดติดกับกฎระเบียบมากเกินไป 

5. ความโดดเดี่ยวทางสังคม (Social Isolation) สมาชิกในองคการรูสึกวาตนเองถูกตัดขาดจากคนอ่ืน ๆ 
ในองคการ เชนความแตกตางดานความคิดเห็น บุคลิกภาพ จึงทําใหเกิดความรูสึกวาคนสวนใหญไมมีใครอยากคบ
ดวย สงผลใหกลายเปนคนเก็บตัว และออกจากสังคมในท่ีสุด 

6. ความรูสึกแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา (Self Estrangement) สมาชิกในองคการรูสึกวางานท่ีตนเอง
ทําอยูนั้นไมตอบสนองความตองการของตนเอง ทําไปตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมาเทานั้น จึงเกิดความรูสึกไม
สนุกกับงาน 

สมชัย วงศประเสริฐสุข (2528) กลาววาลูกจางสวนใหญมีแนวโนมจะประสบภาวะความแปลกแยกใน
ระดับปานกลาง และถาพิจารณาใหลึกลงไปพบวา ลูกจางมีความรูสึกแปลกแยกจากตนเองในระดับสูง อันดับ
รองลงมาคือความรูสึกไรอํานาจ  

สมชาย ตระการกีรติ (2530) พบวา แรงงานไทยมีความรูสึกแปลกแยกอยูในระดับสูง ไดแก สภาวะเหิน
หางจากตนเอง สภาวะไรอํานาจ สภาวะไรความหมาย สภาวะสิ้นหวัง ยกเวนสภาวะปรปกษท่ียังอยูในระดับไมสูง
มาก การศึกษาพบวาขนาดของอุตสาหกรรม ระดับเทคโนโลยี และระบบการจัดการแบบสมัยใหม เปนปจจัยท่ี
สงผลกระทบตอความรูสึกแปลกแยก 

วรรณา อัศวสุโชติ (2530 พบวาการแบงคนงานออกเปนแผนก และแตละคนทํางานเฉพาะอยางท่ีมีความ
ชํานาญ ทําใหเกิดความเบื่อหนาย ซํ้าซาก จําเจ และการถูกบังคับโดยใชสิ่งจูงใจจากนายจาง เชนการทํางาน
ลวงเวลา และการคิคคาแรงรายชิ้น สงผลใหทุกคนตองทํางานอยางรีบเรง ทําใหแรงงานสตรีมีพฤติกรรมสะทอนถึง
ความแปลกแยก 

โมเช บาไน และวิลเลียม ดี ไรเซิล (2003) พบวา การทํางานโดยใชกลไกควบคุมแบบตะวันตก เชนภาวะ
ผูนํา และการออกแบบรูปแบบงาน มีผลตอการลดภาวะความแปลกแยก ในขณะท่ีการประเมินการทํางานกลับไมมี
ผล 

แดน เอส ชิอาบุรุ และคณะ (2013) พบวา ภาวะแปลกแยกมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอความพอใจ
และความไมพอใจในอาชีพ และสัมพันธกับการนําไปสูความพอใจในอาชีพดวย แตสัมพันธกับผลของการทํางาน
หรือไม ยังคงตองศึกษาเพ่ิมเติมตอไปในอนาคต 

โมเช บาไน และวิลเลียม ดี  ไรเซิล (2003) ได ศึกษาความสัมพันธของกลไกควบคุม (control 
mechanism) ตาง ๆ เชน ภาวะผูนํา การออกแบบรูปแบบงาน การประเมินการทํางาน เปรียบเทียบกับภาวะ
ความแปลกแยกของคนงานในประเทศคิวบา การวิจัยกระทําในกลุมตัวอยางเปนคนงานในประเทศคิวบาจํานวน 
327 คน โดยศึกษาแบบไมเปดเผยชื่อ ผลการศึกษาพบวา การทํางานโดยใชกลไลควบคุมแบบตะวันตก เชนภาวะ
ผูนํา และการออกแบบรูปแบบงาน มีผลตอการลดภาวะความแปลกแยก ในขณะท่ีการประเมินการทํางานกลับไมมี
ผล 
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 นิชา แนร และเนฮาริกา วอหรา (2010) ไดทําการศึกษาภาวะแปลกแยกในคนทํางานท่ีมีทักษะความรู 
(knowledge worker) เพ่ือหาเหตุผลวาทําไมจึงเกิดภาวะแปลกแยกข้ึนได ผลการศึกษาจาก 1142 ตัวอยาง 
พบวามีคนทํางาน 227 คนหรือเทากับประมาณ 20 เปอรเซ็นตเกิดภาวะแปลกแยก หรืออาจกลาวไดวาหนึ่งในหา
ของคนทํางานมีภาวะแปลกแยก ท้ังนี้เนื่องมาจากความรูสึกเบื่อหนายในงาน หรืองานท่ีทํานั้นไรสาระ งานท่ีทําไม
สะทอนตัวตน และงานท่ีทําไมมีคุณภาพ 

 แดน เอส ชิอาบุรุ และคณะ (2013) ไดทําการศึกษาภาวะแปลกแยกท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวาง 
ความพอใจในอาชีพ กับความไมพอใจในอาชีพ และศึกษาการนําไปสูความพอใจในอาชีพ ผลท่ีไดรับพบวา ภาวะ
แปลกแยกมีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอความพอใจและความไมพอใจในอาชีพ และสัมพันธกับการนําไปสู
ความพอใจในอาชีพดวย แตสัมพันธกับผลของการทํางานหรือไม ยังคงตองศึกษาเพ่ิมเติมตอไปในอนาคต 
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) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อน
ไดไมเกิน 5% ซ่ึงทําใหขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม และสามารถใชแทนประชากรไดอยางเพียงพอ คือ 97 คน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใหไดหนวยตัวอยางครบตาม
จํานวนท่ีตองการ โดยเครื่องมือท่ีใชสําหรับการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความแปลกแยก 6 ดานของผูตอบแบบสอบถาม คือ ความไรอํานาจ ความไรความหมาย ความไรบรรทัดฐาน 
ความโดดเดี่ยวทางคานิยม ความโดดเดี่ยวทางสังคม และความแปลกแยกจากตัวเอง รวมขอคําถามจํานวน 42 ขอ 
แบบสอบถามสวนนี้ผูวิจัยประยุกตจากมาตรวัดทัศนคติของลิเกรต (Likert) หรือ Likert’s Scale เพ่ือวัดความ
คิดเห็นเก่ียวกับความแปลกแยกจากงานของพนักงานสําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยการ
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. ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน 
2. ขอมูลดานความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงาน 
3. ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานในดานการแยกตัวออกจากงานท่ีทํา 
4. ขอมูลความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสงผลการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา 
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1. ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน 
ตารางท่ี 1: คาแสดงความถ่ี รอยละ ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. เพศ ชาย 56 56.0 
 หญิง 44 44.0 
2. อายุ 19 – 24 ป  34 34.0 
 25 – 30 ป  33 33.0 
 31 – 35 ป  24 24.0 
 36 – 40 ป 7 7.0 
 41 – 45 ป 2 2.0 
3. สถานภาพ โสด  67 67.0 
 สมรส  30 30.0 
 หยาราง  2 2.0 
 หมาย  1 1.0 
4. ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี 51 51.0 
 ปริญญาตรี  38 38.0 
 ปริญญาโท 8 8.0 
 ปริญญาเอก    3 3.0 
5. ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 3 ป 48 48.0 
 3 - 8 ป  32 32.0 
 9 - 14 ป 16 16.0 
 15 - 20 ป  4 4.0 
6.รายไดสวนตัวตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท   22 22.0 
 10,001 – 15,000 บาท 33 33.0 
 15,001 – 20,000 บาท 19 19.0 
 20,001 – 25,000 บาท  9 9.0 
 25,001 – 30,000 บาท  6 6.0 
 30,001 – 35,000 บาท 5 5.0 
 35,001 – 40,000 บาท    1 1.0 
 มากกวา 40,001 บาทข้ึนไป 5 5.0 
7. ตําแหนง ตําแหนงบริหาร 9 9.0 
 ตําแหนงปฏิบัติการ  76 76.0 
 อ่ืน ๆ  15 15.0 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา พนักงานสวนใหญท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 56.0 อายุอยูในชวง 19-

24 ปรอยละ 34.0 สถานภาพโสดรอยละ 67.0 การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 51.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-15,000 บาท รอยละ 33.0 ตําแหนงงานอยูฝายปฏิบัติการรอยละ 76.0  

2. ขอมูลดานความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงาน 
  การวิเคราะหเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตองานของพนักงาน นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐานหาคาเฉลี่ย 
(x̄  ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นตองานจากพนักงานจํานวน 100 คน โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง  2-7 

 

ตาราง 2: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงาน
ภาพรวมแตละดาน 
 

ความคิดเห็นตองาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ อันดับ 

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 

 ผลจากตารางท่ี 2 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในภาพรวม 3 ลําดับแรก พบวา พนักงานมีความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความโดด
เด่ียวทางคานิยมมากท่ีสุด (x̄  =3.85, S.D.=0.572 ) รองลงมาคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความไร
บรรทัดฐาน  (  x̄ =3.33, S.D.=0.488) และ ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความไรอํานาจ (x̄  
=2.81, S.D.=0.585) ตามลําดับ  
 จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับความแปลกแยกจากงานดานความโดดเดี่ยวทาง
คานิยมคอนขางมาก และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับความโดดเดี่ยวทางคานิยมดังกลาว
ก็อาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานไดงาย และเม่ือทําการศึกษาในรายดานของแตละปจจัย และ
พิจารณาเปนรายขอของแตละปจจัยโดยทําการศึกษาพนักงานของบริษัทและมีการแสดงความคิดเห็นเปนรายขอ
ท้ัง 5 ปจจัย ไดดังผลการสรุปขอมูลจากตารางท่ี 3-7 
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ตาราง 3: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความไรอํานวจ 

ความคิดเห็นตองาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ อันดับ 

1. ความสําเร็จในการทํางานของทาน
ข้ึนอยูกับความสามารถของทานเอง 

3.84 .873 มาก 1 

2. ทานไมสามารถควบคุมการทํางานท่ี
อยูในความรับผิดชอบได 

2.48 .948 นอย 7 

3. ทานไมมีอํานาจตัดสินใจในการแกไข
ปญหาการทํางานดวยตนเอง 

2.69 1.042 ปานกลาง 4 

4. ทานไมสามารถกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานของทานไดอยางอิสระ 

2.91 .975 ปานกลาง 2 

5. ทานรูสึกวาตัวเองไมมีสิทธิ์มีเสียงใด ๆ 
ในองคกร 

2.72 1.102 ปานกลาง 3 

6. ทานรูสึกวาตนเองไมสามารถ “คิด
นอกกรอบ”ในการปฏิบัติงานได 

2.54 1.009 ปานกลาง 6 

7. ทานรูสึกวาตัวเองไมอาจตอรองหรือ
โตแยงใดๆกับหัวหนางานหรือ
ผูบังคับบัญชาไดเลย 

2.55 .903 ปานกลาง 5 

 ผลจากตารางท่ี 3 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความไรอํานาจ พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาความสําเร็จในการทํางานนั้นข้ึนอยูกับ
ความสามารถของพนักงานมากท่ีสุด (x̄  =3.84, S.D.= 0.873) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาพนักงานไม
สามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติงานไดอยางอิสระ และพนักงานใหความคิดเห็นวาพนักงานรูสึกวาตัวเองไมมีสิทธิ์มี
เสียงใดๆ ในองคกร  
 จากขอมูลดังกลาวชี้ให เห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับความสําเร็จในการทํางานท่ีข้ึนอยู กับ
ความสามารถของตัวเองคอนขางมาก และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจ
สงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานดานไรอํานาจไดงาย 
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ตาราง 4: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความไรความหมาย 

ความคิดเห็นตองาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ อันดับ 

8. ทานไมอาจทราบวาผลผลิตหรือ
ผลลัพธท่ีสมบูรณข้ันสุดทายของงาน
เปนอยางไร 

2.53 .893 ปานกลาง 4 

9. ทานรูสึกวาตัวเองเปนเพียง
สวนประกอบเล็กๆในกระบวนการ
ทํางานขององคกรเทานั้น 

2.84 1.108 ปานกลาง 2 

10. ทานไมทราบวาตัวเองทํางานอยูใน 
ข้ันตอนใดของกระบวนการทํางาน
ท้ังหมดขององคกร 

2.26 .917 นอย 6 

11. ทานรูสึกวาตัวเองสับสนกับ
กฎระเบียบ หรือนโยบายบางอยางใน
การทํางาน 

2.55 .978 ปานกลาง 3 

12. ทานไมรูวาจะตองติดตอกับใครหรือ
ฝายใดเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในการ
ทํางาน 

2.21 .902 นอย 7 

13. ทานคิดวานโยบายขององคกรมีสวน
ใหทานทํางานอยางมีความสุข 

3.76 .955  

มาก 

1 

14. ทานคิดวาหากองคกรไมมีทานแลว 
งานในองคกรจะประสบปญหา
แนนอน 

2.27 .930  นอย 5 

 ผลจากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความไรความหมาย พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวานโยบายขององคกรมีสวนใหพนักงาน
ทํางานอยางมีความสุขมากท่ีสุด (x̄  =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 

X  S.D. แปลความ อันดับ 

15. ทานคิดวาคนท่ีปฏิบัติตามระบบ
ข้ันตอนจะกาวหนาไดชากวาคนท่ี
รูจักใชระบบเสนสาย 

3.05 1.184 ปานกลาง 5 

16. ท า น คิ ด ว า ผู ท่ี ไ ด รั บ ก า ร เ ลื่ อ น
ตําแหนงงานใหสูงข้ึนนั้น องคกรได
คํานึงถึงผลงานเปนสําคัญ 

3.82 .833 มาก 2 

17. ทานคิดวาการใชระบบเสนสายเปน
สิ่งจําเปนตอการประสบความสําเร็จ
หรือความกาวหนาในการทํางาน 

2.79 1.066 ปานกลาง 7 

18. ทานคิดวาการเลื่อนตําแหนงงานใน
องคกรไดกระทําอยางเปดเผยและ
เปนท่ียอมรับของทุกฝาย 

3.71 .868 มาก 3 

19. ทานคิดวาการจะไดเลื่อนตําแหนง
งานใหสูง ข้ึนนั้นจําเปนตองมีพวก
พองหรือผูใหญใหการสนับสนุน 

3.18 1.029 มาก 4 

20. ทานรูสึกวาตัวเองกําลังไดรับการ
ปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน 

2.82 1.009 ปานกลาง 6 

21. ท านจะไม ยิ นยอมให ใคร ทุจริ ต
คอรัปชั่นในองคกรในทุกกรณี 

3.95 1.019 มาก 1 

 ผลจากตารางท่ี 5 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความไรบรรทัดฐาน พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาจะไมยินยอมใหใครทุจริตคอรัปชั่นใน
องคกรในทุกกรณีมากท่ีสุด (x̄  =3.95, S.D.=1.019) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาผูท่ีไดรับการเลื่อน
ตําแหนงงานใหสูงข้ึนนั้น องคกรไดคํานึงถึงผลงานเปนสําคัญ และพนักงานใหความคิดเห็นวาการเลื่อนตําแหนง
งานในองคกรไดกระทําอยางเปดเผยและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย  
 จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับการไมยินยอมใหใครทุจริตคอรัปชั่นในองคกรใน
ทุกกรณี และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลก
แยกจากงานดานไรบรรทัดฐานไดงาย 
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ตาราง 6: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความโดดเดี่ยวทางคานิยม 
 

ความคิดเห็นตองาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ อันดับ 

22. ทานคิดวาการทํางานเปนทีมสําคัญ
กวาการทํางานคนเดียว 

4.45 .783 มาก 1 

23. ทานคิดวาการตอบแทนผู ท่ี เคยมี
พระคุณกับเราในองคกรเปนเรื่อง
สําคัญ 

4.04 .840 มาก 2 

24. ทานคิดวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค ก ร  คื อป จจั ย ท่ีนํ า ไปสู
ความสําเร็จในการทํางาน 

4.02 .876 มาก 3 

25. ทานเชื่อในคํากลาวท่ีวา “คาของคน
อยูท่ีผลของงาน” 

3.83 .995 มาก 4 

26. ทานเชื่อในคํากลาวท่ีวา “จงทําดีแต
อยาเดนจะเปนภัย” 

3.47 1.029 ปานกลาง 6 

27. ทานมักจะมีความคิดคลอยตาม
หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา 

3.34 .699 ปานกลาง 7 

28. ทานคิดวาการเขารวมกิจกรรมตางๆ
กับองคกรอยางสมํ่าเสมอเปนเรื่อง
สําคัญ 

3.83 .711 มาก 5 

 ผลจากตารางท่ี 6 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาการทํางานเปนทีมสําคัญกวาการ
ทํางานคนเดียวมากท่ีสุด  (x̄  =4.45, S.D.=0.783 ) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาการตอบแทนผูท่ีเคยมี
พระคุณกับเราในองคกรเปนเรื่องสําคัญ และพนักงานใหความคิดเห็นวาการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร คือ
ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน  
 จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมสําคัญกวาการทํางานคนเดียว 
และในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจาก
งานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยมไดงาย 
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ตาราง 7: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
ความโดดเดี่ยวทางสังคม 

ความคิดเห็นตองาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ อันดับ 

29. เพ่ือนรวมงานจะใหความชวยเหลือ
ทานเสมอๆเม่ือทานมีปญหา 

3.79 .880 มาก 2 

30. ทานรูสึกวาเพ่ือนรวมงานไมยอมรับ
ทานเขากลุม 

2.18 .845 นอย 6 

31. ทานรูสึกวาตัวเองถูกทอดท้ิงใหอยู
คนเดียว 

2.18 .903 นอย 7 

32. ทานสนิทสนมกับเพ่ือนรวมงาน
หลายคน 

3.93 .924 มาก 1 

33. ทานรูสึกวาเหวเม่ือทํางานอยูใน
องคกรนี้ 

2.33 .842 นอย 5 

34. ทานรูสึกกังวลใจเม่ือตองทํากิจกรรม
หรือรวมงานกับผูอ่ืน 

2.45 .809 นอย 3 

35. ทานมักจะรูสึกวาผูอ่ืนทํางานไมคอย
มีประสิทธิภาพ 

2.36 .704 นอย 4 

 ผลจากตารางท่ี 7 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานความโดดเดี่ยวทางสังคม พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวาพนักงานมีความสนิทสนมกับเพ่ือน
รวมงานหลายคนมากท่ีสุด  (x̄  =3.93, S.D.=0.924) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวาเพ่ือนรวมงานจะให
ความชวยเหลือทานเสมอๆเม่ือทานมีปญหา และพนักงานใหความคิดเห็นวารูสึกกังวลใจเม่ือตองทํากิจกรรมหรือ
รวมงานกับผูอ่ืน  
 จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับความสนิทสนมกับเพ่ือนรวมงานหลายคน และ
ในทางกลับกันหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงาน
ดานความโดดเดี่ยวทางสังคมไดงายข้ึน 
 
3. ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานในการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา 
 จากการศึกษาความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานท่ีมีตอการแยกตัวเองออกจากงานท่ี
ทําของพนักงาน ผูศึกษานํามาศึกษาในรูปของคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นไดผลการ
สรุปความหมายดังตาราง 8  
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ตาราง 8: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงานดาน
การแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา 
 

ความคิดเห็นตองาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ อันดับ 

1. ทานรูสึกสนุกกับการทํางานเสมอ 3.74 .799 มาก 4 

2. ทานรูสึกวาทุกวันนี้ตัวเองทํางานเพ่ือ
เงินเดือนหรือคาตอบแทนเทานั้น 

3.00 .876 ปานกลาง 5 

3. ทานรูสึกตัวเองภาคภูมิใจกับงานท่ีทํา
อยู 

3.86 .752 มาก 2 

4. ทานรูสึกวาตัวเองรักงานท่ีทําอยู
เพราะวาเปนงานท่ีนาสนใจ 

3.76 .878 มาก 3 

5. ทานรูสึกเบื่อหนายในงานท่ีทําอยู 2.45 .957 นอย 7 

6. ทานคิดวางานท่ีทําอยูนี้มีความเสี่ยง
ตอสวัสดิภาพ 

2.63 1.089 ปานกลาง 6 

7. ทานคิดวางานท่ีทานทํามีสวนใหทาน
พัฒนาตนเองในทุกๆดาน 

4.02 .876 มาก 1 

 ผลจากตารางท่ี 8 พบวา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน
ของพนักงานในดานการแยกตัวเองออกจากการทํางาน พบวา พนักงานใหความคิดเห็นวางานท่ีทํามีสวนพัฒนา
ตนเองในทุกๆ ดานมากท่ีสุด  (x̄  =4.02, S.D.=0.876) รองลงมาพนักงานใหความคิดเห็นวารูสึกตัวเองภาคภูมิใจ
กับงานท่ีทําอยู และรูสึกวาตัวเองภาคภูมิใจกับงานท่ีทําอยู  
 จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับงานท่ีทํามีสวนพัฒนาตนเองในทุกๆดาน และ
ในทางกลับกันหากพนักงานไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวอาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานดาน
การแยกตัวเองออกจากงานท่ีทําไดงาย 
 
4. ขอมูลความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีสงผลการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา 
  การวิเคราะหความสัมพันธของระดับความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานของพนักงาน นํามา
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  
ตารางท่ี 9: ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน 5 ดาน กับการแยกตัวเองออกจากงาน
ท่ีทํา 
 

ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงาน r (sig.) ความสัมพันธ 
1. ความไรอํานาจ .286 (sig.=.004*) ความสัมพันธทางบวก 

2. ความไรความหมาย .372 (sig.=.000**) ความสัมพันธทางบวก 

3. ความไรบรรทัดฐาน .429 (sig.=.000**) ความสัมพันธทางบวก 

4. ความโดดเดี่ยวทางคานิยม .458 (sig.=.000**) ความสัมพันธทางบวก 

5. ความโดดเดี่ยวทางสังคม .454 (sig.=.000**) ความสัมพันธทางบวก 

* มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 , ** มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

 จากตาราง  9 การศึกษาความสัมพันธของความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานท่ีประกอบไปดวยเรื่อง 
ความไรอํานาจ ความไรความหมาย ความไรบรรทัดฐาน ความโดดเดี่ยวทางคานิยม และ ความโดดเดี่ยวทางสังคม 
พบวา ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานท่ีมีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทําสูงสุด 2 ปจจัย
แรกจะเปนเรื่องของความโดดเดี่ยวซ่ึงประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม  (r=.458; sig.=0.000) รองลงมา
เปนเรื่องความโดดเดี่ยวทางสังคม (r=.454; sig.=0.000) แตเม่ือศึกษาในทุกปจจัยสรุปไดวาความไรอํานาจ ความ
ไรความหมาย ความไรบรรทัดฐาน ความโดดเดี่ยวทางคานิยม และ ความโดดเดี่ยวทางสังคม มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการแยกตัวออกจากงานท่ีทําทุกปจจัย 
 จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาพนักงานใหความสําคัญกับความโดดเดี่ยวทางคานิยมและความโดดเดี่ยวทาง
สังคมคอนขางมากเพราะเชื่อวาความโดดเดี่ยวดังกลาวสงผลใหเกิดการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทําไดงาย นั่นเอง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

โดยภาพรวมแลวพนักงานมีความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยมมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความไรอํานาจ พนักงานเห็นวา ความสําเร็จในการทํางานนั้นข้ึนอยู
กับความสามารถของพนักงานมากท่ีสุด ดานความไรความหมาย พนักงานเห็นวา นโยบายขององคกรมีสวนให
พนักงานทํางานอยางมีความสุขมากท่ีสุด ดานความไรบรรทัดฐาน พนักงานเห็นวา จะไมยินยอมใหใครทุจริต
คอรัปชั่นในองคกรในทุกกรณีมากท่ีสุด ดานความโดดเดี่ยวทางคานิยม พนักงานเห็นวา การทํางานเปนทีมสําคัญ
กวาการทํางานคนเดียวมากท่ีสุด ดานความโดดเดี่ยวทางสังคม พนักงานเห็นวา พนักงานมีความสนิทสนมกับเพ่ือน
รวมงานหลายคนมากท่ีสุด ดานการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทํา พนักงานเห็นวา งานท่ีทํามีสวนพัฒนาตนเองใน
ทุกๆดานมากท่ีสุด สําหรับการศึกษาความสัมพันธของความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานในดานตางๆ พบวา 
ความคิดเห็นตอความแปลกแยกจากงานท่ีมีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทําสูงสุด 2 ปจจัยแรกจะ
เปนเรื่องของความโดดเดี่ยวซ่ึงประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม รองลงมาเปนเรื่องความโดดเดี่ยวทางสังคม 
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จากผลการศึกษาขางตนชี้ใหเห็นวา โดยภาพรวมแลวพนักงานจะใหความสําคัญกับความแปลกแยกจาก
งานดานความโดดเดี่ยวทางคานิยมคอนขางมาก และมีโอกาสเปนไปไดท่ีหากพนักงานคนใดไมใหความสําคัญกับ
ความโดดเดี่ยวทางคานิยมดังกลาวก็อาจสงผลใหพนักงานมีความแปลกแยกจากงานได แสดงวา “คานิยม”
คอนขางจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงานบริษัทในแหงนี้ท่ีจะมีสวนกําหนดพฤติกรรมแปลกแยกจากงาน
หรือไม นอกจากนี้ขอสรุปท่ีวาความแปลกแยกจากงานท่ีมีความสัมพันธตอการแยกตัวเองออกจากงานท่ีทําสูงสุด 2 
ปจจัยแรกจะเปนเรื่องของความโดดเดี่ยวซ่ึงประกอบดวยความโดดเดี่ยวทางคานิยม รองลงมาเปนเรื่องความโดด
เดี่ยวทางสังคมนั้น ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา “คานิยม” และ “สังคม” เปนสวนสําคัญท่ีโยงยึดใหพนักงาน
บริษัทแหงนี้ไมแปลกแยกจากงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมเรื่องการทํางานเปนทีม และความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน
รวมงานหลายคน อยางไรก็ตามก็อีกนัยหนึ่งท่ีผลการศึกษาดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวาหากพนักงานบริษัทแหงนี้
ชอบทํางานคนเดียวและปฏิเสธการทํางานเปนทีม อีกท้ังไมพยายามมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงานหลายคน
หรือไมรูจักสรางเครือขายเพ่ือนรวมงาน ก็มีโอกาสเปนไปไดท่ีพนักงานจะมีความแปลกแยกจากงานสูง 
 จากขอมูลท่ีบงชี้วาพนักงานมีความสนิทสนมกับเพ่ือนรวมงานหลายคนนั้น อาจสะทอนไดวา พนักงานท่ี
ทํางานรวมกันมีความไวใจซ่ึงกันและกัน ไมแบงฝกแบงฝาย ซ่ึงเปนธรรมชาติของมนุษยอยูแลวท่ีวามนุษยเปนสัตว
สังคม มีแนวโนมท่ีจะอยูรวมเปนกลุมกอน มีพรรคพวกเพ่ือนฝูงคอยชวยในเรื่องตาง ๆ แตโดยธรรมชาติของมนุษย
อีกเชนกันท่ีมีความเปนปจเจกอยูในตัว ก็จะมีอะไรบางอยางท่ีไมเหมือนกัน ดังนั้น จึงไมอาจสรุปแบบแนนอนไดวา 
ถึงพนักงานจะมีความสนิทสนมกัน ก็จะไมเกิดความแปลกแยกทางสังคมข้ึน เพียงแตถาพนักงานใหความสําคัญ
เรื่องความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานนอย ก็มีโอกาสจะเกิดความแปลกแยกไดงายนั่นเอง 
 อยางไรก็ตามเราไมอาจสรุปแบบไดวา พนักงานคนไหนท่ีมีลักษณะของความโดดเดี่ยวทางคานิยม 
จะตองเปนคนท่ีมีความแปลกแยก ตัวอยางเชน คานิยมท่ีวา “ทํางานเปนทีม ดีกวาทํางานคนเดียว” ก็ไมเสมอไป
ท่ีวา คนท่ีชอบทํางานคนเดียวจะไมสามารถสรางสรรคผลงานได ตรงขาม อาจจะทําไดดีกวาการทํางานเปนทีมอีก
ดวย และในบางครั้งลักษณะของงานอาจไมเอ้ือใหทําเปนทีมเราอาจเปรียบเทียบไดกับวิธีการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา ซ่ึงแตละคนก็มีวิธีในการรับรูหรือเรียนรูตางๆ กันออกไป 
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	08 O-S79.วงศกร รัตติรุจิเศวต (72-83)
	09 P-S19.สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล (84-92)
	10 P-T18.ชุติมา อุตมะมุณีย์ (93-105)
	11 O-S106. พลสมุทร (106-113)
	12 O-T16.กายรัฐ เจริญราษฎร์ (114-123)
	13 P-S28.จีรยุทธ มูลสาร (124-131)
	14 O-T62.สกุล คำนวนชัย (132-144)
	15 P-S17.ศรัณย์ สาวะดี (145-159)
	16 O-T03.นฤเทพ สุวรรณธาดา (160-171)
	17 P-S32.ไพศาล ยินดี (172-181)
	TRtR คือองค์ประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรณคาบเวลา t ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบพหุนามอันดับต่ำ (Low-Order Polynomial) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556)
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศิริพร (2548) ซึ่งนำเสนอการวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคอยล์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสำคัญ แล้วเสนอแนวทางใ...
	นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ์ (2551) ได้ศึกษาข้อมูลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานได้กำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่โดยใช้ประสบการณ์และการคาดเดาในการกำหนดระดับอะไหล่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่สูงและย...
	1. ศึกษาและเก็บข้อมูลวัตถุดิบคงคลังแต่ละประเภท
	2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์มูลค่าวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่าคงคลังมากที่สุด 3. จำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification System)
	4. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง
	5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลวัตถุดิบประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์
	6. เปรียบเทียบปริมาณความต้องการที่ใช้พยากรณ์แบบใหม่กับปริมาณความต้องการใช้จริง
	ผลการวิจัย
	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
	เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีจำนวน 48 ชนิด จึงใช้วิธี ABC Classification System ในการแบ่งซึ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี (กรกฏาคม2554 – มิถุนายน2557) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 แล...
	ตารางที่ 2: ผลการจัดแบ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ตามวิธี ABC Classification System
	2. การเลือกรูปแบบการพยากรณ์
	รูปที่ 2: แผนผังการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ
	/
	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

	18 P-T08.ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ (182-190)
	19 P-T07.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ (191-198)
	20 P-S26.เมย์ อุบัติชีพ (199-209)
	21 P-T17.ชนกานต์ กิ่งแก้ว (210-224)
	22 P-S21.พงษ์พิทักษ์ ศักศรีเท้า (225-234)
	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเดนิชแอปเปิ้ลสอดไส้ลูกเกด โดยใช้เครื่องจักรบรรจุไส้: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่
	ทบทวนวรรณกรรม
	1. ศึกษาข้อมูลจำเพาะของลูกเกด
	2. หาแนวทางในการออกแบบ
	3. ประดิษฐ์เครื่องโรยลูกเกด
	5. คำนวณความคุ้มทุนในการลงทุน

	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

	23 P-S23.นิภาวรรณ  ยิ่งชัยภูมิ (235-244)
	ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ศึกษาขนาดของเมล็ดงา

	/
	ผลการวิจัย

	24 O-T64.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม (245-256)
	25 O-T50.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (257-266)
	26 O-S25.ธนากุล ชัยวารีวิทย์ (267-278)
	27 O-T52.วิจิตรา สานพภา (279-289)
	28 O-T48.สุรเชษฐ์ โทวราภา (290-300)
	29 -S29.สุมาลี ดอกไม้ขาว (301-310)
	3.2 รวบรวมเก็บข้อมูลของการสร้าง 7-11 ในแต่ละร้าน
	ในแต่ละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จะมีพนักงานออกไปเคลียร์ไซด์ตามพื้นที่ๆต่างๆที่ Location ของในแต่ละภาคส่งแผนงานมาให้โดยการไปเคลียร์ไซด์แต่ละครั้งคนเคลียร์ไซด์จะต้องนำเอกสารไปด้วยเพื่อกรอกข้อมูลของแต่ละร้านมาจัดทำแบบและจะต้องนำแผนที่หรือโฉลดต่างๆมาให้...
	3.3 การศึกษาสภาพปัญหา
	ตารางที่ 2: ตัวอย่างร้าน 7-Elevn ที่ติดปัญหา สาขาตลาดกิจเจริญสหพัฒน์ ภาค RE ประเภทอาคาร R4
	รูปที่ 2: แผนภาพพาเรโตเพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา
	/
	เมื่อได้สาเหตุต่างๆมาก็ได้ทำการแก้ไขโดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารต่างที่ต้องใช้ในการยื่นแบบขออนุญาต จึงได้มีการให้พนักงานทำข้อสอบและแบบประเมินทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมดังนี้

	30 P-S33.ธีรเชษฐ์ มุสิถาวร (311-317)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส้

	31 P-S30.ชัชญา เอี้ยวถาวร (318-325)
	32 O-T41.โชคชัย ไตรยสุทธิ์ (326-335)
	33 O-S105.มนต์ชัย ประโชติรัตนกุล (336-346)
	34 P-T20.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล (347-357)
	35 P-S22.พรพรรณ เตื่อประโคน (358-368)
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

	36 O-S47.วีระกุล เชี่ยเท่า (369-380)
	37 p-s34.ศรัณยพงศ์ เสยอินทร์ (381-393)
	ความเมื่อยล้าของร่างกาย เป็นผลจากการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำน...
	จากที่กล่าวมาผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะท่าทางการทำงานโดยวิธีการประ...
	2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.2 เพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงานของจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.3 เพื่อปรับปรุงลักษณะท่าทางการทำงานของพนักงานให้ถูกตามหลักการยศาสตร์
	ทบทวนวรรณกรรม
	ไวยวิทย์ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทำงานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธีคือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA...
	กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทำงานของพนักงานโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ โดยหลักทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) วิธีสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความเจ็บปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยของการประเมินความเสี่ยงจุดงานยกกระสอบแป้งของสถานีงานกระบวนการร่อนแป้ง โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้

	38 O-S87.วัชรากร อรุณวิราม (394-408)
	39 P-S37.ชัญญานุช แก้วทิพย์ (409-414)
	40 O-S88.พรลภัส บุตรดี (415-424)
	41 O-S107.ประจวบ กล่อมจิตร (425-431)
	42 O-S53.กวีพงศ์ บุญเจริญ (432-441)
	ผลการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย

	43 O-T21.พงศกร สุรินทร์ (442-452)
	44 O-S58.บุญชัย เอื้ออรุณกิจ (456-463)
	- ข้อความที่เก็บจากกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปหัวข้อทีวีดิจิตอล (http://pantip.com/ topic/31856576) ก๊อบปี้ข้อความมาวางในโปรแกรมตัดคำแล้วกดตัดคำ
	/
	รูปที่ 2: การนำข้อความลงโปรแกรมตัดคำ
	รูปที่ 3: ผลจากการตัดคำ

	45 O-S62.พลวิชญ์ ภคประสิทธิ์ (464-470)
	46 O-S83.นพดล สรวงประดิษฐ์ (471-483)

	15 G-นวัตกรรมการจัดการเกษตร
	01 P-T12.กรวิทย์ ไชยสุ (1-7)
	02 O-S32.วรงค์ งิ้วเรือง (8-16)
	03 O-T49.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (17-26)
	04 O-S64.เสาวรัจ นิลเนตร (27-36)
	05 O-T61.พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก, เบญริกา ยะสาวงษ์, สุภารัตน์ อำนาจ (37-44)
	06 O-T58.เกศมณี ,วุฒิชัย,วสุบดี,เกตินันท์ (45-50)

	16 H-แพทยศาสตร์
	01 O-T38.สันติ จตุราวิชานันท์ (1-11)
	02 O-S18.พัสมน สุธาพาณิชย์ (12-20)
	03 O-S19.มัชฌิมา ทองไซร้ (21-30)
	04 O-S20.พีรธิดา รัตตกุล (31-43)
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