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       สารจากอธิการบด ี
        มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลัก
ในการพัฒนาทองถ่ิน ทั้งในดานการจัดการศึกษา การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการใหบริการ
วิชาการแกทองถ่ินและสังคม นับจากจุดเริ่มตนของการเปนวิทยาลัยครูจันทบุรี จนกระทั่งพัฒนามาเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในปจจุบัน เปนระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ ที่สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ีได
ดําเนินงานตามภารกิจ และเปาหมายของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มุงเนนการ
พัฒนาทองถ่ินโดยใชงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัย ใหม ซึ่งมีผลงานที่สราง
คุณประโยชนใหกับทองถ่ินและสังคมเปนที่ประจักษชัดหลายผลงาน  
  การเผยแพรองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ สูทองถ่ินและสังคม เปนสิ่งหน่ึงที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดใหความสําคัญในการเสริมสรางพลังปญญาใหกับสาธารณชน          
เพื่อนําไปสูการสรางความเขมแข็งและความเจริญงอกงามของทองถ่ินและสังคม การจัดทําวารสาร               
บัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี เปนชองทางสําคัญชองทางหน่ึงในการรวบรวมผลงานการศึกษา และการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินและสังคม จากคณาจารย บุคลากร นักวิจัย และผูเช่ียวชาญ
ในศาสตรแขนงตาง ๆ เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และ
บทความปริทรรศน ซึ่งหวังวาจะเปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังปญญาและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินและสังคมประเทศชาติตอไป  

 
 
 
       (ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ  ทองอราม) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

Graduate Studies of Rambhai Barni Rajabhat University 

 บทบรรณาธิการ 

 
 
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี เปนวารสารทางวิชาการที่มุงเนนการเผยแพรองคความรู     
ในศาสตรแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินและสังคมในทุกมิติ ซึ่งเปนผลงาน         
ที่ ไดจากการ ศึกษา คนควา และวิจัย มาเรียบเรียง เปนบทความวิจัย และบทความวิชาการ                 
โดยกองบรรณาธิการและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําวารสารมีความมุ งหวังวา วารสาร              
บัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี จะเปนศูนยรวมแหงสรรพวิทยาที่สรางคุณประโยชนสําหรับการสงเสริม      
และพัฒนาทองถ่ินและสังคมใหมีความเจริญรุงเรือง รวมทั้งการสรางความแข็งแกรงทางปญญา            
แกสาธารณชนตอไป    
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี ฉบับที่ 1 ปที่ 1 เปนวารสารฉบับปฐมฤกษ ซึ่งมีบทความ
วิชาการ และบทความวิจัย จากคณาจารย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูเช่ียวชาญ        
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สงผลงานลงตีพิมพในวารสารฉบับดังกลาว      
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และผูมีสวนเกี่ยวของ       
ทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุน และเสนอแนะใหการจัดทําวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณีมีคุณภาพ 
และขอขอบพระคุณเจาของบทความคุณภาพทุกทานที่ไดสงผลงานลงตีพิมพในฉบับปฐมฤกษน้ี 
 
 
 
 
 
            (อาจารย ดร.วิวัฒน เพชรศรี) 
          บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 
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บทความวิชาการ และบทความวิจยั 
Academic Article and Research Article 

 

กาญจนา คุณารักษ1 

 
 

บทคัดยอ 
 บทความวิชาการ เปนงานเขียนที่มุงเสนอความรู ขอเท็จจริง ทัศนะ มุมมอง ตลอดจนขอเสนอ
ใหม ๆ ที่เปนผลจากการศึกษาคนควา หรือวิจัยของนักวิชาการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ ผูเขียน    
อาจเสนอเฉพาะเน้ือหาสาระทางวิชาการหรือเสนอทั้งเน้ือหาสาระ ขอเท็จจริง ขอสังเกตและแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ เปรียบเทียบประเมินผลอยางมีเหตุผล มีหลักฐานอางอิง มีความนาเช่ือถือ
และหากมีขอเสนอแนะใดๆ ตองเปนไปในทิศทางที่สรางสรรคหรืออาจเปนงานเขียนที่นําเสนอ
ผลการวิจัยเรื่องใดเรื่องหน่ึงสวนบทความวิจัยเปนรูปแบบของความเรียงชนิดหน่ึงที่นําเอาองคความรู       
ที่ไดจากการวิจัยมาเขียนใหมในประเด็นที่ผูเขียนตองการนําเสนอ 
 
คําสําคัญ : บทความวิชาการ, บทความวิจัย 

Abstract 
 Academic article is a writing that aims at offering knowledges, facts, perspectives and new 
proposals resulting from scholars’ studies or researches on any particular issues. The writers may 
present academic contents only or present the contents, facts, observations, as well as propose 
critical analysis, review and rational comparison and evaluation with reliable evidences. If there 
are any suggestions, they must be in the creative ways. The academic article can also be a writing 
that aims at proposing the results of any specific researches. Whereas a research article comes in 
a form of an essay focusing on rewriting the explicit knowledge, gaining from the researches, in 
the issues that the writers want to propose.   
 
Keywords : Academic Article, Research Article 
 
 
 
 
 

                                                
1 ศาสตราจารยพิเศษ สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี
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บทนํา 
 บทความ (article) เปนรูปแบบการเขียนประเภทหน่ึงที่ผูเขียนตองการสื่อขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหกับผูอาน เน้ือหานําเสนอจากขอมูลจริง ไมใชเรื่องแตงหรือคิดข้ึนจาก
จินตนาการ มีลักษณะเปนขอเขียนขนาดสั้น 
 บทความวิชาการ (academic article) เปนงานเขียนที่มุงเสนอความรู ขอเท็จจริง ทัศนะ มุมมอง 
ตลอดจนขอเสนอใหมๆ ที่เปนผลจากการศึกษาคนควา หรือวิจัยของนักวิชาการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง
โดยเฉพาะ ผูเขียนอาจเสนอเฉพาะเน้ือหาสาระทางวิชาการหรือเสนอทั้งเน้ือหาสาระ ขอเท็จจริง 
ขอสังเกตและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ เปรียบเทียบประเมินผลอยางมีเหตุผล มีหลักฐาน
อางอิง มีความนาเช่ือถือและหากมีขอเสนอแนะใด ๆ ตองเปนไปในทิศทางที่สรางสรรคหรืออาจเปนงาน
เขียนที่นําเสนอผลการวิจัยเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 บทความวิชาการจึงหมายถึง งานที่ผูเ ขียนตองการสื่อสารดวยความเรียงที่ประกอบดวย
ขอเท็จจริง ขอความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหน่ึงในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ ผูเขียนอาจเสนอ
เฉพาะเน้ือหาสาระทางวิชาการ หรือเสนอทั้งเน้ือหาสาระ ขอเท็จจริง ขอสังเกต และแสดงความคิดเห็น
เชิงวิเคราะห วิจารณ เปรียบเทียบ ประเมินผลอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน โดยมีหลักฐาน 
เหตุผล ความนาเช่ือถือ และหากมีขอเสนอแนะใด ๆ ตองเปนไปในทิศทางที่สรางสรรค มีความชัดเจน
และนําสูการปฏิบัติได หรือเปนการนําเสนอผลการวิจัยเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 

ลักษณะของบทความวิชาการ 
 ลักษณะของบทความวิชาการ ประกอบดวย 
 1. เปนเรื่องที่ผูอานสวนมากกําลังสนใจอยูในขณะน้ัน อาจเปนปญหาที่กําลังอยากรูวาจะ
ดําเนินการตอไปอยางไร หรือมีผลเชนไร เปนเรื่องที่สอดคลองกับเหตุการณหรือสถานการณที่ตรงยุค 
ตรงสมัย 
 2. มีแกน มีสาระ ชวนใหติดตาม อานแลวไดความรู ความคิดเพิ่มเติม สามารถนําไป       
ตอยอดทางความคิดได มิใชเปนเรื่องที่เลื่อนลอย เหลวไหล ไรสาระ 
 3. มีทัศนะ ขอคิดเห็น ขอวินิจฉัยของผูเขียนแทรกอยูดวย 
 4. มีวิธีการเขียนที่ชวนใหอาน ทําใหเพลิดเพลิน ชวนคิด และติดตาม 
 5. เน้ือหาสาระและวิธีคิด มีความเหมาะสมแกผูอาน 
 6. นําเสนอความรู อยูบนพื้นฐานทางวิชาการสาขาใดสาขาหน่ึงที่เช่ือถือได และมีหลักฐาน
การอางอิง 
 7. เปนขอเขียนที่มีลักษณะวิเคราะห วิจารณ ใหผูอานเห็นประเด็นหรือสาระสําคัญ          
ที่ตองการสื่อใหผูอานรับรู โดยอาจใชประสบการณ ความเช่ียวชาญสวนตัวของผูเขียน หรือนําผลงาน
ของผูอื่นมาใชประกอบการวิเคราะหวิจารณได 
 8. นําเสนอเน้ือหาสาระตามลําดับอยางเหมาะสม ชัดเจน 
 9. มีการอางอิงประกอบการเรียบเรียงอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ และ
จรรยาบรรณของนักวิชาการ 
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 10. มีการอภิปราย เสนอแนะ กระตุน ทาทายใหผูอานนําไปใชประโยชน หรือเกิดการ
สืบเสาะ คนหา ตอยอดความรูในประเด็นน้ัน ๆ ตอไป 
 

ประเภทของบทความ 
 ประเภทของบทความ อาจแบงตามเน้ือหาของบทความเปนประเภทตาง ๆ ไดดังน้ี 
 1. บทบรรณาธิการ เปนบทความแสดงความคิดเห็นลักษณะหน่ึงที่เขียนข้ึนเพื่อเสนอ
แนวคิดหลักของวารสารน้ัน ๆ ตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 2. บทความสัมภาษณ เปนบทความที่เขียนข้ึนจากการสัมภาษณบุคคลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล หรือจากการสัมภาษณบุคคลหลายคน
ในหัวขอเดียวกัน 
 3. บทความแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป มีเน้ือหาหลายลักษณะ เชน ปญหา เหตุการณ      
เรื่องที่อยูในความสนใจของคนทั่วไป แลวนํามาแสดงความคิดเห็น หรือเปนเรื่องที่ผูเขียนเสนอความ
คิดเห็น สนับสนุน คัดคาน หรือทั้งสนับสนุนและคัดคานความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันของคนอื่น ๆ หรือ
เรื่องที่สนับสนุนทฤษฎี หรือคัดคานทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง 
 4. บทความวิเคราะหขาวและบทความวิเคราะหปญหา เปนบทความแสดงความคิดเห็น
อยางหน่ึง ผูเขียนจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เผยแพรมาแลวอยางละเอียด แสดงขอเท็จจริง เหตุผล
เพื่อใหผูอานไดความรู ความคิดเห็นเพิ่มเติมระหวางบรรทัด เกิดความคิดเห็นที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 5. บทความวิจารณ เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณเรื่องราวที่ตองการวิจารณ 
ดวยเหตุผลและหลักวิชาการเปนสําคัญ เชน บทวิจารณวรรณกรรม แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณและ
ประเมินคา โดยใชหลักวิชาและเหตุผลเพื่อใหผูอานไดรูจักวรรณกรรมเรื่องน้ันอยางลึกซึ้ง และบท
วิจารณศิลปะแขนงตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับบทวิจารณวรรณกรรม แตเปนการนําผลงานที่เปน
ศิลปะแขนงน้ัน ๆ เชน ภาพยนตร ละคร ภาพเขียน ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ มาวิจารณ 
 6. บทความสารคดีการทองเที่ยว มีเน้ือหา แนวบรรยายเลาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว
ตาง ๆ ที่มีทัศนียภาพสวยงาม หรือมีความสําคัญในเรื่องตาง ๆ เพื่อเปนการแนะนําใหผูอานรูจัก และ
ชักชวนใหสนใจไปพบเห็น 
 7. บทความกึ่งชีวประวัติ เปนการเขียนบางสวนของชีวิตบุคคลเพื่อใหผูอานรับทราบ 
โดยเฉพาะคุณสมบัติและผลงานที่โดดเดนที่ทําใหบุคคลน้ันมีช่ือเสียง ประสบความสําเร็จในชีวิต           
เพื่อช่ืนชม ยกยองเจาของประวัติ และช้ีใหผูอื่นไดแงมุมในการคิด เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตให
ประสบความสําเร็จ 
 8. บทความครบรอบป มีเน้ือหาแนวบรรยายเลาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ พิธีการ 
ในเทศกาลหรือวันสําคัญ เชน วันสําคัญทางศาสนา ทางประวัติศาสตรและทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ    
บุคคลสําคัญ เปนสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจเมื่อโอกาสน้ันมาถึง เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา        
วันวาเลนไทน เปนตน 
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 9. บทความใหความรูทั่ว ๆ ไป ผูเขียนจะอธิบายใหความรูและคําแนะนําในเรื่องทั่ว ๆ ไป     
ที่ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การแตงกายใหเหมาะสมแกกาลเทศะ และบุคลิกภาพ มารยาทใน
การเขาสังคม เคล็ดลับการครองชีวิตคู และอื่น ๆ 
 10. บทความเชิงธรรมะ จะอธิบายขอธรรมะใหผูอานทั่ว ๆ ไปเขาใจไดงาย หรือใหคติ      
แนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา เสนอหนทางแกปญหาตามแนวพุทธปรัชญา 
 11. บทความวิชาการมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอความรู มุมมอง เน้ือหาจะแสดงขอเท็จจริง 
ขอความรูทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยมักจะเปนการนําเสนอความรูหรือมุมมองใหม หรือตอยอด
ความรูที่มีฐานมาจากความรูเดิมในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง อาจไดมาจากการเรียบเรียง จากหนังสือ       
หรืองานวิจัยที่ผู เ ขียนอาจจะเสนอเฉพาะเน้ือหาสาระเชิงวิชาการหรือเ น้ือหาสาระทั่ว  ๆ ไป           
เสนอขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอผลที่ไดจากการวิจัย 
 

คุณลักษณะเบื้องตนของผูเขียนบทความ 
 ผูเขียนบทความตองมีลักษณะเบื้องตนอยางนอย ดังตอไปน้ี งานเขียนจึงจะสําเร็จลุลวงได 
คุณสมบัติ ดังกลาวน้ัน คือ อิทธิบาท 4 
 1. ฉันทะ มีความรักความพอใจที่จะเขียน เต็มใจที่จะทํางานหนัก 
 2. วิริยะ มีความมุงมั่น ต้ังใจ เพียรพยายาม และกลาที่จะเขียน 
 3. จิตตะ มีความฝกใฝในการเขียนอยางจริงจัง และตอเน่ือง สม่ําเสมอ 
 4. วิมังสา มีความตริตรองในขอเขียนใหเปนเหตุเปนผล มีอางอิง และปฏิบัติตาม         
แนวทางการเขียนของวารสารน้ัน ๆ ที่จะนําลง 
 

ลักษณะของบทความที่ด ี

 บทความที่ดี มีลกัษณะดังตอไปน้ี 

 1. มีเอกภาพ กลาวคือ เน้ือหาของบทความมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน เพื่อมุงสูประเด็นหลักที่ตองการนําเสนอ 

 2. มีสารัตถภาพ เน้ือหาเนนประเด็นสําคัญที่ชัดเจนวาตองการนําเสนอแนวคิดสําคัญอะไร 
ดวยประโยคใจความสําคัญ หรือสาระสําคัญที่โดดเดน เน้ือความตลอดเรื่องยํ้าประเด็นหลักของเรื่อง 

 3. มีสัมพันธภาพ เน้ือหามีความตอเน่ืองสัมพันธกันโดยตลอด ทั้งดานการเรียบเรียงถอยคํา 
ขอความ และการจัดลําดับเรื่อง ทุกประโยคในแตละยอหนา และทุกยอหนาในแตละเรื่อง ตองเช่ือมโยง
เขาดวยกัน ดวยการใชคําเช่ือมขอความ ใชคําบุพบท กับ แก แต ตอ เพื่อ ใชคําสันธาน เชน รวมทั้ง 
ตลอดจน นอกจากน้ี แตกระน้ันก็ตาม ถึงกระน้ันก็ดี ใชคําสรรพนาม เชน ที่ ซึ่ง อัน เปนตน 

 4. มีความสมบูรณในดานเน้ือหา มีเน้ือความที่ชัดเจนกระจางแจง อธิบายไดครอบคลุม
ความคิดหลักที่ตองการนําเสนอ ขอมูลที่นําเสนอเปนขอเท็จจริงที่ถูกตอง ความคิดเห็น มีความ
สมเหตุสมผล มีความสมบูรณในดานการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเขียนกับประเภท
ของบทความ กับเน้ือหาของบทความ และกับกลุมผูอาน  
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สวนประกอบของบทความ 
 บทความวิจัยและบทความวิชาการ ควรจะประกอบไปดวยหัวขอตอไปน้ี 
 1. ชื่อเรื่อง (title) การกําหนดช่ือเรื่อง ตองใชภาษาที่เปนทางการ ช่ือเรื่องมีความชัดเจน 
ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง และมีความยาวไมเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องจะตองสื่อ
ถึงเน้ือหาของเรื่อง ซึ่งตองมีลักษณะที่เจาะลึก ไมกวางเกินไป มีความใหมและนาสนใจสอดคลองกับเวลา 
สถานการณและนโยบายของวารสาร  
 2. บทคัดยอ (abstract) ควรเขียนใหสั้น กระชับ เนนประเด็นสําคัญของงานที่ตองการ
นําเสนอ มีความยาวไมเกิน 10-15 บรรทัด โดยบทคัดยอมักจะประกอบดวยเน้ือหาสามสวน คือ         
(1) เกริ่นนํา (2) สิ่งที่ดําเนินการ และ (3) สรุปผลสําคัญที่ได ทําใหผูอานเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน 
และควรมีคําสําคัญอยูในบทคัดยอ เพื่อใหงายตอการสืบคนขอมูล และควรเขียนเปนสิ่งสุดทายหลังจาก
เขียนสวนอื่นทั้งหมดแลว 
 3. บทนํา หรือคํานํา (introduction) เปนสวนที่ผูเขียนจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจใน 
เรื่องที่เขียน ซึ่งสามารถใชเทคนิคหลากหลายในการเขียน ใชภาษาที่กระตุน จูงใจ ทาทายหรือยกปญหา
ที่นาสนใจในชวงเวลาน้ันมาอภิปราย หรือต้ังประเด็นคําถามหรือปญหาทาทาย ความคิดของผูอานหรือ
ประโยชนที่จะไดรับ และคํานํายังเปนสวนที่กลาวถึง วัตถุประสงค ที่มา ขอบเขต เปนการปูพื้นฐานให
ผูอานเห็นกรอบแนวคิด และเขาใจในเน้ือหาสาระที่นําเสนอ บทนําประกอบดวย 
  3.1 หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเปนมา หรือภูมิหลัง (background 
information) หรือความสําคัญของเรื่องที่เขียน (justification) หัวขอน้ีจะทําใหผูอานไดทราบเปน
พื้นฐานไวกอนวาเรื่องที่เลือกมาเขียนมีความสําคัญหรือมีความเปนมาอยางไร ผู เขียนมีเหตุผลอะไรที่
เลือกเรื่องดังกลาวข้ึนมาเขียน เขียนสิ่งเหลาน้ีลงในบทนําในยอหนาแรกซึ่งถือวาเปนการเปดตัวบทความ
ทางวิชาการ และเปนยอหนาที่ดึงดูดความสนใจของผูอาน  
  3.2 วัตถุประสงค เปนการเขียนวาในการเขียนบทความครั้งน้ีตองการใหผูอานไดทราบ
เรื่องอะไรบาง โดยจํานวนวัตถุประสงคในแตละขอไมควรมีมากเกินไป และวัตถุประสงคแตละหัวขอ
จะตองสอดคลองกับเรื่องหรือเน้ือหาของบทความ  
  3.3 ขอบเขตของเรื่อง เพื่อที่เปนกรอบในการอาน และระยะเวลาที่ตองรวบรวมขอมูล 
ผูเขียนตองพิจารณาเขียนเรื่องที่มีขอบเขตเหมาะสมทั้งความกวางขวางและความสลับซับซอนของเรื่อง 
  3.4 คําจํากัดความหรือนิยามตาง ๆ ที่สําคัญที่ระบุไวเพื่อเปนประโยชนตอผูอานใน 
การทําความเขาใจในกรณีที่ คําเหลาน้ันผูเขียนใชในความหมายที่แตกตางจากความหมายทั่วไป               
เพื่อสื่อความใหเขาใจตรงกันระหวางผูเขียนกับผูอาน รวมทั้งเปนการขยายความหมายใหสามารถ
ตรวจสอบและสังเกตไดดวย 
    4. เน้ือเรื่อง (body) การเขียนสวนเน้ือเรื่องจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปประกอบกัน สวนที่
เกี่ยวของกับศาสตร (sciences) น้ันคือหลักวิชาการที่ผู เขียนจะตองคํานึงถึงในการเขียน ไดแก            
กรอบแนวความคิด (conceptual framework) ที่ผูเขียนใชในการเขียนจะตองแสดงใหเห็นความเช่ือมโยง
ของเหตุที่นําไปสูผล (causal relationship) การอางอิงขอมูลตาง ๆ ในสวนศิลป (art) ไดแก ศิลปในการใช
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ภาษาเพื่อนําเสนอเรื่องที่เขียน การลําดับความ การบรรยาย วิธีการอางอิง สถิติและขอมูลตาง ๆ ที่ใชใน
การประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจและประทับใจมากที่สุด โดยมีประเด็นสําคัญในการ
เขียนเน้ือเรือ่ง 5 ประการ ดังน้ี 
  4.1 การจัดลําดับเน้ือหาสาระ ผูเขียนควรวางแผนจัดโครงสรางของเน้ือหาสาระที่จะ
นําเสนอ และจัดลําดับเน้ือหาสาระใหเหมาะสมตามธรรมชาติของเน้ือหาสาระน้ัน และนําเสนอเน้ือหา
สาระใหมีความตอเน่ืองกัน เพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระน้ันไดโดยงาย  
  4.2 การเรียบเรียงเน้ือหา ในสวนน้ีตองอาศัยความสามารถของผูเขียนในหลายดาน 
นอกเหนือจากความเขาใจในเน้ือหาสาระ เชน ดานภาษา ดานสไตลการเขียน ดานวิธีการนําเสนอ     
การนําเสนอเน้ือหาสาระใหผูอานเขาใจไดงายและรวดเร็ว จําเปนตองใชเทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนอ     
เขาชวย เชน การใชสื่อประเภทภาพ แผนภูมิตาราง กราฟ เปนตน  
  4.3 การวิเคราะห วิพากษ วิจารณตองเปนไปอยางมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐาน
อางอิงอยางถูกตองตามหลักวิชาการ มีความเปนเหตุเปนผลที่นาเช่ือถือ มีการอางอิงขอมูลที่เช่ือถือได 
เพื่อนําไปสูขอสรุปดวยทัศนะของกลุม และมุมมองของผูเขารวมสัมมนา โดยมีการเรียบเรียงเรื่องราว
ตอเน่ืองกันตามลําดับอยางชัดเจน เพื่อใหผูอานสามารถนําเรื่องน้ัน ๆ ไปปรับใชในการปฏิบัติงานได 
  4.4 การใชภาษา ใหใชภาษาไทย และหากคําไทยน้ันยังไมเปนที่ เผยแพรหลาย         
ใหวงเล็บคําภาษาตางประเทศไวดวย ในกรณีที่หาคําไทยไมได จําเปนตองทับศัพทควรเขียนคําน้ันให
ถูกตองตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน ไมควรเขียนภาษาไทยและตางประเทศปะปนกัน        
ตองพิถีพิถันในการเขียนตัวสะกด การันตตาง ๆ ใหถูกตอง ควรตรวจสอบไมใหผิดพลาด เพราะบทความ
จะสามารถใชเปนแหลงอางอิงทางวิชาการตอไป  
  4.5 วิธีการนําเสนอ ใชสื่อประเภท ภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ อยางถูกตอง เหมาะสม
ตามหลักวิชาการ (การเขียนช่ือตาราง ช่ือภาพ) 
 5. สวนสรุป บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ของบทความน้ัน ๆ 
ซึ่งอาจทําในลักษณะที่เปนการยอ คือ การเลือกเก็บประเด็นสําคัญ ๆ ของบทความน้ัน ๆ มาเขียน
รวมกันไวอยางสั้น ๆ ทายบท หรืออาจใชวิธีการบอกผลลัพธวา สิ่งที่กลาวมามีความสําคัญอยางไร 
สามารถนําไปใชอะไรไดบาง หรือจะทําใหเกิดอะไรตอไป หรืออาจใชวิธีต้ังคําถามหรือใหประเด็นทิ้งทาย
กระตุนใหผูอานไปสืบเสาะแสวงหาความรู หรือคิดคนพัฒนาเรื่องน้ันตอไป งานเขียนที่ดีควรตองมีการ
สรุปในลักษณะใดลักษณะหน่ึงเสมอ  
 6. สวนอางอิง (reference) การเรียบเรียงบทความทางวิชาการ ตองมีการอางอิงเพื่อ
ความเช่ือถือได การอางอิงตองระบุใหชัดเจนวาเปนผลงานของใคร ทําเมื่อไร และนํามาจากไหน เปน
การใหเกียรติเจาของผลงาน และประกาศใหผูอื่นรับรูวา สวนน้ันไมใชความคิดของผูเขียน เปนหลักฐาน
ใหไดทราบแหลงที่มาของขอมูล และมีโอกาสคนควาเพิ่มเติมตอยอดได สวนความรูที่รูกันทั่วไปแลว     
ไมตองอางอิง ควรอางอิงเทาที่จําเปน การอางอิงเกินความจําเปนทําใหดูรุมราม กอความรําคาญในการ
อาน การคัดลอกงานผูอื่นตองเปนการนํามาเพื่ออธิบาย สนับสนุนเทาน้ัน มิใชลอกมาเปนเน้ืองานของตน 
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 หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา บทความวิชาการมีองคประกอบใหญ ๆ สามสวน  
 1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย ช่ือเรื่อง ขอความเกี่ยวกับผูเขียน และบทคัดยอหรือ
สาระสังเขป 
 2. สวนเน้ือหา ประกอบดวย 
  2.1 ความนํา ประกอบดวยขอเขียนที่เปนสาระสําคัญและจุดหมายของเรื่องที่จะเขียน 
ซึ่งเปนการปูพื้นฐานเขาสูเน้ือหาของบทความ 
  2.2 เน้ือความ เปนรายละเอียดของประเด็นตามที่ผูเขียนไดวางโครงเรื่องไว โดยหัวขอ
อาจแตกตางกันในบทความวิชาการแตละเรื่อง โดยผูเขียนจะเขียนทั้งขอเท็จจริง ขอมูล ขอคนพบตาง ๆ 
และสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียน ตลอดจนทัศนะตาง ๆ 
  2.3 บทสรุป เปนการสรุปสาระ รายละเอียดในเน้ือหาหรือเสนอเปนขอสังเกต 
ขอเสนอแนะตอเน้ือหา การสรุปจะเนนประเด็นสําคัญที่ทําใหผูอานเห็นภาพรวมของเน้ือหาได 
      3. สวนประกอบตอนทาย คือ บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง 
 

หลักเกณฑการเลือกเรื่องที่เขียน 
 ในการเขียนบทความวิชาการ มีหลักเกณฑในการเลือกเรื่องที่จะเขียนโดยทั่วไป ดังน้ี 
 1. เลือกตามความเช่ียวชาญของผูเขียน จะทําใหผูเขียนสามารถเสนอขอมูลหรือแนวคิด
ไดอยางลึกซึ้งตามความรูและประสบการณของตน ทําใหงานเขียนไมยากจนเกินไป แตถาผูเขียนเลือก
ขอมูลและแนวคิดในลักษณะเดียวกันมาเขียนเสมอ จะทําใหผูอานที่ติดตามผลงานรูสึกวาไมมีสิ่งใดใหม
ชวนใหติดตาม จึงจําเปนตองศึกษา ทดสอบแนวคิดใหมทั้งทางกวางและทางลึก ในการนําเสนออยาง
ตอเน่ือง 
 2. เลือกตามความสนใจของผูเขียน 
 3. เลือกตามความตองการของหนวยงานหรือเปาหมายเฉพาะ 
 4. เลือกตามกระแสความสนใจของสังคมและของแวดวงวิชาการ 
 เมื่อผูเ ขียนเลือกเรื่องที่จะเขียนบทความไดแลว ผูเ ขียนตองตอบคําถามเพื่อกําหนด        
ทิศทางการเขียนและรูปแบบวิธีการนําเสนอเน้ือหาในบทความ ดังตอไปน้ี 
 1. จะเขียนใหใครอาน (Who) 
 2. จะเขียนเรื่องอะไร (What) 
 3. จะเขียนเพื่อเผยแพรที่ไหน (Where) 
 4. เวลาที่จะนําบทความลงเผยแพรคือเมื่อใด (When) 
 5. จะนําเสนอบทความเรื่องน้ีทําไม (Why) 
 6. จะนําเสนอบทความอยางไร (How) 
 การเขียนดวยการคํานึงถึงคําตอบของคําถาม 6 ขอขางตน ตองเปนไปอยางเช่ือมโยง 
ตอเน่ืองและสอดคลอง เพื่อมิใหผูอานบทความสับสน และผูเขียนบทความก็ไมหลงประเด็นในการ      
เขียนดวย 
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การเขียนโครงเรื่อง 
 การเขียนโครงเรื่องของบทความ เปนการกําหนดเน้ือหาของบทความ โดยวิธีการจัดลําดับ
ความคิดใหเปนหมวดหมู เปนข้ันตอนตามลําดับความสําคัญ และความสัมพันธของเน้ือหาที่จะเขียน 
โดยอาศัยลักษณะของโครงเรื่องที่ดี ที่ประกอบดวย (1) อยูในขอบเขตของเรื่องที่จะเขียน (2) เน้ือเรื่องไม
ซ้ําซอนกัน (3) เน้ือเรื่องทุกหัวขอมีความสัมพันธกัน และมีการเรียงลําดับกอน-หลัง ตามลําดับที่ควร
เสนอ และ (4) มีสาระสําคัญครบถวน 
 

ข้ันตอนการเขียนโครงเรื่อง 
 ข้ันตอนการเขียนโครงเรื่อง ประกอบดวย 
 1. คนควาและรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมเน้ือหาทั้งความรู  ขอเท็จจริง และ
ประสบการณตาง ๆ ทั้งน้ีอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการอื่น ๆ ประกอบ เชน การสัมภาษณ 
การสนทนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 2. จัดหมวดหมูความคิด ดวยการคัดสรรประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเขียนวาเรื่องใด 
เกี่ยวของมากนอยเพียงไร แนวคิดใดที่เปนเรื่องเดียวกันหรือใกลเคียงกันใหอยูในพวกเดียวกัน หรือ
จัดเปนประเด็นหลัก ประเด็นรอง 
 3. จัดลําดับความคิดตามวิธีการตาง ๆ เชน จัดตามเวลา หรือเหตุการณตามลําดับการเกิด    
กอน-หลัง จัดลําดับตามสถานที่ เชน แบงตามภูมิภาค เหนือ กลาง ใต ตะวันออกและตะวันตก หรือ
จัดลําดับตามความคิดจากสวนรวมไปหาสวนยอย หรือจากสวนยอยไปหาสวนรวม โดยเขียนเปนลําดับ
ข้ันตอนเพื่อใหผูอานเขาใจ 
 

ของแถมสิบข้ันตอนสูความสําเร็จของการเขียนบทความวิชาการ 
 1. อยาเปนกังวล วาจะเขียนไดไมดี กังวลวาผูรูจะคอยจับผิด กังวลวาจะเขียนไดไมสม    
ภูมิรูที่ตนมี จงเขียนดวยความมั่นใจวาตนเองไดเขียนในเรื่องที่รู และมีความเขาใจเปนอยางดี จงเขียน     
ในเรื่องที่ตนมีประสบการณและคิดวาเปนประโยชนตอผูอาน เขียนในทํานองเดียวกับที่ตนตองการจะ
อธิบายดวยคําพูดใหใครสักคนหน่ึงทีไ่มรูเรื่องน้ีฟงแลวสามารถเขาใจได 
 2. เลือกหัวขอที่เขียน บทความที่ดี คือ บทความที่สามารถอธิบายบางสิ่งบางอยางที่ให
ประโยชนในดานใดดานหน่ึงแกผูอาน เชน ใหความรูรอบตัว ใหความรูที่นําไปใชงานได ใหแนวคิดที่
นาสนใจ แตไมควรเปนบทความที่เพียงต้ังใจแสดงวาตนมีความรูสูงกวาผูอาน ดังน้ันควรเลือกหัวขอที่คิด
วาผูอานจะสนใจ และไดรับประโยชน 
 3. วางแผนกอนเขียน วางเคาโครงหัวขอหลัก หัวขอยอยตาง ๆ ที่ตองการจะเขียนลงใน
กระดาษรางกอน (ถาหัวขอละ 1 แผน กระดาษก็จะสะดวกข้ึน) ในหัวขอยอยอาจมีใจความสําคัญที่
ตองการใสลงไป อาจเขียนออกมาเปนทอน ๆ ก็ได คือ นึกจุดสําคัญหรือประโยคสําคัญอะไรไดก็จับใส    
ไปกอน จากน้ันจึงคอยมาจัดเรียงลําดับหัวขอยอยเหลาน้ัน (ลําดับแผนกระดาษ) และประโยคสําคัญ
ตามลําดับความตอเน่ืองที่ควรจะเปน เชน หัวขอใดควรอยูกอนจึงจะอานไดเขาใจงาย ขอสําคัญ คือ       
ไมควรเอาสวนปลีกยอยข้ึนกอน เพราะผูอานจะเบื่อเร็ว ควรเอาหัวขอที่กลาวรวม ๆ ข้ึนมากอน แลวเก็บ
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หัวขอที่เนนรายละเอียดไวทีหลัง อยาลืมวาเน้ือเรื่องตองเรียงลําดับตอเน่ืองกัน เพื่อใหผูอานลํา ดับ
ความคิดและติดตามเรือ่งไดงายข้ึน มาถึงข้ันน้ีก็เหลือเพียงแตใสรายละเอียดลงไปในแตละหัวขอ และ
เพิ่มคํานําในตอนตนเรื่องสักหนอยก็เรียบรอยแลว 
 4. ไมตองเขียนรวดเดียวจบ ถาไมใชนักเขียนอาชีพจริง  ๆ แลว ยากที่จะเขียนใหจบ       
รวดเดียวได ควรเขียนเพียงครั้งละ 1 หรือ 2 หัวขอสําคัญก็พอ ควรเขียนแตละหัวขอแยกกระดาษกันคน
ละแผน แลวขยายแนวความคิดของแตละหัวขอยอยลงไปบนกระดาษ ไมจําเปนตองเขียนเรียงตามลําดับ
หัวขอ หัวขอใดที่ยากหรือยังนึกไมออกวาจะเขียนอยางไรใหเก็บไวกอน เขียนหัวขอที่คิดวาจะเขียน          
ไดเร็วกอน เขียนไปเขียนมาแลวจะนึกออกเองวาหัวขอที่เหลือน้ันเปนอยางไร 
 5. เช่ือมโยงความคิดตาง ๆ เขาดวยกันหลังจากเขียนเน้ือความของหัวขอสําคัญ ๆ ไปแลว 
ใหเรียงกระดาษลําดับหัวขอที่ไดวางแผนมากอน ลองอานทานดูวายังขาดขอความอะไรมาเช่ือมโยง     
แตละหัวขอเขาดวยกันหรือไม ถายังขาดอยูใหเพิ่มขอความหรือเพิ่มหัวขอเขามาอีก โดยใหขอความของ
แตละหัวขอสัมพันธกัน ไมใชไปกันคนละเรื่อง ในการน้ีอาจจะตองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงประโยคใน
ตอนตนหรือตอนทายของแตละหัวขอไปบาง เพื่อความสอดคลองกัน 
 6. ลงรูปที่จะเปน กราฟ ตาราง โมโนแกรม หรือรูปประกอบ จะชวยใหการอธิบายตาง ๆ    
มีความงายข้ึน ชัดเจนข้ึนและยังกระตุนความสนใจอีกดวย แตละรูปควรมีคําอธิบายอยูใตรูปดวยวาเปน
อะไร ใชทําอะไรหรือตองการแสดงอะไร 
 7. ใหรูปและเน้ือหาสอดคลองกัน ทุกครั้งที่ขอเขียนอางถึงรูป ควรอานตรวจสอบดวยวา 
ขอเขียนตรงกับขอมูลในรูปหรือไม เชน ในบทความเขียนวาจากรูปที่ 1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต
ในชวงสงกรานต ใหตรวจสอบดูวากราฟในรูปที่ 1 แสดงอยางน้ันจริงๆ หรือไม 
 8. ตรวจสอบช่ือบทความและขอความนําเรื่อง ถายังต้ังช่ือบทความและเขียนขอความ
ในชวงตน ๆ ยังไมเรียบรอยดี ใหยอนกลับไปใหม ผูเขียนบางคนอาจเขียนสวนน้ีกอน แตบางคนสะดวกที่
จะเขียนทีหลังสุด เพราะเขียนตอนแรกอาจจะยังนึกขอความนําเรื่องไมได ตรวจดูช่ือบทความและ
ขอความนําเรื่องวาช้ีนําผูอานใหเขาใจวาบทความน้ีใหประโยชนอะไร ชวยผูอานไดอยางไร โดยไมตองรอ
ใหอานจนจบเรื่องกอน และถาเปนไปไดควรมีขอความตัวโต 1-2 บรรทัดโปรยอยูใตช่ือเรื่อง เพื่ออธิบาย
คราว ๆ วา บทความน้ีเกี่ยวกับอะไร เปนการจูงใจใหผูอานสนใจมากข้ึน 
 9. แกสํานวน ลองอานทบทวนบทความใหตลอดต้ังแตตนจนจบ ดูวาเน้ือหาตรงกับ
จุดมุงหมายหรือไม มีสํานวนที่อานแลวกํากวมหรือไม มีศัพทบางคําหรืออักษรยอบางตัวที่ผูอานจะไม
เขาใจบางหรือไม ถาไมแนใจ อาจขอใหเพื่อนสักคนหน่ึงซึ่งรูเรื่องน้ันนอยกวามาลองอานดูวาสามารถ
เขาใจไดตลอดทั้งเรื่องหรือไม ถาไม ลองหาทางปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
      10. เขียนคําสรุป การเขียนไมจําเปนตองข้ึนหัวขอวา “สรุป” เพราะเมื่อใดที่เน้ือหาหมด
หรือสิ้นสุดเน้ือหาของบทความแลว ยอมหมายถึงการสรุป การสรุปที่ดีผูเขียนอาจมีคําช้ีแจงใหผูอานคิด                
ใหลองปฏิบัติหรือเปนการสรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง แลวทิ้งทายใหผูอานคิดหรือสังเคราะหความรูทีไ่ด
จากบทความตอ 
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บทความวิจัย 
 บทความวิจัย (Research Article) เปนรูปแบบของความเรียงชนิดหน่ึงที่นําเอาองคความรู
ที่ไดจากการวิจัยมาเขียนใหมในประเด็นที่ผูเขียนตองการนําเสนอ โดยผูเขียนบทความวิจัย อาจเปน
เจาของผลงานวิจัยในเรื่องน้ัน ๆ  หรือเปนผูอานวิจัยในเรื่องน้ัน ๆ  แลวพบประเด็นที่นาสนใจจากงานวิจัย
ที่อาน แลวนําประเด็นที่สนใจน้ันมาเขียนเปนบทความวิจัยใหอานและเขาใจไดงาย เพื่อเผยแพรองค
ความรูน้ันใหแพรหลายออกไป ขอคนพบจากงานวิจัยเรื่องหน่ึง ๆ อาจมีหลายประเด็น แตในการเขียน
บทความวิจัยสามารถนําขอคนพบเหลาน้ันมาเขียนใหเปนบทความวิจัยเปนเรื่อง ๆ ไดอีกหลายเรื่อง โดย
มีขอสังเกตวา “ช่ือบทความวิจัย ไมใชช่ือเรื่องวิจัย” เพียงแตหยิบยกประเด็นที่นาสนใจจากการวิจัยมา
ต้ังเปนเรื่องบทความวิจัย 
 

 บทความวิชาการและบทความวิจัย : ความเหมือนและความตาง 
 ความเหมือนของบทความวิชาการและบทความวิจัย คือ ตางก็เปนความเรียงที่มีลักษณะ
ของบทความที่เขียนข้ึนเพื่อเสนอสาระจากขอมูลที่ถูกตอง และเสนอความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน โดย
มีเน้ือหาและวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมตามกาลสมัย และเหมาะสมกับกลุมผูอาน และในบทความมีการ
นําเสนอประเด็นหลักที่ชัดเจน 
 ความตางของบทความวิชาการและบทความวิจัย คือ บทความวิจัยนําเสนอเน้ือหา            
ขอคนพบจากงานวิจัย โดยนําเน้ือหาหลักประเด็นใดประเด็นหน่ึงที่นาสนใจมาเขียนใหม สวนบทความ
วิชาการ จะเรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือของผูอื่นในลักษณะของการวิเคราะห วิจารณ 
หรือเสนอความคิดใหมบนพื้นฐานทางวิชาการน้ัน ๆ 
 ขั้นตอนการเขียนบทความวิจัย  ประกอบดวย (1) การเลือกเรื่องและกําหนดหัวเรื่อง      
(2) การวางโครงเรื่อง (3) การเขียนบทความวิจัยฉบับราง (4) การแกไขบทความวิจัย ฉบับราง และราง
สุดทาย และ (4) การเขียนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 
 การเลือกเรื่องและการกําหนดหัวเรื่อง  การเลือกเรื่องของบทความวิจัยตางจากการเลือก
เรื่องและกําหนดหัวขอเรื่องในการเขียนบทความวิชาการอื่น ๆ  ทั้งน้ีเพราะเรื่องของบทความวิจัยน้ันจะมี
ที่มาจากผลการวิจัย ดังน้ันผู เขียนบทความวิจัยจึงอาจเปนเจาของผลงานวิจัยที่ ดําเนินการจน             
เสร็จสิ้นแลว และพบประเด็นหรือเรื่องที่นาสนใจ นํามาเขียนเปนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรประเด็น    
น้ัน ๆ ตอ หรืออาจจะเปนผูอานผลงานวิจัย และพบประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาเขียนเปนบทความวิจัย
ขยายตอไปก็ได 
 วิธีการเลือกเรื่องมาเขียนบทความวิจัย เปนเชนเดียวกับวิธีการเลือกเรื่องมาเขียนบทความ
วิชาการ และการเลือกเรื่องในการเขียนบทความวิจัยที่ดีน้ัน ตองมาจากงานวิจัยทีดี่มีคุณภาพ เปนเรื่องที่
นาสนใจ เปนองคความใหม หรือตอยอดจากองคความรูเดิม คําวา “งานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ” มีความ
หมายถึงต้ังแตช่ือเรื่อง หลักการ เหตุผล การวางแผนการวิจัย การวิเคราะหผลการวิจัยและสรุปผล 
ตลอดจนอุปกรณหรือเครื่องมือวัดตองมีความแมนยําและเที่ยงตรง 
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 สวนวิธีการต้ังช่ือบทความ ก็นับวามีความสําคัญเชนกัน เพราะช่ือของบทความจะเปนสิ่งที่
จูงใจข้ันตนที่จะทําใหผูอานสนใจบทความที่เขียน ดังน้ัน จึงตองพยายามต้ังช่ือใหเหมาะสมและสะดุดตา 
แตตองใหมีความสอดคลองกับเน้ือหาของบทความน้ันดวย 
 การวางโครงเรื่องของบทความวิจัย  โครงเรื่องของบทความวิจัยมักจะมีความคลายคลึง
กับโครงสรางของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ น่ันคือ จะประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา วิธีการวิจัย 
ผลการวิจัย และคําอภิปรายผล บทสรุป ขอเสนอแนะในการศึกษาและวิจัยตอไป หลักฐานอางอิงและ
ภาคผนวก โดยบทความวิจัยตองสามารถนําเสนอขอมูลใหผูอานเขาใจไดโดยงาย และรวดเร็วในเรื่อง
ตอไปน้ีคือ ปญหาที่วิจัยคืออะไร นักวิจัยดําเนินการวิจัยหรือศึกษาปญหาน้ันอยางไร นักวิจัยคนพบอะไร 
และสิ่งที่คนพบน้ันมีความหมายอยางไร 
 บทความวิจัยจะแตกตางกับรายงานผลการวิจัยหรือวิทยานิพนธในประเด็นที่ บทความวิจัย
จะมีจุดเนนในการนําเสนอประเด็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพียงเรื่องเดียว โดยเปนการนําเสนอความรูใหม
และแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของวิธีการคนควาและวิจัยที่นํามาใช กระบวนการที่อยูในจินตนาการ
และการพัฒนาเพื่อกําหนดปญหาต้ังแตตอนเริ่มตน ตลอดจนสมมติฐานที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับผลที่ได 
สิ่งที่นําเสนอจะเปนเพียงขอความแสดงปญหาและสมมติฐานที่พิจารณาในตอนทายสุด พรอมทั้ง
หลักฐานสนับสนุนตาง ๆ 
 การเขียนบทความวิจัยฉบับราง  การเขียนครั้งแรกหรือการเขียนฉบับรางอาจไม
จําเปนตองเขียนตามลําดับหัวขอก็ได สวนใดที่คิดวางายมีขอมูลพรอมก็เขียนในสวนน้ันกอน แลวคอย
นํามาตอกันในภายหลัง ในการเขียนก็พยายามที่จะเขียนใหเร็วในแตละสวนหรือตอน อะไรที่ติดขัดก็เก็บ
ไวกอน สวนสํานวนภาษาก็มาแกไขในภายหลัง และเมื่อเขียนฉบับรางเสร็จแลว ควรวางทิ้งไวสัก
ระยะเวลาหน่ึง (แตอยาใหนานนัก) แลวนํากลับมาอานทบทวนใหม มีอะไรยังขาดตกบกพรองก็เพิ่มเติม
ใหครบถวน ปรับแกไขสํานวนภาษาใหสละสลวย อานเขาใจงาย จัดลําดับประโยคหรือขอความใหชัดเจน 
การแกไขบทความฉบับรางน้ี ผูเขียนบทความควรกระทําอยางนอย 3 ครั้ง แตละครั้งควรใชปากกา        
คนละสีในการตรวจแกไข 
 การแกไขบทความวิจัยฉบับรางสุดทาย  เมื่อเห็นวาบทความไดผานการอานทบทวนแกไข
พอสมควร จนมีความถูกตองสมบูรณพอแลว ผูเขียนบทความควรนํารางบทความน้ันมาตรวจดูอีกครั้ง
หน่ึง ในการตรวจครั้งน้ีใหสมมติวาตนเองเปนผูตรวจพิจารณาบทความกอนตีพิมพ โดยพิจารณาถึงความ
สมบูรณของเน้ือหาวามีความสมบูรณในแตละหัวขอดีแลวหรือไม จะตองแกไข เพิ่มเติมในสวนใดบาง 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหน่ึง และใหเพื่อนหรือผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญอานอีกครั้ง เมื่อแกไข
รางสุดทายแลว เพื่อใหบทความวิจัยมีความสมบูรณมากที่สุด ควรสงใหเพื่อนหรือผูเช่ียวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิชวยอาน และวิจารณอีกครั้ง การใหผูอื่นชวยอาน จะทําใหไดขอแนะนําในสิ่งที่เปน
ประโยชนที่จะปรับปรุงแกไขบทความวิจัยใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 การเขียนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ  เมื่อไดขอแนะนําหรือขอวิจารณจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเช่ียวชาญแลว ผูเขียนบทความวิจัยก็นํามาปรับปรุงแกไข และพิมพเปนฉบับสมบูรณ พรอมสง
ตีพิมพเผยแพรตอไป 
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 การลอกเลียน  การลอกเลียน (plagiarism) หมายถึง การลอกเลียนงานเขียน ความคิด
หรืองานสรางสรรคด้ังเดิมทั้งหมดหรือบางสวนที่เหมือนหรือเกือบเหมือนงานด้ังเดิมของผูอื่นมาเปน     
ของตน ถือเปนความไมสุจริตทางวิชาการ หรือการฉอฉลทางวิชาการ และผูกระทําผิดจะตองถูกตําหนิ
ทางวิชาการ ผลการลอกเลียนที่เกิดกับนักศึกษาคือการโจรกรรมทางวิชาการ ถือเปนการกระทําผิดข้ัน
รายแรง และมีผลใหไดรับการลงโทษ เชน ปรับตกในงานที่นําสงหรือปรับใหตกในรายวิชาน้ัน ๆ และใน
กรณีที่ทําผิดซ้ําอาจเปนเหตุใหถูกพักการศึกษาหรือไลออก มีหลายมหาวิทยาลัยที่มีบทลงโทษดวยการ
ถอนหรือเรียกปริญญาบัตรคืน สวนผลการลอกเลียนที่มีตออาจารยและนักวิจัยน้ัน ในการลงโทษการ
โจรกรรมทางวิชาการมีหลายรูปแบบต้ังแตการพักงานจนถึงไลออก หรือเลิกจางผูกระทําดังกลาวเสีย
ช่ือเสียง และหมดความเช่ือถือ 
 บทความวิจัยและบทความวิชาการตางก็เปนผลงานทางวิชาการสวนหน่ึง ที่บงบอกถึง
คุณคาและมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารยและมหาวิทยาลัย และคณาจารยน่ีแหละ คือ มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยในการสรางผลงานสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 
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แนวคิดของการบริหารการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ 
 

ชุติมา มุสิกานนท
1
 

 
 

บทคัดยอ 
 การบริหารจัดการสูความเปนเลิศของสถานศึกษาจะมีองคประกอบที่สําคัญ ซึ่งผูเขียน
รวบรวมไดจากการวิจัยภายในของไทย ไดแกภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรูของคร ูการวางแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารจัดการ
และความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียนสําหรับแนวคิดการบริหารเพื่อความเปนเลิศทาง
การศึกษาจะใชวงจรคุณภาพของเดมมิ่งและการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานและอื่น ๆ
อยางไรก็ตามอาจกลาวไดวาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศน้ีสอดคลองและใช
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสูความเปนเลิศตามแนวคิดความเปนเลิศของปเตอรและ        
วอเตอรแมนไดในรูปแบบของแมคคินซ ี(Mckinsey 7-S Framework) ซึ่งประกอบดวยโครงสราง
กลยุทธบุคลากรรูปแบบระบบวิธีการคุณคารวมและทักษะซึ่งเราสามารถนํากระบวนการและ
หลักการบริหารสถานศึกษาดังกลาวมาเปนกรอบแนวคิดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติหรือความเปนเลิศ
ของโรงเรียนของไทยเราไดจากการศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ 

 
Abstract 

 The Excellence of Educational  Administration have important factors that are 
the Leadership of Administration , process of teaching and learning, human resources 
management strategymanagement process and expectation of student to success 
including, Deming Model (PDCA) and School Based Management ; SBM). Answer in the 
same concept to excellence of  educational  administration we can saythat is in the 
same or the theory of Mckinsey 7 -S  Framework which consist of structure 1.strategy , 
2.staff , 3.style , 4.system , 5.shared , 6.value and 7.skillTherefore when we refer to the 
excellence of education administration or the excellence of the schoolsThaiwe will 
concern about Mckinsey 7 -S Framework. 
 

 
 
 

                                                
1 รองศาสตราจารย, คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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บทนํา 
  การบริหารการศึกษาหมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัด
องคการ การนําและการควบคุมการใชทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบุคคลและ
สังคมมีความเจริญงอกงาม โดยการถายทอดความรูการฝกการอบรมการสืบทอดทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
การศึกษาไดใหความหมายคําวา “การบริหารการศึกษา” ไวหลากหลายทั้งคลายคลึงกันและ
แตกตางกัน โดยแยกความหมายการบริหารวาหมายถึงการใชศาสตรและศิลปะในการนํา
ทรัพยากรมาบริหาร มาประกอบตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จน้ัน ผูบริหารไมใช
เปนผูปฏิบัติแตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ผูบริหารตัดสินใจ
เลือกแลว จัดใหมีกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมตางๆที่บุคคลรวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใด
อยางหน่ึงหรือหลาย ๆ อยางที่กําหนดโดยใชกระบวนการอยางมีระบบและใชทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคตาง ๆ  อยางเหมาะสมหากจะกลาวโดยสรุปแลวจะมีสองนัยคือการศึกษาเปนกระบวนการ
และกิจกรรมซึ่งนําไปสูการเรียนรูของบุคคลและผลการเรียนรูที่เกิดจากกระบวนการและกจิกรรม
เหลาน้ันและการศึกษาในฐานะเปนกระบวนการและกิจกรรมน้ัน หมายถึงการดําเนินการทั้งมวล
ที่จัดข้ึนเพื่อใหบุคคลไดเกิดการเรียนรูสวนผลของกระบวนการหมายถึงความรูทักษะและเจตคติ
ทั้งมวลที่เกิดข้ึนในตัวบุคคลที่ผานกระบวนการทางการศึกษาที่กลาวมา (สมาน อัศวภูมิ. 2551 : 
6) กลาวโดยสรุปการบริหารการศึกษาหมายถึงกระบวนการจัดกิจกรรมที่ใหเกิดการพัฒนาของ
สมาชิกในองคการในทุก ๆ ดานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 

บทบาทผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษานับเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษาไปสูเปาหมายที่
กําหนดไว เปนที่คาดหวังของสังคม การที่จะนําพาสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายจะมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารจัดการน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากรหลักที่สําคัญ
ของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมีสมรรถนะ ความรู ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนําไปสูการจัดและการบริหารสถานศึกษาที่ดี     
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังที่ธีระ รุญเจริญ (2550 : 1-2) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีความสามารถทําใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง และจะตองมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการจัดการความรู  Knowledge Management : KM สอดคลองกับ     
วิฑูรย สิมะโชคดี (2543) ที่กลาววาภารกิจที่สําคัญที่ผูบริหารตองดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนา
องคการอยางตอเน่ือง คือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเกิด “การเรียนรู” ใหมากที่สุด ซึ่งเมื่อบุคลากร
ในองคการเกิดการเรียนรูมากข้ึนประสบการณของแตละคนก็จะมากข้ึนตามไปดวย ถาองคการใด
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สามารถหลอมความรูของแตละคนใหกลายเปน “ความรูและประสบการณขององคการ”         
ไดองคการน้ันก็จะมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู และ สมชาย เทพแสง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547) ไดเสนอบทความ โรงเรียนแหงการเรียนรู กุญแจ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยสรุปวา ผูบริหารนับวาเปนปจจัยสําคัญที่จะนําโรงเรียนสู
องคกรแหงการเรียนรู ไดน้ัน ผูนําจะตองมีนโยบาย และวิสัยทัศนที่เนนการเรียนรูเปนหลัก     
ตองขจัดสภาวะที่สรางความกดดันนักเรียน รวมทั้งผูปกครอง ครูอาจารย และชุมชน ควรรวมมือ
สรางสรรคพัฒนานักเรียนอยางมุงมั่นต้ังใจ ซึ่งความมุงมั่นเปนกุญแจแหงความสําเร็จทั้งปวง 
ขณะเดียวกันหลักแหงความไววางใจจะชวยเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานแบบมิตรภาพ      
ทําใหเกิดความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน การบริหารและการจัดการ
ดวยความรักความผูกพัน ชวยมัดใจผูรวมงานและนักเรียนใหมีความสุข อีกทั้งสามารถกระตุน
ศักยภาพของบุคลากรออกมาพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มความสามารถ ผูบริหารตองปรบักระบวน
ทัศนโดยเนนคุณภาพมากกวาปริมาณรวมทั้งตองมีวิสัยทัศนในการทํางานประกาศวิสัยทัศนอยาง
ชัดเจน และสามารถกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานอยางมีความสุข 
ขณะเดียวกันกระตุนใหบุคลากรสรางรูปแบบความคิดใหม สรางบรรยากาศในการทํางานเชิงบวก 
มีความรอบรู สามารถเปนที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงครูได ในบางครั้งตองใชความเสี่ยงในการบริหาร
เพื่อใหงานเจริญกาวหนา แตตองมีระบบงานที่โปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ที่สําคัญตอง
ยึดระบบคุณธรรมกลารับผิดชอบในการตัดสินใจที่ผิดพลาดและสามารถเผชิญหนากับสิ่งทีท่าทาย 
มีความคาดหวังสูง และมุงมั่นพยายามทํางานใหสูเปาหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ และที่
สําคัญเนนกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ตลอดจนใชระบบคุณภาพในการบริหารที่
สําคัญตองเนนการบริหารโดยอาศัยหลักความจริงมากกวาความรูสึก สรุปไดวา ผูนําองคกรแหง
การเรียนรูตองมีลักษณะดังน้ี มีนโยบายวิสัยทัศนเนนการเรียนรู ใชระบบคุณภาพ คํานึงถึงการมี
สวนรวม กระจายอํานาจใชความไววางใจ สงเสริมแรงจูงใจ ใชเทคโนโลยี จัดสภาพบรรยากาศ
การเรียนรู ยึดขอมูลและงานวิจัยเปนหลัก 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสูความเปนเลิศ 
 แนวคิดความเปนเลิศของปเตอรและวอเตอรแมน (สมกิต  บุณยะโพธ์ิ. 2555 : 34 - 35) 
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคนพบความเปนเลิศ (In search of 
excellence) ซึ่งเปนผลงานการคนควาวิจัยการบริหารงานของบริษัทอเมริกันที่ประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานอยางสูงของโทมัสเจปเตอรกับ โรเบิรต  เอช วอเตอร แมนจูเนียร  (Thomas J. 
Peters and Robert H. Waterman, Jr) ที่เปดเผยใหเห็นคุณลักษณะแหงความเปนเลิศในเชิง
วิชาการบริหารโดยเมื่อตนป 1877 บริษัทแมคเคนซี่ (Mckinsey) ซึ่งเปนที่ปรึกษาธุรกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีความในใจเกี่ยวกับปญหาวาทําอยางไรจึงจะใหการบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุดและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และจะคนหาวากิจการตางๆมีกลยุทธ
อยางไรจะประสบผลดี ควรจะจัดโครงสรางองคกรแบบไหนจะเปนแบบรวมอํานาจกระจาย
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อํานาจหรือแบบผสมผสาน จึงจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จและมีความเปนเลิศ ดังน้ันองคกรจึง
ต้ังกลุมทํางานข้ึน 2 กลุมเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวคือกลยุทธกับรูปแบบของ
โครงสรางองคกรและการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จโดยกลุมหน่ึงไปศึกษาเรื่องกลยุทธอีกกลุม
หน่ึงศึกษาเรื่องโครงสรางองคกรกลุมทํางานเริ่มตนคนควาโดยไปพบปะพูดคุยกับผูบริหารที่มี
ช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันดีวามีประสบการณในการทํางานสูงมากของกิจกรรมธุรกิจทั่วโลก
จากน้ันไปปรึกษากับนักทฤษฎีนักวิชาการของสถาบันการศึกษาช้ันสูงผลการศึกษาเบื้องตนพบวา
ผูบริหารกิจการตางๆและนักวิชาการมีความเห็นวารูปแบบโครงสรางองคกรตางๆที่มีอยูใชการ
แกปญหาไมไดผลและไมเพียงแตไมแกปญหาแตยังไดทําใหเกิดปญหาตางๆยุงยากสลับซับซอน
มากข้ึนซึ่งจากผลการศึกษาสรุปวาแนวคิดการแกปญหาแบบด้ังเดิมของกิจการตางๆที่มักใหความ
สนใจเฉพาะเรื่องกลยุทธกับรูปแบบโครงสรางองคกรเปนเพียงองคประกอบเล็กๆองคประกอบ
หน่ึงที่มีผลตอความสําเร็จของกิจการเทาน้ัน ดังน้ันตอมาบริษัทแมคคินซี่จึงเปลี่ยนแนวการศึกษา
คนควาจากเดิมขยายขอบเขตใหกวางมากข้ึนโดยใชเวลา 2 ปเพื่อการศึกษาเรื่องน้ีโดยเฉพาะ       
ผลการศึกษาปรากฏวาความเปนเลิศจะข้ึนอยูกับตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกนัหมดอยาง
นอย 7 ประการดวยกันซึ่งจะกลาวตอไป  
 

 
ภาพที่ 5 รูปแบบการบริหารความเปนเลิศของแมคคินซีย (Mckinsey 7 -S  Framework) 

 
 รูปแบบการบริหารความเปนเลิศของแมคคินซีย (Mckinsey 7 -S Framework) 
ประกอบดวย 7 ประการตอไปน้ี 1) โครงสราง (Structure)  2) กลยุทธ (Strategy)  3) บุคลากร 
(Staff)  4) รูปแบบ (Styles)  5) ระบบและวิธีการ (System)  6) คุณคารวม (Shared Values)  
และ  7) ทักษะ (skills) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1.โครงสรางองคการ (Structure)  
 โครงสรางที่ไดต้ังข้ึนตามกระบวนการหรือหนาที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรใหเขามา
ทํางานรวมกันในฝายตางๆเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ต้ังไวหมายถึงการจัดระบบระเบียบใหกับ
บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปเพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไวเน่ืองจากองคกรในปจจุบันมีขนาดใหญการ
จัดองคกรที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานลดความซ้ําซอนหรือขัดแยงใน
หนาที่ชวยใหบุคลากรทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบมีความสะดวกในการติดตอประสานงาน
ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็วองคประกอบของ
โครงสรางองคกรสามารถแบงออกเปนขอยอย ๆ ไดหลายประการ ดังน้ี 

1.1 สายการบังคับบัญชาเปนความสัมพันธตามลําดับช้ันระหวางผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบัง คับบัญชาในแตละองคกรที่แสดงใหทราบวาความสัมพันธและการ

ติดตอสื่อสารเปนลักษณะใดมีการควบคุมและความรับผิดชอบอันสงผลใหทราบถึง

บทบาทการทํางานของหนวยงานและความมีประสิทธิภาพขององคกรไดอยางดี 

และบรรลุเปาหมายขององคกร  

1.2 การแบงหนาที่ความรับผิดชอบเปนการมอบหมายงานอยางเปนกิจจะลักษณะและ

จัดใหมีการประสานงานอยางเปนระบบ 

1.3 การกําหนดลักษณะของงานในองคกรอยางชัดเจนและความรับผิดชอบของบุคคล 

ไมเกิดความซ้ําซอนและกาวกายกัน 

1.4 การยืดหยุนในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับธรรมชาติของงานที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  

 โครงสรางขององคกรเปนการจัดระเบียบองคประกอบขององคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เชน จากโครงสรางในการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ผูวิจยัใชแนวคิดตามองคประกอบ 6 องคประกอบของโครงสรางองคการดังกลาวขางตน
ไดแก สายการบังคับบัญชา การแบงหนาที่  การติดตอสื่อสาร  การมอบหมายงาน  ความอิสระ
ในการทํางาน  และการตัดสินใจ ซึ่งในการบริหารโรงเรียนการจัดโครงสรางจะเปนสิ่งที่จําเปน 
และจะมีการจัดโครงสรางการบริหารที่เหมาะกับขนาดของโรงเรียนเปนสําคัญดวย 

 2. กลยุทธขององคกร (Strategy) 
  การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหน่ึงที่จะชวยใหผูบริหารตอบ
คําถามที่สําคัญ อาทิ องคกรอยูที่ไหนในขณะน้ี องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน องคกรของเราคือ
อะไร ภารกิจของเราควรจะเปนอะไร และใครเปนผูรับผิดชอบแตละหนวยงานของเรา          
การบริหารเชิงกลยุทธจะมีความสําคัญเปนอยางย่ิงการบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรกาํหนด
และพัฒนาขอไดเปรียบทางการแขงขันข้ึนมาไดและเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใช
ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ 
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การวางแผนเชิงกลยุทธมีขอบเขตที่เกี่ยวของ 4 องคประกอบ คือ 1 จุดมุงหมาย           
2 เปาหมาย 3 แผนงานและ 4 การปฏิบัติ โดยมีการพัฒนาแผนงานตางๆเพื่อนําไปปฏิบัติ      
(ธงชัย  สันติวงษ 2530 : 73) 

สถานศึกษาทุกแหง ตองมีแผนกลยุทธ ซึ่งเปนแผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช
เวลา 5 ป จะเปนแผนที่กําหนดทิศทางของสถาบัน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง ก็จะนํามาเปนแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 

3. บุคลากร (Staff) 
 ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรองคกรจะ

ประสบความสําเร็จหรือไมสวนหน่ึงจะข้ึนอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย Human resource 
Management การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากร
มนุษยในอนาคตโดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรน้ันควรมีการวิเคราะหที่อยูบนพื้นฐานของ    
กลยุทธองคการที่เปนสิ่งกําหนดทิศทางที่องคการจะดําเนินไปใหถึงซึ่งจะเปนผลใหกระบวนการ
กําหนดคุณลักษณะและการคัดเลือกและการจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมย่ิงข้ึน 

องคกรที่ประสบความสําเร็จจะตองมีบุคลากรที่มีองคประกอบดังน้ี มีความสามารถ     
มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน ( สุปญญา  ไชยชาญ.  2534: 113) รวมถึงความอิสระในการ
ทํางานและพนักงานหรือบุคลากรในองคกรเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางาน เมื่อเทียบกับสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่สําคัญ คือผูบริหารและครู          
หากบุคลากรดังกลาวมีความรูความสามารถสูง ก็จะนําพาความสําเร็จของงานไดสูง 

 4. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  
 แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึง
ของสภาพแวดลอมภายในองคกรพบวาความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกรผูนําที่ประสบความสําเร็จ จะตองวางโครงสรางวัฒนธรรม
องคกรดวยการเช่ือมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดข้ึน 
 ผูเขียนไดศึกษารูปแบบการบริหารงานโดยประยุกตแนวคิดเพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรม
ของผูปฏิบัติงานระดับผูอํานวยการกลุมงานและหัวหนาฝายโดยใชทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับภาวะผูนํา
เพราะเปนสิ่งที่จําเปนตอการจูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยความเต็มใจโดยมีทฤษฎีอยู 2 ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของไดแก 
  4.1 พฤติกรรมผูบริหารมี 2 มิ ติไดแกพฤติกรรมมุ งงานและมุ งสัมพันธ         
(ธงชัย สันติวงษ. 2530 :  135) 

  4.2 การใหความสําคัญกบัคนและงานโดยแบงเปน 5 องคประกอบไดแก 

   4.2.1) การบริหารแบบใหความสําคัญกับคนและงานนอย 
4.2.2) การบริหารแบบคนมากงานนอย 
4.2.3) การบริหารแบบงานมากคนนอย 
4.2.4) การบริหารแบบใหความสมดุลกบัคนและงาน 
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4.2.5) การบริหารแบบใหความสําคัญกับคนและงานมาก 
ซึ่งในสวนหลังน้ีเปนพฤติกรรมของความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

(เบรค และมูตันอางถึงใน สมยศ  นาวีการ 2536: 408)  ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาแบบการ
บริหารจัดการตามแนวคิดน้ี  
5. ระบบการปฏิบัติงาน (System)  
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวนอกจากการจัด

โครงสรางองคการที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลวการจัดระบบการทํางาน  (Working  System) 
ก็มีความสําคัญย่ิงอาทิระบบบัญชี/การเงิน ( Accounting/ financial/ System) ระบบการ
ติดตาม/ประเมินผล  (Monitoring/ Evolution System) ฯลฯ 

องคประกอบของระบบที่สําคัญมีการแบงออกเปน 3 ประการ คือ ปจจัยนําเขา 
กระบวนการและการผลิต (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ.  2529 : 13- 14)  นอกจากน้ี
การศึกษาระบบจะมีการวิเคราะหระบบในเรื่อง 1) เปาหมายของระบบ 2) สภาพแวดลอมของ
ระบบปฏิบัติการ 3) ทรัพยากร 4) งานตาง ๆ ของสวนประกอบ และเปาหมายที่จะไดรับ          
5) การบริหารจัดการระบบ (Hanson. 1983 : 30  อางถึงในปยธิดา  ตรีเดช. 2530 : 10) 

จากแนวคิดของ Hanson เราจําเปนจะตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ        
การควบคุมการดําเนินงาน การอบรมปฐมนิเทศ การใชแบบฟอรมและแบบประเมินตาง ๆ เพื่อมี
ขอมูลในการควบคุมติดตามงานในระบบงานโรงเรียนก็เชนเดียวกัน 

6. คานิยมรวม (shared values) 
 คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปนรากฐานของ
ระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกรหรืออาจเรียกวา
วัฒนธรรมองคกร 
 รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเช่ือ คานิยมที่สรางรากฐานทางปรัชญาเพื่อ
ทิศทางขององคกร โดยทั่วไปแลวความเช่ือจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของ          
ผูกอต้ังหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเช่ือเหลาน้ันจากกําหนดบรรทัดฐานเปนพฤติกรรม
ประจําวันข้ึนมาภายในองคกร เมื่อคานิยมและความเช่ือไดถูกยอมรับทั่วทั้งองคกรและบุคลากร
กระทําตามคานิยมเหลาน้ันแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง  
 องคประกอบของคานิยมรวม ไดแบงตามแนวคิดของผูเกี่ยวของ มี 5 องคประกอบ 
ไดแก 1) คานิยมของคน 2) ความเช่ือของคน 3) พฤติกรรมของคนในองคกร 4) สิ่งที่องคกร
คาดหวังใหคนในองคกรดําเนินการตาม และ 5) ปรัชญาองคกร (วีรชัย ตันติวีระวิทยา. 2537 :  
190- 193) 

7. ทักษะความรูความสามารถ (Skill) 
 ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะออกเปน       

2 ดานหลักคือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทําใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เชน ดานการเงิน 
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ดานบุคคล ซึ่งอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม อีกดานหน่ึงเปนทักษะ ความ
ถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ ( attitudes and special Talents)  ทักษะสวนน้ีอาจเปน
ความสามารถที่ทําใหบุคลากรหรือพนักงานน้ันๆโดดเดนกวาคนอื่น สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดรวดเร็ว องคการตองมุงเนนทั้ง 2 ความสามารถไปควบคูกัน 

 ความสามารถเดนหรือความชํานาญ มีองคประกอบ 3 ประการ คือ ทักษะดานความคิด 
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  และทักษะดานเทคนิค (ปยธิดา ตรี เดช. 2530 : 59 - 60,              
สวิง สุวรรณ  2540 : 15) และรวมถึงทักษะในการบริหารจัดการอยางถูกตอง 

 

กระบวนการและหลกัการบริหารสถานศกึษาสูความเปนเลศิ 
นฤมล มนมีน (นฤมล มนมีน.  2552 :  ออนไลน) กลาวไววาในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหมีความเปนเลิศ มีแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการดําเนินการ ดังน้ี 
1. ดานการบรหิารจัดการทั่วไป โดยการ  

1) สรางวัฒนธรรมคุณภาพ ประสทิธิภาพใหเกิดข้ึนในองคกร  
  2) กําหนดรปูแบบบรหิารองคการที่เหมาะสม 
  3) ผูบรหิารมีทักษะการบรหิารจัดการสมัยใหม 
  4) มีภาวะผูนํา 

2. ดานการบรหิารวิชาการ โดยการ 
  1) นําแนวคิดทางตลาดมาใชในการจัดกลุมผูเรียน 
  2) ยุทธศาสตรการสรางเครือขายระหวางสถาบัน 
 3. ดานการบรหิารงานวิจัย โดยการ 
  1) เนนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางสถาบัน 
  2) สงเสรมิโครงการวิจัยขนาดใหญและมปีระโยชนตอความกาวหนาทาง
วิชาการในระยะยาว 
  3) การบริหารองคกรทีเ่นนนวัตกรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการวิจัย
ใหเปนคนแหงคุณภาพ 
 4. ดานการบรหิารการเงินและงบประมาณ โดยการ 
  1) เนนยุทธศาสตรการแขงขัน 
  2) มุงสรางความแตกตาง ต้ังแต 
  3) ขอมูลทางการเงิน 
  4) การลงทุน 
 5. ดานการบรหิารทรัพยากรมนุษย โดยการ 

1) การบริหารทรพัยากรมนุษย 
2) การใชบุคลากรรวมกัน 
3) การสรางวัฒนธรรมองคการ 
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6. ดานการบรหิารเทคโนโลยี โดยการ 
 1) มุงสรางสถานศึกษาแหงการเรียนรู 
 2) สรางระบบการบริหารจัดการที่ดีและมสีวนรวมจากทุกฝาย 
 3) พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพ 
โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่มีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค มีความรู คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ภารกิจของ
สถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ในยุคของโลกาภิวัตนที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่เตรียมและพัฒนาคน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดรูปแบบการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองใหมีความเปนเลิศเพื่อใหสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางมี
คุณภาพ 

การที่จะพัฒนาสถานศึกษาเพื่อไปสูความเปนเลิศน้ันตองอาศัยปจจัย องคประกอบ และ
กระบวนการหลายอยาง ดังน้ี 

1. บทบาทของผูบริหารตอการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ 
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศ 

เพราะเปนผูนําที่มีอํานาจสูงสุดในโรงเรียน ผูบริหารจึงตองมีความรอบรูในการบริหาร มีวิสัยทัศน 
มีความสามารถ รับผิดชอบ ซื่อสัตย โปรงใส เอาใจใสและทุมเทใหกับการทํางานอยางจริงจัง 

ผูบริหารทีจ่ะเปนผูนําพฒันาโรงเรียนสูความเปนเลิศควรมีลกัษณะดังน้ี 
1) ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการบรหิารสถานศึกษา  
2) ใชมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการ 
3) ยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) เปนกรอบกํากบัการบรหิาร 
4) ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good  Governnance) ซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม       

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
เปนหลักในการบริหารอยางตอเน่ือง ตลอดทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพบริหาร 

5) ใชกระบวนการกลุมในการทํางานและแกปญหา เนนการมีสวนรวมของบุคคลที่
เกี่ยวของ 

6) พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนอยางแทจริง มีสมรรถภาพในการจัดการ
ความรู 

7) ใชกรอบแนวทางจากยุทธศาสตรชาติ แผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา โดยปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ของความตองการของสถานศึกษา  
  การบริหารการศึกษาที่จะมุงใหเกิดคุณภาพ ทั้งในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach : 
WSA) บุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได ก็คือ ผูบริหาร
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สถานศึกษา เพราะตองเปนผูนํา และผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย ที่มีความสามารถทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดม
และจัดสรรทรัพยากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดวาเปนคนสําคัญที่
จะนําพาองคกรใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงทางบริบท 
(Context) หลากหลายสวนน้ัน นาจะเปรียบไดกับ “ผูบริหาร  มืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน ที่จะทําหนาที่สําคัญใหไปสูเปาหมายที่พึงประสงค โดยการกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา สูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแหงน้ัน (สุพล วังสินธ.2545 : 29) 
 

ลักษณะสถานศกึษาหรือโรงเรียนที่มีความเปนเลศิ 
  จะมีองคประกอบที่เกี่ยวของของโรงเรียนทั้งสวนที่เปนบริบท (Context) ปจจัยนําเขา 
(Input) กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Output  หรือ  Product)  ซึ่งเปนแนวคิดการใช
องคประกอบเชิงระบบ (System Approach) เขามาเปนกรอบการพิจารณาดังน้ี 
  องคประกอบ 
  1) ดานบริบท (Context) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรยีนดี มีสังคม บรรยากาศ 
สิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษา 
  2) ดานปจจัยนําเขา (Input)  ทรพัยากรบุคคล ผูบรหิาร คร ูบุคลากรมืออาชีพ 
ทรัพยากรตางๆ เทคโนโลยี และงบประมาณ 

- ทรัพยากรบุคคล ผูบริหาร ครู บุคลากรมืออาชีพ ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และ
งบประมาณไดมาตรฐานเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอ 
- หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
- แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 
- การใชเทคโนโลยีชวยงานดานตางๆ 
- การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยุทธศาสตร 
3) ดานกระบวนการ (Process) กระบวนการเรียนรู เนนผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการ

บริหารจัดการโดยเนนโรงเรียนเปนฐาน เนนการมีสวนรวม การประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพเปนสวนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน 

4) ดานผลผลิต (Output หรือ  Product) ผูเรียนมีคุณภาพ มาตรฐาน มีพัฒนาการ    
ทุกดาน มีความรู คุณธรรม โรงเรียนเปนที่ช่ืนชมของชุมชน เปนแบบอยางของโรงเรียนอื่น 

 

งานวิจัยที่เกียวของกบัการบริหารสูความเปนเลิศ 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของมีหลายดานเชน ราตรี ศรีไพรวรรณ และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ                  
(ราตรี ศรีไพรวรรณ และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ . 2556 : 182 - 193) ไดทําการวิจัยเรื่อง        
การพัฒนากลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา 
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ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพปจจุบันของการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับประถมศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่อยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือดานการ
นําองคการ สวนสภาพอันพึงประสงคฯ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และทุกดานอยูในระดับมาก
ที่สุดเชนเดียวกัน (2) กลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
ประถมศึกษา ประกอบดวย 3 กลยุทธหลัก ไดแก   กลยุทธผูกใจผูปฏิบัติงาน กลยุทธปรับปรุง
การบริหารผลการดําเนินงาน และกลยุทธปรับปรุงระบบและกระบวนการ 
  สมกิต  บุญยะโพธ์ิ (สมกิต บุญยะโพธ์ิ. 2555 : ง) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสูความเปนเลิศ การวิจัยน้ี
พบวา 1) องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสูความเปนเลิศ ประกอบดวย 6 องคประกอบคือ 1. ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา 2. กระบวนการจัดการเรียนรูของครู  3. การวางแผนกลยุทธ 4. การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 5. กระบวนการบริหารจัดการ และ 6. ความคาดหวังตอความสําเร็จของผูเรียน 
  จิราภา  บูรณะ (จิราภา  บูรณะ. 2557 : 537 - 551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหาร
โรงเรียนที่เปนศูนยปฐมวัยตนแบบสูความเปนเลิศในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนที่เปนศูนยปฐมวัย
ตนแบบสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 พบวา การวางแผนเชิงกล
ยุทธ การนําองคกร ผลลัพธ การมุงเนนการปฏิบัติงาน การวัดผล การวิเคราะหผล และการ
จัดการความรู มีระดับความเปนเลิศอยูในระดับมากที่สุดตามลําดับ ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน 
การมุงเนนลูกคา มีระดับความเปนเลิศอยูในระดับมากตามลําดับ 
  ชูชีพ  อรัญวงศ (ชูชีพ  อรัญวงศ. 2560 : ออนไลน) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา องคประกอบของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประกอบดวย  5 องคประกอบยอย ไดแก 
การจัดสรรทรัพยากรมนุษย (H) , การพัฒนาองคกร (O) , การบริหารจัดการ (M) , การวัด
ประเมินผล (E) และผลผลิตคือนักเรียน (S) ทั้งน้ีรูปแบบการบริหารน้ีมีการประยุกตใชแนวคิดการ
บริหาร ไดแก วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Model ; PDCA) และการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (School Base Management ; SBM) การทดลองใชรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศฯ การบริหารจัดการในโรงเรียนระหานวิทยา มีการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่ดีจนปรากฏเปนผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ 
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สรุป  
  ระบบบริหารการจัดการศึกษา มีปญหาการบริหารแบบราชการรวมศูนยอยูที่สวนกลาง
และวิธีการทํางานตามขอบังคับคําสั่งระเบียบ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เนนงานเชิงปริมาณ
และการทํางานถูกระเบียบ มากกวาการประเมินผลในแงสัมฤทธ์ิผลของนักเรียน การขาดระบบ
ตรวจสอบดูแลความรับผดิชอบอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร ครู อาจารย สวนใหญทํางานเพื่อ
รักษาสถานภาพและประโยชนของตนเองที่ข้ึนอยูกับอํานาจของผูบังคับบัญชามากกวาเพื่อพัฒนา
นักเรียนของตนใหมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีอยางทั่วถึง  

 ความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาของไทยต้ังแตป 2542 ถึงปจจุบัน เปนเพียงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบองคกรบริหารจัดการแบบลอกเลียนประเทศอื่นมามากกวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงดานเน้ือหาสาระของกลไกการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพครู หลักสูตร การสอน การวัดผล ที่สามารถทําใหผูเรียนมีความรู/ทักษะ 
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 เปนแรงงานและพลเมืองที่รับผิดชอบ ดังน้ัน      
แมรัฐบาลไทยจะใชงบประมาณการศึกษามาก ก็ยังไมเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาที่ควร 
ความคิดที่จะไดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ 
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ทฤษฎี “ความหวง” ในงานวิจัยดนตรี 
 

ณรงคชัย ปฎกรัชต
1
 

 

บทคัดยอ 
           ทฤษฎี “ความหวง” เปนทฤษฎีที่อธิบายความเปนจริงในช้ันความลับของขอมูลที่มี
ความสําคัญตอบุคคลหรือหนวยงานทีต่องการรักษาไวอยางมีเหตุมีผล ระดับช้ันความหวงจําแนก
ออกเปน 4 ระดับ คือความหวงสุดยอด  ความหวงมาก ความหวงนอย และไมหวง แตละระดับมี
นัยของความสําคัญแตกตางกัน  ทฤษฎีความหวงใชไดกับงานวิจัยหรือลักษณะการศึกษาอื่น ๆ 
ทั่วไป สําหรับในมิติของดนตรีซึ่งเปนศาสตรศิลปที่นักดนตรีไดสรางสรรคอยางวิจิตร เน้ือหา
สารัตถะในสวนของกระบวนวิธีคิด เทคนิคการปฏิบัติ จนถึงข้ันฝมือสุดยอด นับเปนความสําคัญที่
มีตอศิลปนตอสํานักดนตรีหรือสถาบันดนตรี  เปนสิ่งมีคุณคาที่ตองหวงไวอยางย่ิง ในการทําวิจัย
ดนตรีนักวิจัยจึงตองพิจารณาความซับซอนที่มีอยู  เพราะครูดนตรีหรือนักดนตรีที่เลือกเปน
ประชากรตัวอยางในงานวิจัยอาจจะใหความรวมมือ ใหขอมูล ใหอยางไตรตรอง ใหบาง ไมใหบาง  
นักวิจัยตองเคารพการตัดสินใจของบุคคลขอมูลและถือปฏิบัติทั้งตอบุคคลและตอสาระขอมูลน้ัน 
มีจรรยาบรรณ มีจริยธรรมการวิจัย และถือปฏิบัติในกระบวนวิธีตาง ๆ ดวยความรับผิดชอบ 
 
คําสําคัญ : ทฤษฎี, ความหวง, งานวิจัยดนตร ี  
 

Abstract 
 The “jealousy” theory is a supposition that explains the truth in the secrecy level of 
information which is important to a person or an organization that wants to rationally 
preserve it. The degree of jealousy is classified into four levels including extreme jealousy, 
high jealousy, low jealousy and no jealousy, in which each level implies different 
significances. The “jealousy” theory can be applied in research or any other general 
educations. In the dimension of music, which is the art that the musicians have finely crafted, 
the core contents in the areas of thinking processes, practical techniques and ultimate skills 
are greatly important for the artists, music offices or music institutes. That is, they are highly  
valued for jealousy. In conducting a music research, the researchers need to determine the 
existed complexity because the music teachers or musicians, selected as sample population 
in the study, might or might not give cooperation and information. The researchers must 
respect the decision of the informants. This notion must be applied to both the informants 

                                                
1 รองศาสตราจารย สงักัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 
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and information. The researchers must have ethic, research ethic, and responsibility in all 
processes. 
 

Keywords : Theory, Jealousy, Music Research 
 

บทนํา 
 ความหวงเปนช้ันความลับที่มีความสําคัญ มีความเปนเหตุเปนผล ช้ันความลับน้ีเกิดมีข้ึน
ทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับองคกร หนวยงาน ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ความลับที่สงผล
ตอความเจริญกาวหนา การสรางความแข็งแกรงใหแกบุคคลหรือหนวยงานเปนสิ่งที่มีความจาํเปน 
โดยเฉพาะความหวงในช้ันความลับ ความลับในกระบวนวิธีคิด วิธีทํา สูตร เคล็ดลับ เทคนิค    
คายกล แผนงาน แผนปฏิบัติการ ลายแทง และอีกมากมายที่ตองถือครองยึดไวเฉพาะเจาะจง      
ในช้ันของการศึกษาวิชาความรูที่จัดเปนองคความรู มีการปกปดสวนสําคัญ การปกปดคือความ
หวง  หวงไวเฉพาะตนไมประสงคแพรพรายออกไป  ในอดีตศาสตรตาง ๆ เชน  วิชาชาง วิชาศิลป 
วิชาแพทยแผนโบราณ วิชาการตอสูปองกันตัว วิชาเกี่ยวกับคุณไสยศาสตร วิชาดังกลาว            
มีการศึกษา ถายทอด สืบทอดกันในหมูบุตรหลาน ศิษยที่ใกลชิดชนิดไวเน้ือเช่ือใจ จึงไดรับการ             
ประสิทธ์ิประสาทวิชา สวนการถายทอดของครูสูศิษยก็มีระดับของการให จึงเปนหนทางของ
ทฤษฎีความหวง 
 

ปรากฏการณความหวงและความลับ 
 วิทยาการสุดยอดที่เปนช้ันความลับมีเกิดข้ึนมาครั้งอดีต ชาวอียิปตโบราณมีความรูข้ันสูง
ในการรักษารางของกษัตริยและคนช้ันสูงมิใหเนาเปอย เปนมัมมี่ที่คงสภาพของรางศพไวมิให
เสื่อมสลายเพื่อรอวันในอนาคตซึ่งมีความเช่ือวามีโลกอนาคตที่จะกลับฟนคืนชีวิตข้ึนมาใหม  
ความรูที่คิดคนพัฒนาข้ึนมาเปนความลับที่หวงไวในบุคคลที่เกี่ยวของในวงจํากัดทั้งไมกระจาย
ความรูไปยังบุคคลภายนอก  ความสุดยอดของวิทยาการที่ชาวอียิปตใชน้ี  ในปจจุบันเมื่อมีการขุด
พบมัมมี่  แมวาเวลาผานมานับพันปแลวแตรางของมัมมี่ก็ยังคงสภาพเหมือนคนนอนหลับ วิธีการ
เชนน้ันเปนความลับสูงสุดที่หวงแหน  ความรูและวิธีปฏิบัติการรักษา กรรมวิธี นํ้ายา ตัวยาสําคัญ 
เปนความรูลึกที่ลึกล้ํา ความรูเหลาน้ันจึงเปนสิ่งหวงแหน รูอยูเฉพาะของกลุมชนช้ันสูงและบุคคล
ที่มีหนาที่ซึ่งกําหนดไว เมื่อสังคมประสบของสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงดวยเหตุของสงคราม
หรือการปกครองก็เกิดสภาวะของการสิ้นสูญองคความรูเหลาน้ันไป วิทยาการในปจจุบันที่นับวามี
ความกาวหนาอยางมาก แตก็ยังมิอาจที่จะลวงรูในองคความรูที่สามารถใชนํานํ้ายา ตัวยา 
กรรมวิธีรักษารางมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตไดเทาเทียมกับชาวอียิปตโบราณ 
 

 ลักษณะและเรื่องราวของความหวงมีตัวอยางอีกหลายลักษณะ เชนนักปรุงอาหารของ
รานอาหารจํานวนมากที่เก็บความลับของสูตรปรุงอาหารดวยความหวง สูตรปรุงอาหารล้ําเลิศทีม่ี
อยูประกอบดวยสวนผสมที่ประกอบดวยเครื่องปรุงหลากหลาย กระบวนวิธีการทํา สูตรยา      
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รักษาโรคภัยไขป วยที่บริ ษัทยาตองรักษาความลับน้ันไว ในเกือบทุกข้ันตอนการผลิต  
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาง ๆ ของบริษัทมีการรักษาเพื่อปองกันมิใหบริษัทอื่นนําไปสรางหรือ   
ผลิตมาเปนคูแขงทางการคา ช้ันความลับทางทหารย่ิงมีระดับข้ันสุดคือความหวงสุดยอด มีการ
พลางความลับใหเกิดเรื่องจริงมาก จริงนอย จริงอําพราง ใหฝายตรงขามเกิดความสับสน การผลติ
อาวุธยุทโธปกรณ ผลิตยานอวกาศเพื่อสงไปปฏิบัติการนอกโลก เมื่อหวงมาก บุคคลหรือ
หนวยงานอื่นก็มีความประสงคอยากรูอยากทําบาง จึงมีการวางแผนซอนแผนเพื่อจารกรรมลวง
ความลับ และหลายประเทศก็สามารถลวงความลับในขอมูลทุกวิถีทางที่จะกระทําได ความลับกับ
ความหวงจึงมีความเปนทั้งเหตุและผลรวมกันเสมอ 
 

ระบบราชการของไทย มีระดับช้ันความลับที่เปนขอมูลหวง บางเรื่องกําหนดเปนเรื่องลับ
สุดยอดของชาติ  ในระดับหนวยงานมีการออกหนังสือติดตอและกํากับไวที่หนาซองจดหมาย
ราชการหรือหัวหนังสือวา  ลับที่สุด  ลับปกปด  ลับมาก  ลับ  ขาราชการจึงตางตองรับผิดชอบใน
การรักษาความลับซึ่งเปนขอมูลหวงน้ันอยางมีวินัย ถือเปนความผิดหากไมปฏิบัติเชนน้ัน          
ที่เปนเชนน้ีก็เพื่อประโยชนในการบริหารงานทั้งการเงิน การธนาคาร การทหาร แนวปฏิบัติ  
ขอมูลบุคคล ขอมูลจากการประชุมสําคัญ ๆ ขาราชการทุกคน พนักงานราชการ ทุกคน            
จึงถือปฏิบัติความลับระดับตาง ๆ ของทางราชการอยางเครงครัด ความหวงขอมูลตาง ๆ                
มี ผลป ระ โยชน ต อหน ว ยง านราชการ ที่ ส ง ผ ลต อ การป ฏิบั ติ ง าน  เพื่ อ ความ มั่ นค ง                    
ความเจริญกาวหนา และเพื่อปองกันความเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนตอทางราชการ  

 

การประกอบวิชาชีพตาง ๆ เชน  ชางหลอ  ชางออกแบบ  ชางปน สถาปนิกในอดีต 
แพทยแผนไทย ตางมีหลักวิชาการหรือมีองคความรูเฉพาะของตน มีการปกปองรักษา มีถายทอด
เปนมรดกภูมิปญญาตอกันมา  สิ่งที่คิดและทําใหเกิดมีข้ึนถือเปนมรดกภูมิปญญาที่จับตองไมได
และมีความสําคัญตอวิถีชนของแตละกลุมชน ความหวงจึงเกิดข้ึนดังพบวาชางหลอสัมฤทธ์ิ     
หลอพระพุทธรูป หลอเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี  เชน ลูกฆองใหเกิดเสียงตรงตามระดับเสียง
ของเครื่องดนตร ี เปนตน ชางผูสรางมีสูตร มีสวนผสมของโลหะ มีกรรมวิธีผลิตที่รักษาอยูเฉพาะ
ในครอบครัวหรือในบรรดาศิษยที่ใกลชิด ชางแกะสลักช้ินงานที่สําคัญและถือเปนสุดยอดของฝมือ  
งานบางช้ินเมื่อสรางข้ึนดีที่สุด สวยที่สุด เต็มฝมือการสรางแลว ชางจึงนําเครื่องมือเครื่องใช
เหลาน้ันไปทําลายดวยการโยนทิ้งลงแมนํ้า ฝงดิน เพื่อมิใหนํากลับมาสรางใหมหรือใชไดอีก 
สถาปนิกที่กอสรางปราสาทราชวัง อาคารบานเรือน มีกลวิธีและช้ันเชิงดวยศาสตรเฉพาะ     
แพทยแผนไทยมีสูตรปรุงยาที่รักษาไวสุดยอด ไมแพรงพรายผู ใดภายนอก วิธีการเชนน้ี            
มีตัวอยางเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวบูรณะวัดโพธ์ิ หรือวัดพระเชตุพน-      
วิมลมังคลาราม พระองคโปรดเกลา ฯ ใหระดมแพทยเกง ๆ ในสมัยน้ันบอกสูตรตัวยาที่ใชในการ
รักษาโรคภัยไขเจ็บ เพื่อถายทอดและจารึกสลักบนแผนหินออนติดประกอบไวตามผนังระเบียงวัด     
เพื่อมิใหเกิดการบิดเบือนขอมูลของแพทยที่ทรงเรียกเขามาบอกความลับของสูตรยา หรือปองกัน
แพทยที่บอกไมตรงดวยหวงความลับ หรืออาจบอกสูตรไมครบ ไมตรง พระบาทสมเด็จพระน่ัง
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เกลาเจาอยูหัวจึงโปรดฯ ใหจัดพิธีด่ืมนํ้าสาบาน สาปแชงแพทยที่ไมบอกสูตรลับ ไมบอกตัวยา      
ใหหมด ดังน้ันความรูที่สลักไวบนหินออนตามผนังตามระเบียงศาลารายของวัดโพธ์ิจึงไดรบัการยก
ยองวาเปนมรดกภูมิปญญาของจารึกแหงความทรงจําเปนแหลงเรียนรู พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูที่ทรงใหดําเนินการในครั้งน้ัน ชวยใหประชาชนนําไปใชในการ
รักษาพยาบาล เปนที่พึ่งพาของราษฎรในยุคสมัยน้ันไดเปนอยางดี ทั้งยังสงผลใหยาแพทยแผน
ไทยหลายชนิดที่จําหนายหรือใชในหมูแพทยทางเลือกก็ยังคงสืบทอดและใชอยูในปจจุบัน 

 

คณุคาขององคความรู ความลับ ความหวง 
 ความหวง  เปนหวงที่มีคุณคา ความมีคุณคาคือความลับ ความลับคือองคความรู         
องคความรูคือหลักหรือตัวตนความรูที่ปรากฏทั้งรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมเปนสภาพของ
วัตถุที่จับตองไดเปนมวลรวมของผลิตภัณฑ ช้ินงาน หรือวัตถุที่เคลาเครือดวยความเช่ือวาดีย่ิง ดัง
พบวาพระเครื่องช้ันนํา เชนพระสมเด็จ พระชุดเบญจภาคี เครื่องรางของขลังที่บุคคลมีไว
ครอบครอง และสะสม นักเลนพระเครื่องตางมีความหวงแหน สวนที่เปนนามธรรมคือองคความรู  
รูในสิ่งที่รู  รูในกระบวนการคิด กระบวนวิธีกระทําใหเกิดช้ินงานรูปธรรม การถักทอผาใหเกิด
ลวดลายงดงามดวยฝมือ ชางทอผามีวิธีคิดวิธีกระทําอยางไร ทารําของนาฏศิลปนที่รายรําดวย
ทวงทาลีลาสวยงาม  เกิดการคิดทารํา ฟอน เตน เชิดหนัง ชักรูป คิดไดอยางไร ทําไดอยางไร 
อะไรคือองคประกอบหรือปจจัยใหคิดทําไดเชนน้ัน เมื่อคิดแลวการถายทอดจากครูสูศิษยไดจริง
ครบถวนอยางไร เชนเดียวกับนักดนตรีที่คิดแตงทํานองเพลง สรางสรรคเทคนิควิธีบรรเลง       
อยางวิจิตร ทานคิดอยางไร และเมื่อคิดแลวเกิดเปนเพลงเด่ียว เกิดเปนเพลงระดับฝมือ                  
ครูผูครอบครองความรูน้ันเต็มใจหรือพรอมเสมอที่จะมอบใหแกศิษยทุกคน นักดนตรีทุกคน          
มีความเปนจริงหรือ ? ความจริงที่ประจักษคือทานหวงศาสตรและศิลปของทาน สําหรับการวิจัย
ที่มีการศึกษาเชิงปฏิบัติภาคสมบูรณจากครูหรือบุคคลขอมูลระดับคุณคาที่ครบพรอมดวยความ
หวง นักวิจัยจะทํางานอยางไรใหไดตามวัตถุประสงคหรือคําถามวิจัยไดถูกตองสมบูรณหรือไม 
อยางไร ทฤษฎีความหวงจึงมีความสําคัญอยางหน่ึงของการใชในเพื่อศึกษาหรือไมศึกษา 
 

ทฤษฎี “ความหวง”   
 “หวง” ในสารัตถะตามแนวคิดของทฤษฎีน้ี นิยามมีความหมายถึงสรรพสิ่งของ

นามธรรมหรือรูปธรรมที่อยูในความนึกคิด หรือในการครอบครองของบุคคล สรรพสิ่งที่เปน
นามธรรม ปรากฏในองคความรูความสามารถที่แสดงออกมา กระบวนความคิด ความเช่ือ และ
บรรดาสิ่งที่จับตองไมได สรรพสิ่งที่เปนรูปธรรม ปรากฏในสิ่งของเครื่องใช เครื่องมือประกอบ
อาชีพ เครื่องมือประกอบกิจกรรม พิธีกรรม ตลอดจนบรรดาสิ่งที่จับตองได บุคคลผูครอบครองให
คุณคา ความสําคัญ มีความรักหวงแหน จึงตองการครอบครองรักษาไว ถนอมไว ปกปองไว     
เก็บไว ควบคุมไว ดูแลไว ยึดถือไว ไมตองการถายทอด ไมประสทิธ์ิประสาทวิทยาการ ไมตองการ
เปดเผย ไมตองการให จัดเปนความลับที่มีความประสงคปกปด แตเมื่อบุคคลผูครอบครอง
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ตองการละความหวง คลายการหวง จึงเกิดระดับ “หวง” ข้ึนโดยประมวลคิดความหวงจึงปรากฏ
ต้ังแตความหวงระดับนอยไปจนถึงหวงสุดยอด ผูเปนผูครอบครองตองมีการพิจารณาคัดเลอืกผูรบั
อยางพิถีพิถัน ผูรับเปนผูมีความสัมพันธในระดับที่แตกตางกัน บุคคลผูมอบจึงจะพิจารณามอบให
ตามระดับ หากผูรับมีระดับความสัมพันธนอยหรือมาก ระดับของความหวงก็มีความแตกตาง    
กันไป 

 

 ทฤษฎีความหวงเปนขอสรุปทางวิชาการ มีเหตุผลของความเปนรากฐานในปรากฏการณ
ที่เกิดข้ึน ความหวงในสิ่งของซึ่งเปนของผูครอบครอง เปนความหวงของรูปธรรมที่จับตองได     
แตความหวงในดานนามธรรมเปนความหวงที่จับตองไมได ปรากฏการณของความสําคัญ ความมี
คุณคา ความเปนสิ่งดีมีประโยชน เปนความลับของบุคคลหรือของสถาบัน โดยเฉพาะขอมูลของ
องคความรู สูตร กระบวนวิธีคิด เทคนิควิธีเฉพาะที่นําไปสูทักษะปฏิบัติการ ความหวงเกิดข้ึน
เพราะบุคคลผูครอบครองตองการสงวนรักษา เก็บถนอม ตองการครอบครองไว เพื่อประโยชน  
เพื่อเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง การนําไปสูมิติใหเกิดผล เกิดหนทาง กอใหเกิดความรู
ความสามารถ เกิดการขับเคลื่อนหรือลักษณะการตาง ๆ จนอยูในลักษณะตามความหมาย 
“หวง”  บุคคลผูครอบครองตองการปกปองใหสิ่งตาง ๆ น้ันยังคงอยูในตัวของบุคคลน้ัน หรือของ
สถาบันซึ่งยังใหเกิดความมั่นคงของสถาบัน  ของหนวยงาน ในทุกระดับ ต้ังแตระดับขนาดเล็กไป
จนถึงระดับชาติ หรือโครงการรวมของประชาชาติ เพื่อการดํารงอยูของอาชีพ การงาน          
การดําเนินวิถีชีวิต แมวาความหวง ตองสงวนรักษา แตความหวงก็ยังมีการใหหรือถายทอดตอไป      
ในทฤษฎีน้ีกําหนดไว 4 ระดับ คือ ระดับความหวงสูงสุด ระดับความหวงมาก ระดับความ      
หวงนอย และระดับไมหวง ตามแผนภูมิดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ “ความหวง” 

แผนภูม:ิ ณรช 

ระดับความหวงสุดยอด 

ระดับความหวงมาก  ระดับความหวงน้อย 

 ระดับไม่หวง 
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จากแผนภูมิที่แสดงระดับความหวง  ความหวงเกิดมีข้ึนเสมอ โดยเฉพาะความรูซึ่งมีการ
สั่งสมจากการศึกษาเลาเรียน  การไดยินไดฟงไดเห็นไดสัมผัสจับตอง  การวิจัยที่มุงหมายถึงการ
แสวงหาความรูใหม การสังเคราะหความรูที่มีอยูใหเกิดเปนองคความรู  การสั่งสมจาก
ประสบการณ  การฝกฝนทักษะจนเกิดความเช่ียวชาญ เมื่อบุคคลเปนผูมี เปนผูรูแลว สิ่งดังกลาว
จึงมีความสุดยอดในศาสตร บุคคลจึงหวงแหน เพื่อรักษาและคงไวในสิ่งที่มีน้ันใหคงอยูตอไป       
ในอรรถาธิบายน้ีสามารถนําไปเปนแนวคิด แนวทางในการวิเคราะห ตีคา หรือใชปฏิบัติการใน
การวิจัย การศึกษา การเขาถึงสาระที่อยูในความหวงในทุกสถานการณโดยสามารถทําความเขาใจ
และนําไปปรับใช ทฤษฎีความหวงน้ีใชกับการวิจัยดนตรีแวดวงบริบทของดนตรี เชน ดานสังคม 
วัฒนธรรม และในสวนของศิลปกรรม     

 

ความหวงกับงานวิจัยดนตร ี
ในวิทยาการดนตรีไทย  มีมิติของความหวง  หวงที่เกิดมีข้ึนน้ันเพราะนักดนตรีผูเปนครู

ตองหวงไว เพื่อสืบทอดใหแกบุตรหลานที่รักที่สุดเพราะมีความไววางใจมากที่สุด เชนเดียวกับ
ศิษยที่ร่ําเรียนศิลปวิทยาการในสํานักดนตรีของคร ูครูดนตรีก็ยังกําหนดแบงช้ันของศิษยที่รักและ
ไววางใจที่สุดในการถายทอดเทคนิควิธีข้ันสูงสุดให วงลอมของศิษยอาจทัดเทียมกับบุตรหลาน
ของครูหรือนอยกวาก็ได  แตบุคคลในระดับน้ีก็ยังอยูในระดับความหวงสุดยอด ครูดนตรีบางทาน
กอนเมื่อรับศิษยจึงตองพิจารณาถึงเทือกเถาเหลากอ ความสัมพันธที่ใกลชิด เชน เปนบุตรหลาน
ของเพื่อนสนิทหรือบุคคลที่เคารพ บางรายเมื่อฝากตัวเปนศิษยแลวตองนําดวงชะตาไปผูกกอน  
วามีดวงสมพงศกันไหม กอนตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ วิถีวัฒนธรรมดนตรีจึงมีความซับซอน
คละไปกับความเช่ือ พิธีกรรม และวิถีปฏิบัติ มีนัยที่ซอนแทรกอยูในกระบวนวิธี ต้ังแตการเลือก
วันพฤหัสบดีที่นับถือวาเปนวันคร ูบางแหงกําหนดรับศิษยในชวงเวลากอนเที่ยงวัน นําขันที่บรรจุ
ดวยผาขาวดอกไมมงคล ธูปเทียน บางแหงเพิ่มดายที่สนเข็มดวยมีนัยถึงมิติของความหมายวา  
“ได - ดาย” สีขาวของผาแทนความบริสุทธ์ิ ดอกไมมงคลเพื่อความประสงคของการเลาเรียน       
คือ ดอกเข็มแทนความเฉียบแหลม ดอกมะเขือแทนสัมฤทธิผลของการศึกษาเลาเรียน เพราะดอก
มะเขือเมื่อเปนดอกแลวมักติดผลและภายในผลมะเขือมีเมล็ดจํานวนมากสื่อถึงความรูที่จะไดรับ  
หญาแพรกแทนความงอกงามของความรูที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว 

 

ครูดนตรีบางทานต้ังเครื่องบูชาครูประกอบดวยเครื่องเซนสังเวย นําศิษยบูชาครูเทพเจา  
ครูของครูของครูที่ลวงลับไปแลว จับมือศิษยตี ดีด สี เปา ดวยทํานองเพลงเริ่มตนเพื่อเปนนิมิตพิธี  
ครูบางทานอาจซับซอนนอยกวาที่กลาวน้ี  เมื่อรับเปนศิษยแลวมิไดหมายความวาศิษยผูน้ันจะ
ไดรับการถายทอดวิชาความรูข้ันสุดยอด ระยะเวลาที่แสดงออกถึงความขยันหมั่นเพียรในการร่ํา
เรียนฝกซอม พฤติกรรม หรือวัฏปฏิบัติเปน เชนไร ในระดับน้ีศิษยจึงมักอยูพักพิงอยูที่บานหรือ
สํานักดนตรีของครูรวมกับศิษยคนอื่น ๆ อยูรับใชใกลชิดกับครู รับความรูและคําสั่งสอนตาง ๆ 
ความสัมพันธเชนน้ีครูจึงเสมือนบุพการีคนที่สองรองจากพอแมของตน ดังคํากลาวในวัฒนธรรม
ไทยวา “ครูคือพอแมคนที่สอง” ไมเพียงเทาน้ีเพราะเมื่อครูตอเพลงข้ันสูงที่ครูมีอยู ความหวงน้ัน
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ปรากฏชัดข้ึนอยางนอย 4 ระดับคือข้ันของระดับความหวงสุดยอด ความหวงมาก ความหวงนอย  
และไมหวง ความหวงน้ันมักอยูทีเ่พลงประเภทเพลงเด่ียวข้ันฝมือ เทคนิคเฉพาะของการบรรเลง
เครื่องดนตร ีขับรอง ครูหลายทานเกรงกังวลวาเมื่อถายทอดใหแลวศิษยอาจยอนกลับมาประลอง  
แสดงความปกกลาขาแข็ง เยยความรูของคร ูครูดนตรีจึงมักกลาวถึงและคิดปฏิเสธศิษยประเภทน้ี
วา “ศิษยลางคร”ู ช้ันความหวงน้ีนับเปนระดับสุดยอดของความรูที่ครูพิจารณาวาจะถายทอดให
หรือไมให  และเมื่อพิจารณาแลววาจะให จึงตองต้ังเครื่องพิธีใหสาบานตามที่ครูตองการกอนการ
ถายทอด  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาศิษยน้ันตรงใจกับคําวา “ใช”   

 
มีตัวอยางจรงิของความหวงระดับสุดยอด  ครูดนตรีทานหน่ึงเปนนักระนาดและเปนศิษย

คนหน่ึงของหลวงประดิษฐไพเราะ  (ศร  ศิลปบรรเลง)  (พ.ศ. 2424 - 2497)  ครูดนตรีทานน้ีมี
ถ่ินพํานักที่อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุตรชายคนหน่ึงเปนนักระนาดที่มีฝมือได
เลาวาคุณพอหวงวิชามาก  แมกระทั่งบุตรชายของตนเอง  กวาจะตอเพลงใหมักกลาวแกบุตรวา 
“ถาไมใชลูกของทานเองก็จะไมตอเพลงให” กลาวเชนน้ีบอยครั้ง และถายทอดเทคนิควิธีของ
เพลงเด่ียวให การตอเพลงแตละเพลงใชเวลามาก บุตรชายจึงกลาวกับคุณพอวา “ถาหวงวิชา
เชนน้ี  ตายไปแลวก็จะไมมีใครไดเพลง” ทานจึงวา “ทานจะนําความรูน้ีใหตายไปพรอมกับตัว
ของทาน” ขอสรุปของตัวอยางน้ีคือในปจจบุัน (พ.ศ. 2561) ทานถึงแกกรรมไปหลายปแลวและ
นําความรูดนตรีช้ันเย่ียมไปพรอมกับทานดวย อีกตัวอยางหน่ึงคือ ครูดนตรีอาวุโสทานหน่ึงมีบาน
ที่พํานักอยูยานถนนจรัญสนิทวงศ ฝงธนบุรี มีความหวงในความรูความเช่ียวชาญที่ทาน
ครอบครอง ทานมีบุตรชายรับราชการสํานักการสังคีต กรมศิลปากร กอนบุตรชายจะรับราชการ
ไดเรียนสาขาวิชาดุริยางคไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลป จึงตอเพลงจากครูที่วิทยาลัยนาฏศิลปะและเมือ่
รับราชการก็ตอเพลงจากครูซึ่งเปนศิลปนดนตรีที่กองการสังคีต (ปจจุบันคือสํานักการสังคีต      
กรมศิลปากร) เพราะตองใชทางบรรเลงตามแนวของกรมศิลปากร แมวาครูดนตรีอาวุโสมีความ
ประสงคในการถายโอนความรูของทานจึงตองใหแกบุตรใหบุตรตอเพลงรับการถายทอดเพลงของ
ทาน  แตบุตรชายกไ็มใสใจที่จะรับความรูคือไมเรียนเพลงจากทาน ทายที่สุดครูดนตรีอาวุโสทาน
ที่กลาวถึงน้ีก็ขายเครื่องดนตรีที่บานไปจนหมดสิ้น  เวลาตอมาความรูช้ันยอดก็ไปยังโลกหลัง    
ความตายพรอมทานดวย ตัวอยางน้ีเปนประเด็นของกระบวนการสงทอดกับการรับทอดไม
สอดคลองกัน  

 

ในการตอเพลงโดยเฉพาะเพลงเด่ียวที่ตองใชฝมือและเปนทางเพลงที่ครูไดรับถายทอดมา
จากครูของทานที่ครูของทานรับการถายทอดจากครูทานกอน ๆ ทางเพลงเด่ียวเครื่องดนตรีน้ีถือ
เปนสุดยอดของความรูและทักษะปฏิบั ติ  ทางเพลงเหลาน้ีมีทั้ งทางป  ทางระนาดเอก             
ทางระนาดทุม ทางฆองวงใหญ ทางจะเข ทางซอสามสาย ทางซอดวง ทางซออู ทางขิม แตละ
สายสํานักตางหวงแหนและสืบทอดใหแกศิษยที่พิจารณาแลววามีความเหมาะสมที่จะตอเพลง
เหลาน้ันให ในบรรดาเพลงเด่ียวอีกลักษณะหน่ึงคือการปรุงทางใหใหม หรือความคุณคาลดลงกวา
เพลงสุดยอดข้ันฝมือ เพลงเหลาน้ีอยูในระดับ “หวงมาก” โอกาสที่ศิษยจะไดรับการถายทอดมี
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โอกาสมากกวา นักดนตรสีวนมากไดเรียนรูเพลงลักษณะน้ี ปรากฏชัดเจนเมื่อศิษยเรียนดนตรีใน
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่หลักสูตรกําหนดใหเรียนเพลงเด่ียวเครื่องดนตรี ทั้งวิทยาลัย   
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เปดหลักสูตรดนตรีไทย เปนภาคบังคับ
ที่ครูดนตรีตองสอนและนักเรียนนักศึกษาตองเรียน ครูจึงสอนใหตามขอกําหนดที่ปรากฏใน
คําอธิบายรายวิชา แมวาหวงมากก็ตองสอน ซึ่งในระดับความหวงมากน้ันศิษยที่ใกลชิดบางรายก็มี
โอกาสไดตอเพลงระดับหวงที่สุดไดเชนกันเมื่อครูพิจารณาแลววาจะตอเพลงระดับฝมือและเปน
ทางเพลงที่ครูรักษาไว 
 

 ความหวงที่เกิดมีข้ึนในระดับความหวงสุดยอดน้ี เกิดข้ึนดวยประเด็นใด ทําไมจึงเปน
เชนน้ัน สิ่งที่วาทําไมน้ี มีเหตุผลใด การพิจารณาในมิติดนตรีของนักดนตรีตองเปดใจกวาง  
เน่ืองจากมี 2 ลักษณะในศาสตรและศิลปของดนตรี  คือ ปรากฏการณที่นักดนตรีแสดงออกมาใน
รูปของเทคนิควิธีที่ซับซอนของการบรรเลงหรือขับรอง และสําเนียงทํานอง เสียงจังหวะหนาทับ 
เพลงกลอง รวมไปถึงกลวิธีการขยับกรับเสภาดวยศาสตรศิลปทั้ง 2 ลักษณะจัดเปนสวนที่จับตอง
ไมไดวานักดนตรี และครูดนตรีผูเปนตนคิดไดสรางสรรคน้ันทานใชความรูใด ทําใหเกิดมีข้ึน      
จึงไมตองหันไปคิดวาทําไมหรือเหตุผลใดที่เกิดมีข้ึน คุณคาและมูลคาไดผสมผสานกันเปนหน่ึง
เดียวที่นักดนตรีตองการรักษาไว  ศาสตรศิลปคือองคความรูที่บงบอกความเช่ียวชาญเปน ตัวตน
ของความสุดยอดที่แสดงทั้งศักด์ิศรีและความเลิศล้ําของครูดนตรี แสดงความเปนศาสตรเฉพาะ  
ทั้งยังเกี่ยวเน่ืองไปยังเปนวิชาชีพที่นําไปสูการประกอบอาชีพดนตรี ครูดนตรีหรือนักดนตรีจึงเกิด
ความหวง ดังปรากฏขอมูลของครูดนตรีที่มีช่ือเสียงในอดีต ใหหรือกอนใหตองไตรตรองอยาง
พิถีพิถันกอนที่จะถายทอดศาสตรศิลปดนตรีใหแกศิษย บุตรหลานของทานที่เปนนักดนตรีของ
สํานักดนตรีเปนบุคคลแรก ๆ ที่ไดรับโอกาสของการถายทอดน้ี  ศิษยอื่นที่ร่ําเรียนในสํานักของครู
คือบุคคลที่ไดรับโอกาสน้ันเชนกัน แตครูก็อาจตองระแวงวาจะเกิดสภาวะของศิษยคิดลางครู
หรือไม  จึงถายทอดใหอยางเต็มที่ ถายทอดใหบาง และไมยอมที่จะถายทอดศาสตรศิลปในระดับ
สุดยอดน้ี  ดังสรุปแผนภูมิประกอบดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎคีวามหวงกับดนตรี 

ดนตรี 
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ในงานวิจัยดนตรีที่อยูในวงวิชาการพบช้ินงานของศาสตรศิลปดนตรีข้ันสุดของฝมือ ที่อยู
ในระดับความหวงสุดยอดน้ีนอยมาก หรือนําเสนอขอมูลโดยตรงของขอมูลจากครูดนตรีหรือนัก
ดนตรี ทั้งน้ีการนําขอมูลภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงที่มีการบันทึกไว  เชน จากแผนเสียงโบราณ      
มาวิเคราะหเทคนิควิธี สาระเหลาน้ีมิใชเน้ือความที่กลาวถึง เพราะเปนขอมูลช้ันรองและไม
สามารถเขาถึงความซับซอนของเทคนิคการบรรเลงเพลงหรือการปฏิบัติเครื่องดนตรีน้ันไดเลย 
การใหหรือใหอยางไตรตรองของครูดนตรีซึ่งเปนบุคคลขอมูลจึงปรากฏชัดเจนและมีความเปนไป
ไดสูงในการศึกษาดานทักษะปฏิบัติ  เพราะดนตรีเปนศาสตรศิลปเฉพาะ เปนเรื่องของศักด์ิศรีที่
แสดงออกดานศักยภาพของความรูความสามารถทางทักษะปฏิบัติ เพื่อความเปนหน่ึงของผูต่ืน
แลวซึ่งวิทยาการดนตรี  เปนผลสืบทอดไปยังความเปนผูเช่ียวชาญ สามารถใชเปนเครื่องมือ
ประกอบสัมมาชีพดนตรีไดอยางภาคภูมิใจ 

 
เมื่อผานระดับความหวงสุดยอดซึ่งมีแวดวงเฉพาะ พิจารณาจากแผนภูมิขางตนแลวภาพ

ที่ปรากฏคือมีพื้นที่เล็กมากประหน่ึงหัวแหวน งานวิจัยดนตรีจํานวนมากอยูในกรอบวง 3 กรอบที่
ตอจากความหวงสุดยอด ประกอบดวยระดับความหวงมาก ระดับความหวงนอย และระดับ         
ไมหวง  การเขาถึงขอมูลมีความเปนไปไดสูง และพบงานวิจัยดนตรีใชขอมูลที่เกิดจากระดับความ
หวงน้ี  โดยทั่วไปแลวบุคคลขอมูลมักเปนครูดนตรีผูใหญ ทานดนตรีบางทานไมบอกปฏิเสธดวย
คําพูดใหนักวิจัยรูสึกเสียนํ้าใจ แตคําพูดมักจะสัมผัสไดดวยสีหนา นํ้าเสียง ถอยคํา มีขอที่นา
สังเกตคือนักวิจัยหลายคนมกันําทางเพลงของครูดนตรีแตละทานมาศึกษาเปรียบเทียบ แนวคิด
และวิธีน้ีไมดีและไมควรทํา ครูดนตรีหลายทานไมตองการใหเกิดการวิเคราะหเปรียบเทียบ  
นักวิจัยจึงควรหลีกเลี่ยงแนวคิดหรือวัตถุประสงคในลักษณะน้ี อยางไรก็ตามมีตัวอยางเกิดข้ึน
เสมอเมื่อนักวิจัยเขาไปทํางานภาคสนาม ตอเพลงเด่ียวข้ันฝมือ  ตอทางรอง  ตอวิธีขยับกรับเสภา 
และเกิดสะดุดระหวางการดําเนินการวิจัย เพราะครูหรือนักดนตรีที่ เปนบุคคลขอมูลปฏิเสธ
กลางคัน คือเปนข้ันระดับความหวงมาก และทานเกิดความไมวางใจในตัวของนักวิจัยดวยสาเหตุ
ใดสาเหตุหน่ึง  สงผลใหงานวิจัยน้ันตองเปลี่ยนหัวขอ หรือปรับแนววิธีไปในลักษณะอื่นแทน      
แตสําหรับระดับความหวงนอยหรือระดับไมหวงน้ันพบงานวิจัยลักษณะน้ีมีจํานวนมากกวา โดยใน
สาระดนตรีที่นําเสนอมีสาระทั่วไป เชน การศึกษาเพลงทั่ว ๆ ไป ประเภทศึกษาโครงสรางเพลง  
ระดับเสียงลูกตก  แนวทํานอง ทางหรือสําเนียงเพลง ประวัติความเปนมาของสํานักดนตรี ชีวิต
และผลงานดนตร ีเรื่องเลาเชิงพรรณนา สาระในกระบวนการดนตรีศึกษา เน้ือหาสาระเหลาน้ีเมื่อ
พิจารณาที่แผนภูมิจึงพบวามีพื้นที่ขยายใหญข้ึนตามสัดสวน  มิใชพื้นที่ของระดับความหวงสุด
ยอดครูดนตรีจึงไมให : ใหบาง : ไมใหบาง ตามความสําคัญและความสัมพันธของครูดนตรี       
กับศิษย หรือนักวิจัยซึ่งเปนบุคคลอื่น 
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สรุปอธิบาย  ความหวงกับงานวิจัย 
           ทฤษฎี “ความหวง”  กับงานวิจัยดนตรี ความหวงเปนทฤษฎีที่อธิบายความเปนจริงใน
ช้ันความลับของขอมูลที่มีความสําคัญที่ตองการรักษาไวอยางมีเหตุมีผล ความหวงจําแนก         
4 ระดับ คือความหวงสุดยอด ความหวงมาก ความหวงนอย และไมหวง แตละระดับมีนัยของ
ความสําคัญแตกตางกัน ทฤษฎีความหวงใชไดกับงานวิจัยหรือลักษณะการศึกษาอื่น ๆ ทั่วไป    
การนําทฤษฎีความหวงมาใชในการวิจัยดนตรี ใหพิจารณาถึงกรอบความหวง 4 ระดับ ระดับ
ความหวงสุดยอดน้ัน  นักวิจัยประเมินตนเองวามีความสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางไร นักวิจัย
ตองมีจริยธรรมในการวิจัย  มีความเคารพในขอมูลความหวงน้ัน  มีความจริงใจ ช้ีแจงเจตนารมณ
ตลอดจนวัตถุประสงคของการวิจัยอยางตรงไปตรงมา ในดานขนบปฏิบัติของวัฒนธรรมดนตรี       
มีรายละเอียดที่นักวิจัยควรศึกษาและปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม นักวิจัยหลายทานเปนนักดนตรี
ไทยอยูแลวอาจไมยากหรือซับซอน ขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับมาจึงตองรับผิดชอบในสิ่งที่ศึกษา        
ไมบิดเบือน ไมทําใหเกิดความเสียหาย  คือมคีวามซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น เมื่อใดก็ตามที่บุคคล
ขอมูลขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัย ก็ควรโนมตามแมวาจะตองยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนหัวขอ
วิจัยก็ตาม เพราะมีปรากฏหลายกรณีที่ครูดนตรีผูซึ่งเปนบุคคลขอมูลสําคัญปฏิเสธที่จะใหความ
รวมมือในการวิจัย ทฤษฎีความหวงจึงเปนขอสรุปทางวิชาการที่ผานการปฏิบัติการใชในงานวิจัย
ของนักวิจัยหลายทาน ทั้งในงานวิจัยของนักวิจัยและงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ
ในระดับบัณฑิตศึกษา การทําความเขาใจหลักการของทฤษฎีน้ี เปนวิธีหน่ึงที่ทําใหนักวิจัยมองเห็น
กระบวนการวิจัย  เปนกรอบทิศทางในการออกแบบงานวิจัย เมื่อหลักการมีความชัดเจน การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากบุคคลขอมูลก็เกิดความสอดคลองกัน  ทั้งน้ีจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
ของนักวิจัยก็ตองคํานึงถึง  ใหความสําคัญ และปฏิบัติอยางเครงครัดดวย    
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

พัชรมน ผลประพฤติ
1
 

วิวัฒน เพชรศรี
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บทคัดยอ 
 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงคน้ัน จําเปนตองไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ สรางเจตคติ
ที่ดีใหผูสอนเห็นคุณคาความสําคัญของการจัดการเรียนรูตลอดจนมีความรูความเขาใจในขอจํากัด
ตาง ๆ ของการจัดการเรียนรูและแนวทางในการแกไขขอจํากัดตาง ๆ เหลาน้ันมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เปดโอกาสใหผูสอนไดเลือกรูปแบบการบูรณาการได
เหมาะสมกับผูเรียน สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสอดคลองกับความถนัดของ
ตนเองมีการนิเทศกํากับติดตาม ใหการชวยเหลือดูแล สนับสนุนสื่อสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ      
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแสวงหาความรวมมือการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู, บูรณาการ 
 

Abstract 
Effective integrated learning management requires cooperation from all involved 

parties to develop learners’ desirable characteristics. That is, it is important to improve 
personnel’s awareness on the essence of the integrated learning process, initiate teachers’ 
good attitude towards the signification of learning management as well as make them 
recognize any limitations of the learning management andfind ways to solve those 
limitations, be creative and have a good management system.  The teachers must be 
allowed to choose the integrated style that is suitable for their learners, subjects, expected 
outcomes and proficiencies. There must be supervision to monitor and provide them with 
information media and material necessary for learning management including seeking 
cooperation and support from involved parties by emphasizing mainly on the learners. 
 

Keywords : Learning, Intergrated 
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บทนํา 
 การเรียนรูของผูเรียนเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ครูและผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดศึกษา ไดพยายามหายุทธวิธีในการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการเรียนรู เพื่อมุงหวังใหการศึกษาไดพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา โดยเนนในการเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ตามบทบัญญัติของหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 23 ที่กําหนดวา การจัดการ
ศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน
ความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ     
แตละระดับการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล     
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช     
เพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทั้งไดคิดเปนทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง โดยผสมผสานสาระความรูดาน
ตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม            
สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหใหเกิดข้ึน
ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชน     
ทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
 จากขอความในมาตราตาง ๆ จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาไดมุงเนนการพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด (Child Centered) สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู มุงเนนการฝกทักษะการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตมาใชปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ืองและ
เนนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งหมายถึงการหลอมรวมทุกสิ่งทุกอยาง ในการจัดการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนด
คุณภาพของผูเรียนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพละศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และภาษาตางประเทศ 
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ความหมายของการบูรณาการ 
 การบูรณาการไดมี นักการศึกษาใหความหมายไววาเปนการเ ช่ือมโยงสัมพันธ
ประสบการณในหลักสูตรตามแนวนอน กับวิชาอื่นในช้ันเดียวกัน ซึ่งอาจเปนทั้งวิธีการสอนวิธีการ
จัดโปรแกรมการสอนเน้ือหาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรและทักษะสามารถเช่ือมโยงใหเปนสิ่งเดียว     
กันได ประยุกตใหเขากับบริบทของหัวขอ กิจกรรม โครงการ หรือหัวขอเรื่อง (Tyier อางถึงใน 
Oliva, 2001) และการบูรณาการน้ี มิใชการเนนที่เน้ือหาวิชาใดวิชาหน่ึง แตเปนการเช่ือมโยง
เน้ือหาวิชาและกระบวนการเรียนรู เปนการสรางสิ่งที่ เรียนรูที่มีความเกี่ยวของกันมาก 
(Lemlech, 2002) ซึ่งการบูรณาการเปนองครวมที่ไมแยกสวน เปนการมองสรรพสิ่งในภาพรวม 
ไมแยกสวนเปนองครวมของชีวิตคน ซึ่งจะตองเกี่ยวกับสรรพสิ่งตาง ๆ (ทองอยู แกวไทรฮะ, 
2543) และการเรียนรูที่เช่ือมโยงศาสตรหรือเน้ือหา สาขาวิชาตางๆ ที่มีความสําคัญเกี่ยวของกัน          
มาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมาย มีความหลากหลาย และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา , 2547)  
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวาการบูรณาการหมายถึงการเช่ือมโยงศาสตรและสาระ
การเรียนรูตาง ๆ เขาดวยกันอยางมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
 

ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 จากความหมายของบูรณาการขางตน และตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542     
ไดกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนรูในลักษณะองครวม และมีนักการศึกษาไดใหความหมาย
ของการเรียนรูในลักษณะแบบบูรณาการวาเปนการจัดประสบการณและสาระการเรียนรูตาง ๆ         
ที่สัมพันธกันผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตจริงของผูเรียน 
(ทองอยู แกวไทรฮะ, 2543) และเปนการเรียนรูที่เช่ือมโยงศาสตรหรือเน้ือหาสาขาวิชาตาง ๆ        
ที่มีความสําคัญเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมาย มีความ
หลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน (สุ วิทย  มูลคําและ          
อรทัย มูลคํา, 2543) โดยการจัดการเรียนรูตองใชความรูความเขาใจและทักษะในศาสตร หรือ
วิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาข้ึนไป รวมเขาดวยกันภายใตเรื่องราว โครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน 
เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาความรู ความเขาใจ ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง (กรมวิชาการ, 2544) และเปน
การเช่ือมโยงเน้ือหาของวิชาตางๆเขาดวยกันในการสอน เชน การเช่ือมโยงวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตรและภาษาไทยการเช่ือมโยงวิชาวิทยาศาสตรกับสังคมศึกษา การเช่ือมโยงวิชาศิลปะ
กับภาษาไทย เปนตน (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2545) 
  จากความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดังกลาวสามารถนํามาสรุป
ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวา เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียน
เช่ือมโยงความรู ความคิด ทักษะ และประสบการณที่มีความหมายหลากหลายและสัมพันธกัน
เปนองครวม เพื่อใหผูเรียนเกิดการรูแจงรูจริงในสิ่งที่ศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจรงิได 
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 ผลงานนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี  จากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

แนวคดิทฤษฎพีืน้ฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 
 คําวาทฤษฎีพื้นฐาน เปนเรื่องพื้นฐานธรรมดา ที่ทําใหทานผูอานไดเขาใจถึงการนําทฤษฎี
ตาง ๆ มาเปนหลักในการจัดการเรียนรู และจะไดรับประโยชนและพบความจริงที่สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอีกมากมาย ที่เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบูรณาการ ไดแก   

1.ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนของ Bruner 
    Bruner (1960) ไดกลาวถึงการจัดกิจกกรมการเรียนรูใหแกผูเรียนวา ครูสามารถ
จัดเตรียมประสบการณเพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความพรอมไดโดยไมตองรอใหพรอมเองตาม
ธรรมชาติ ถาการนําเสนอตรงกับเงื่อนไขการรับรูของผูเรียน และใชวิธีการที่เหมาะสม และได
เสนอทฤษฎีของการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับการเรียนรู คือ กําหนดประสบการณที่จะให
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเปนการเรียนรูรายบุคคลและการเรียนรูโดยทั่วไป กําหนดวิธีการ
ใหผูเรียนหาความรูใหเหมาะสมที่สุด ซึ่งข้ึนอยูกับขอบขายของความรู กําหนดลําดับข้ันตอนใน
การเสนอสิ่งที่ เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชแรงจูงใจผู เรียนในกระบวนการเรียน            
การสอนน้ัน ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 
 2.ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูของ Rogers 
    Rogers  (1965)  เปนนักจิตบําบัด ไดนําเทคนิควิธีการใหคําปรึกษาแกคนไข  มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนในลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีเปาหมายเพื่อชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความสามารถในหลาย ๆ ดานมีความเปนตัวของตัวเอง 
สามารถกระทําทุกสิ่งทุกอยางดวยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห  มีความรูในการแกปญหา 
สามารถปรับตัว ยืดหยุน มีสติปญญาที่จะเผชิญกับปญหาใหม ๆ  และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ ซึ่งครูจะตองเขาใจปฏิกิริยาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในตัวผูเรียน 
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  3.แนวคิดดานการศึกษาของ Dewey 
       Dewey  (1967 ) เปนนักปรัชญาการศึกษาแบบ Progressivism มีแนวคิด
วาการศึกษา คือ ชีวิต การจัดการเรียนการสอนควรยึดผูเรียนเปนสําคัญสงเสริมความรวมมือ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และอยูรวมกันในวิถีประชาธิปไตย การจัดการเรียนการสอนแบบ       
บูรณาการไดเริ่มเกิดข้ึนในสมัยของ Dewey ซึ่งมีความเช่ือวา คนเราสามารถเช่ือมโยงความคิด
รวบยอดของวิขาตาง ๆ ที่มีในหลักสูตรไดอยางนอย 2 วิชาข้ึนไป และวิธีการเช่ือมโยงน้ีจะสงผล
ใหผูเรียนสามารถนําประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการเรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณใหม
หรือเรื่องที่จะเรียนรูใหมตอไปได และในการจัดการเรียนการสอนควรเนนใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู
จากการปฏิบัติ เนนการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ครูเปนเพียงผูกระตุน สงเสริมและแนะนําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู 
  4.รูปแบบการเรียนรู (Learning styles) 
      ผูเรียนแตละคนจะมีความแตกตางกันตามธรรมชาติในทุกดาน เมื่อมาอยู
รวมกันในหองเรียนเดียวกัน ความแตกตางทั้งหลายจะเห็นไดชัดเจนข้ึนโดยเฉพาะประเด็น          
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรู ผูเรียนจะมีรูปแบบในการเรียนรูของตนที่ไมเหมือนกัน ซึ่งสงผลให
ผูเรียนเรียนรูแตกตางกันไปดวย ครูควรคํานึงถึงสิ่งเหลาน้ีใหมากที่สุด โดยเฉพาะรูปแบบที่ผูเรียน
มีความถนัดมากที่สุด แลวจึงสงเสริมการเรียนรูดวยรูปแบบอื่นใหเปนที่ รูปแบบการ เรียนรู
โดยทั่วไปแบงออกมาเปน 3 ประเภท คือ ผูเรียนที่ชอบเรียนรูโดยการฟงผูเรียนที่ชอบเรียนรูโดย
การมอง และผูเรียนที่ชอบการเคลื่อนไหวหรือสัมผัส รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนน้ี โดยสวน
ใหญมักจะมีทั้ง 3 รูปแบบในคนเดียวกัน แตจะเปนรูปแบบใดมากหรือนอยแตกตางกันไป    
ตามแตละคน 
  5. ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences Theory)  
          Gardner (1983) ไดเปนผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถทางสติปญญา
ดานตาง ๆ เรียกวา ทฤษฎีพหุปญญา โดยสรุปไดวา คนทุกคนมีความสามารถทางสติปญญาหลาย
ดานและแตกตางกัน สามารถนําสติปญญาไปใชในการสรางสรรคและแกไขปญหาตาง  ๆ 
สติปญญาแตละดานเปนอิสระซึ่งกันและกัน และทุกคนสามารถพัฒนาสติปญญาเหลาน้ีได ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมสติปญญา              
ที่หลากหลายเหลาน้ี ดวยวิธีการสอนหลายวิธีและการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อใหนักเรียนได
ปฏิบัติใหสอดคลองกับความสามารถทางสติปญญาดานตาง ๆ ของตน  
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ประเภทของการบูรณาการ 
 แนวทางในการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการมีดังน้ี 
 1. การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรู 
    การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เช่ือมโยงสัมพันธภายในกลุม สาระการเรียนเดียวกัน เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียน
สามารถเช่ือมโยงความคิด ทักษะ และความคิดรวบยอดของเน้ือหาสาระในกลุมสาระการเรียนรู
เปนกลุมใดกลุมหน่ึง เปนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ีจะมีผลทําใหผูเรียนสามารถสราง
องคความรูที่จะนําไปสูความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือโลกรอบตัวได การจัดการ
เรียนรูในลักษณะบูรณาการจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีกวา เมื่อเทียบกับการเรียนการสอนที่
แยกเปนสวนๆขาดการสัมพันธเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้ัน     
ครูและผูเรียนอาจชวยกันพิจารณากําหนดหัวขอเรื่อง (Theme) ที่จะเรียน ชวยกันพิจารณา
หนังสืออาน ซึ่งการเลือกหนังสืออานเปนกิจกรรมที่สําคัญมาก เพราะชวยทําใหเกิดแนวคิดในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
 ตัวอยาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีสาระทั้งหมด 5  สาระ ไดแก  
สาระที่ 1 การอาน  สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3 การฟง การดู  สาระที่ 4 หลักการใชภาษา  
และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมในที่น้ียกตัวอยางการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการทั้ง         
5 สาระเขาดวยกันจัดเปนหนวยการเรียนรู เรื่องสัตวเลี้ยงสอนในชวงช้ันที่ 1 ดังแผนภาพที่หน่ึง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  ตัวอยางการบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. การเรียนรูบูรณาการ หนา 12) 

สาระที่ 1 การอาน 
*อานเร่ืองท่ีกําหนดให 
*สรุปประเด็น 

สาระที่ 2 การเขียน 
*เขียนเรียงความ เร่ือง
สัตวเล้ียงของฉัน 

 

สาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม 
*นิทานสัตวเล้ียงของฉัน 

สาระที่ 4 หลักการใช
ภาษา 
*การใชตัวสะกด 

*การออกเสียงควบกลํ้า 

สาระที่ 3 การฟง การดู 
และการพูด 
*จับประเด็นสําคัญ 

*แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟง 
*มารยาทการฟงและพูด 

 

สัตวเล้ียง 
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การบรูณาการระหวางกลุมสาระการเรยีนรู 
     การบูรณาการระหวางกลุ มสาระการเรียนรูหรือเรียกว าการบูรณาการแบบ                     
สหวิทยาการ เปนการรวมศาสตรตาง ๆ ภายใตหัวขอเรื่องเดียวกัน เปนการเรียนรูจากประสบการณ
ที่ครอบคลุม โดยใชทักษะ ความรู  ความเขาใจในศาสตรหรือองคความรูตาง  ๆ มากกวา                
1 กลุมสาระการเรียนรูข้ึนไป เพื่อการแกไขปญหาหรือแสวงหาความรูความเขาใจแนวคิดในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงที่ตองการ ในการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ ระหวางกลุมสาระการเรียนรูผูเรียนจะนํา
ความรูและประสบการณพื้นฐานเดิมของตนมาใชรวมกัน ในการสรางความสัมพันธเช่ือมโยงความรู
ใหมตาง ๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ และรูถึงการที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิด ความรู
เดิมตาง ๆ ไปสูความรูหรือแนวคิดใหม การบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู ผูเรียนสามารถ
เช่ือมโยงความคิดรวบยอดดวยวิธีการที่หลากหลายเปนวิธีบูรณาการที่สมบูรณมากที่สุด และในการ
สรางเครือขายความคิดรวบยอดภายใตหัวเรื่องที่กําหนดน้ี ควรวางแผนการจัดกิจกรรมและโครงการ
ตาง ๆ ไปพรอม ๆ กันดวย 
 
 ตัวอยาง หนวยการเรียนรูเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ เปนการบูรณาการระหวาง 6 กลุม 
สาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพละศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ สอนในชวงช้ันที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบรุี จากการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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แผนภาพท่ี 2  ตัวอยางการบรูณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.การเรียนรูบรูณาการ หนา 14) 

 

ลักษณะของการบรูณาการ 
 การบรูณาการมีหลายลกัษณะหลายแนวคิดแตละลักษณะเอือ้ตอการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการไดเปนอยางดี เชน  
 1. การบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระ 
    การบูรณาการเชิงเน้ือหาสาระเปนการผสมผสานเช่ือมโยงเน้ือหาสาระหรือองคความรู
ในลักษณะหลอมรวมกันโดยต้ังเปนหนวย (Unit) หรือหัวขอเรื่อง (Theme) เน้ือหาสาระที่นํามา
หลอมรวมกันจะมีลักษณะคลายกันสัมพันธกัน หรือตอเน่ืองกัน แลวเช่ือมโยงเปนเรื่องเดียวกัน 
 2 . การบูรณการเชิงวิธีการ 
     การบูรณาการเชิงวิธีการ เปนการผสมผสานวิธีการสอนแบบตางๆ เขาใจการสอน 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชวิธีสอนหลายๆวิธีใชสื่อการเรียนรูแบบสื่อผสม ใชเทคนิคการจดั
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและฝกปฏิบัติสัมพันธกันใหมากที่สุด เชน       
มีการจัดกิจกรมการเรียนรู เรื่องภูมิปญญาไทย ครูสามารถบูรณาการเชิงวิธีการดวยการใชเทคนิค
หรือวิธีการตางๆไดหลายวิธี เชน การสนทนา การอภิปราย การใชคําถาม การบรรยาย          
การคนควาและการทํางานกลุม การไปศึกษานอกหองเรียน และการนําเสนอขอมูล เปนตน 
 

ภาษาไทย 
*การเขียนเกี่ยวกับ
อาหารเพื่อสุขภาพ ภาษาตางประเทศ 

*คําศัพทเกี่ยวกับอาหาร
และสุขภาพ 

คณิตศาสตร 
*การคํานวณเกี่ยวกับปริมาณ
แคลอรี่ที่ไดรบัในการ
รับประทานอาหาร 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

*อาหารและโภชนาการ 

-การเลอืกบริโภคอาหาร 
เครื่องดื่ม และมารยาทใน
การรบัประทานอาหาร 

-การเกบ็และถนอมอาหาร 

วิทยาศาสตร 
*ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต 

-สารอาหารตาง ๆ ที่รับประทานใน
ชีวิตประจําวัน 

-การเลอืกรบัประทานอาหาร
ครบถวน ไดสัดสวน เหมาะสมกับ
เพศและวัย 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
*การเจริญเตบิโตและ
พัฒนาการของมนุษย 
*ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การเจริญเตบิโตและ
พัฒนาการในชวงวัยตาง 

อาหาร 

เพือ่สุขภาพ 
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 3. การบูรณาการความรูกับกระบวนการเรียนรู 
     การเรียนรูในอดีต ครูมักเปนผูบอก หรือใหความรูแกผูเรียนโดยตรงผูเรียนเปนฝาย
รับสิ่งที่ครูหยิบย่ืนให แลวแตความสามารถของผูเรียน วาใครจะตักตวงไดเทาไร และจะเหลือเก็บ
ไวไดเทาไร แตในปจจุบัน มีแนวความคิดเปลี่ยนไป จากการที่เนนองคความรูมาเปนเนนที่
กระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนพัฒนาวิธีการแสวงหาความรูและการไดมาซึ่งองคความรูที่
ตองการ และกระบวนการเรียนรูจะเปนสิ่งที่ตกตะกอนติดตัวผูเรียนไวใชไดตลอดไป 
 4. การบูรณาการความรู ความคิด กับคุณธรรม 
    ในสภาพการจัดการเรียนรูสอนตามความเปนจริงสวนใหญ จุดประสงคมักเนนไปที่
ดานพุทธพิสัย มากกวาดานจิตพิสัย ดังน้ันจึงเปนโอกาสดีที่ครูจะตองจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
โดยบูรณาการความรู ความคิดและคุณธรรมเขาดวยกัน อาจเปนการสอนเน้ือหาสาระโดยใช
วิธีการตางๆและใชเทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมผูเรียนโดยไมรูตัว จนกระทั้งเกิดการซึมซาบ 
 5. การบูรณาการความรูกับการปฏิบัติ 
    ความสัมพันธระหวางความรูกับการปฏิบัติเช่ือมโยงไปกับการปฏิบัติจะทําใหความรู
น้ันติดตัวไปไดยาวนานไมลืมงาย ความเขาใจได แตจะไมคงทนเพราะอาจลืมในเวลาตอมา แตถา
ครูสอนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการรอยพวงมาลัยแตละแบบประกอบไปดวย จะทําใหผูเรียนมี
ความเขาใจลึกซึ้งมากข้ึนไมลืมงาย และขณะฝกปฏิบัติผูเรียนอาจพบปญหาตาง ๆ ผูเรียนก็จะ
สามารถคิดและใชประสบการณในการแกไขปญหาไดดวย 
 6. การบูรณาการความรูในโรงเรียนกับชีวิตจริงของผูเรียน 
    ในการจัดการเรียนรู “ความรู” เปนสิ่งที่ผูสอนทุกคนปรารถนาใหเกิดข้ึนภายในตัว
ผูเรียน แตความรูน้ันไมควรเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความแปลกแยกกับชีวิตจริง เพราะจะทําให
ผูเรียนไมเห็นคุณคา ไมมีความหมายและไมเกิดประโยชนใด ๆ แกผูเรียน 
 

รูปแบบของการสอนแบบบรูณาการ 
 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิชามี 4 รูปแบบ คือ 
 1.การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (infusion) เปนการสอนที่ครูผูสอนในวิชาหน่ึง
สอดแทรกเน้ือหาของวิชาอื่นเขาไปในการสอนของตน เปนการวางแผนการสอนของตน เปนการ
วางแผนการสอนและสอนโดยครูคนเดียว 
 2.การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (Parallal Instruction) เปนการสอนที่ครูต้ังแต      
2 คนข้ึนไปที่สอนตางวิชากัน ตางคนตางสอน แตมาวางแผนการสอนรวมกัน โดยมุงสอนหัวเรื่อง/
ความคิดรวบยอด/ปญหาเดียวกัน (Theme/concept/problem) ระบุสิ่งที่รวมกันและตัดสินใจ
รวมกันวาจะสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดปญหาน้ัน ๆ อยางไรในวิชาของแตละคน งานที่
มอบหมายผูเรียนจะแตกตางกันไปตามลักษณะวิชา แตอยูภายใตหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือ
ปญหาเดียวกัน 



 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 
Journal of Graduate Studies Rambhai Barni 

 

 

 

46 

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

 3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยา (Multidisciplinary Instruction) การสอน
แบบน้ีคลายกับการสอนแบบคูขนาน กลาวคือ เปนการสอนที่ครูต้ังแต 2 คนข้ึนไปที่สอนตางวิชา
กันใชหัวขอเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือปญหาเดียวกัน ตางคนตางสอน แตมีการมอบหมาย
โครงการหรือโครงการ (project) รวมกันซึ่งจะเปนการเช่ือมโยงสาขาวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน       
ครูทุกคนตองวางแผนรวมกัน สรางโครงการรวมกันและแบงโครงการยอยใหผูเรียนปฏิบัติใน      
แตละวิชา 
 4. การสอนบูรณาการแบบขามวิชา หรือสอนเปนคณะ (Transdisciplinary 
Instruction) การสอนตามรูปแบบน้ีครูที่สอนวิชาตางๆ จะมารวมกันเปนคณะหรือทีมรวมกัน
วางแผนหรือปรึกษาหารือกันกําหนดหัวเรื่องความคิดรวบยอดปญหารวมกัน แลวดําเนินการสอน
ผูเรียนกลุมเดียวกัน 
  การบูรณาการ 4 รูปแบบ สามารถเปรียบเทียบความสัมพันธของแตละรูปแบบไดดังน้ี 
 

รูปแบบของการบูรณาการ 
 

รูปแบบการ 
บูรณาการ 

     วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลท่ีเกิดกับ
ผูเรียน 

1. แบบ
สอดแทรก
(Infustion) 

ครูคนเดียว
วางแผนและ
กําหนดหัวเรื่อง
โดยสอดแทรก
เน้ือหาวิชาอื่นๆ 
เขาไปในการสอน
ของตน 

มอบหมายงาน
ตามที่วางแผนไว 

ครูคนเดียว
ประเมิน 

ผูเรียนไดรับ
ความรูจากครูคน
เดียวและสามารถ
มองเห็น
ความสัมพันธระ
วางวิชาได 

2.แบบขนาน
(Parallel) 
 
 
 
 
 
  

ครูหลายคนวาง
แผนการสอน
รวมกันโดย
กําหนด 
-หัวเรื่อง
(Theme) 
-ความคิดรวบ
ยอด(concept) 
-ปญหา
(Problem) 
 

งานที่มอบหมาย
ใหผูเรียนทํา
แตกตางกันใน
แตละวิชา แตอยู
ภายใตหัวเรื่อง
เดียวกัน 

ครูแยกกัน
ประเมิน 

ผูเรียนไดรับ
ความรูจากครูแต
ละคนในหัวเรื่อง
ของานเปนเรือ่ง
เดียวกันทําให
มองเห็น
ความสัมพันธ
เช่ือมโยงกันนํา
ความรูในวิชา
ตางๆมา
แกปญหาได 
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รูปแบบการ 
บูรณาการ 

     วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลท่ีเกิดกับ
ผูเรียน 

3.แบบสห-
วิทยาการ 
(Multidis 
ciplinary) 

-ครหูลายคนวาง
แผนการสอน
รวมกันโดย
กําหนด 
-หัวเรื่อง 
(Theme) 
-ความคิดรวบ
ยอด(Concept) 
-ปญหา 
(Problem) 
-ครูแตละคนตาง
สอนในวิชาของ
ตนภายใตหัวเรื่อง
เดียวกัน 
-ครูรวมกัน
กําหนดช้ินงาน/
โครงการโดย
เช่ือมโยงวิชา
ตางๆ 

มอบหมายงาน
หรือโครงการ
โดยใหผูเรียน
รวมกันทําโดย
กําหนดวาจะ
แบงโครงการน้ัน
ออกเปน
โครงการยอยๆ
ใหผูเรียนทําแต
ละรายวิชา 

ครูประเมินผล
งานแตละช้ินใน
สวนที่ตนสอน
โดยกําหนด
เกณฑเอง 

ผูเรียนไดรับ
ความรูจากครู
หลายคนใน   หัว
เรื่อง หรือ ปญหา
เดียวกันทําให
สามารถเช่ือมโยง
ความรูจากวิชา
ตางๆมา
สรางสรรคงานได 

 

สภาพจริงของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 จากการพัฒนาและประเมินสภาพการจัดการเรียนรูของครูโดยทั่วไป พบวา 
 1. การบูรณาการระหวางวิชาตาง ๆ สามารถนําไปสอนในระดับประถมศึกษาไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะรูปแบบที่ 1 แบบสอดแทรก เพราะครูประถมศึกษาสอนทุกวิชาดวยตนเอง     
จึงสามารถนําวิชาตาง ๆ เขามาสอดแทรกในการสอนไดทุกครั้ง แตการบูรณาการรูปแบบอื่น       
ยังไมพบ และครูไมสะดวกที่จะดําเนินการ เพราะยุงยากในการวางแผน และโครงสรางการ
บริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน ยังไมเอื้อที่จะใหครูมารวมคิดรวมวางแผนการสอน
ดวยกัน 
 2. การสอนบูรณาการระดับมัธยมศึกษาคอนขางมีปญหาและอุปสรรคมาก เน่ืองจากครู
แตละคนถนัดสอนวิชาเดียว จะสอนบูรณาการตามรูปแบบ 1 ก็มีปญหา เน่ืองจากไมมั่นใจใน
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เน้ือหาของวิชาอื่นเพียงพอ และการจัดตารางสอน โปรแกรมการเรียนของผูเรียนก็แยกจากกัน 
รับผิดชอบเปนรายคน รายวิชาไป 
 3. หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คือ ครูต้ังแต 2 คนข้ึนไป มารวม
วางแผนการสอนและแบงงานกันสอน แตจากระบบการบริหารและจัดการครูเขาสอน จะจัด     
ตามความถนัด หรือวิชาเอกแบงเปนคาบเวลาที่ชัดเจน ตามสัดสวนที่หลักสูตรกําหนด ครูแตละ
คนตางมุงที่จะสอนตามคาบเวลาสัดสวนของตน จึงมีความเปนไปไดนอยมากที่จะมาวางแผนการ
สอนรวมกันอยางบูรณาการ 
 4. ครูสวนใหญยังไมมีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการสอนแบบบูรณาการ 
และโดยลักษณะเฉพาะของคนไทยที่มีขอดอยในการทํางานรวมกับคนอื่น สวนมากจะถนัดงาน
เด่ียวที่ใชความสามารถเฉพาะตัวมากกวาการวมคิด รวมทํา 
 

การสรางบทเรียนแบบบูรณาการ 
 การบทเรียนแบบบูรณาการมี 2 ลักษณะ คือ การสอนบูรณาการตามรูปแบบที่ 1 และ 2 
และการสอนบูรณาการตามรูปแบบที่ 3 และ 4  
 การสอนตามรูปแบบที่ 1 แบบสอดแทรก และ 2 แบบคูขนาน มี 2 วิธี คือ 
 วิธีท่ี 1 เลือกหัวเรื่อง (Theme) กอน แลวดําเนินการพัฒนาหัวเรื่องใหสมบูรณ มีการ
กําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมใหชัดเจน กําหนดแหลงขอมูลหรือทรัพยากรที่จะใชในการ
คนควาและเรียนรู แลวจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามลําดับ 
 วิธีท่ี 2 เลือกจุดประสงครายวิชาจาก 2 วิชาข้ึนไป แลวนํามาสรางเปนหัวเรื่อง (Theme) 
รวมกันระหวางจุดประสงคที่เลือกไว กําหนดแหลงขอมูลหรือทรัพยากรที่จะใชในการคนควาและ
เรียนรู แลวจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามลําดับ 
 
รายละเอียดของแตละวิธ ี
 วิธีท่ี 1 เลือกหัวเรื่อง (Theme) 
 ข้ันที่ 1 เลือกหัวเรื่อง (Theme) โดยวิธีการตอไปน้ี 
 1) ระดมสมองครูและนักเรียน 
 2) เนนใหสอดคลองกับชีวิตจริง 
 3) ศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 4) กําหนดหัวเรื่องใหแคบลง โดยใหสัมพันธกบัชีวิตจริง ตามความสนใจของผูเรียน 
 ข้ันที่ 2 พัฒนาหัวเรื่อง ดังน้ี 
 1) เขียนวัตถุประสงค โดยกําหนดความรูและความสามารถที่ตองการทีจ่ะใหเกิดกบั
ผูเรียน เขียนวัตถุประสงคใหเช่ือมโยงระหวางวิชาใหชัดเจน เพื่อนําไปสูกิจกรรม 
 2) กําหนดเวลาสอนใหเหมาะสมกบักําหนดการตาง ๆ ใชเวลามากนอยแคไหน 
 3) เตรียมสื่อ เครือ่งมือ อปุกรณที่จะใชในการดําเนินกจิกรรม 
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 ข้ันที่ 3 ระบุทรพัยากรที่ตองการ ควรคํานึงถึงสิง่ทีม่ีอยูในทองถ่ิน หางาย และประหยัด 
 ข้ันที่ 4 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
 1) กําหนดกิจกรรมทีจ่ะเช่ือมโยงกับเน้ือหาวิชาอื่น 
 2) กําหนดจุดมุงหมายของกจิกรรมใหชัดเจน 
 3) เลือกวิธีที่ครูวิชาตาง ๆ จะทํางานรวมกัน 
 4) เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม 
 5) จัดทําเอกสารแนะนําการปฏิบัติกจิกรรม 
 6) ครูเตรียมสื่อ วัสดุ ลวงหนา ไดแก ใบความรู ใบงาน แบบบันทึก แบบประเมิน 
แบบทดสอบ และอื่น ๆ 
 ข้ันที่ 5 ดําเนินกิจกรรมตามรายการที่วางไวอยางเครงครัด มีการตรวจสอบและรวมมือ
กับครูคนอื่นอยูเสมอ เพื่อความกาวหนาของกจิกรรม 
 ข้ันที่ 6 ประเมินความกาวหนาของผูเรียน 
 ข้ันที่ 7 ประเมินกิจกรรมการสอน หาจุดเดน-จุดดอย เพื่อนํามาปรบัปรุง 
 ข้ันที่ 8 แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูดวยกัน 
 วิธีท่ี 2 เลือกจุดประสงคการเรียนรูกอน 
 ข้ันที่ 1 เลือกจุดประสงคการเรียนรูจาก 2 รายวิชาที่มีความสัมพันธกัน 
 ข้ันที่ 2 นําจุดประสงคตามข้ันที่ 1 มาสรางเปนหัวเรื่อง (Theme) 
 ข้ันที่ 3 ระบุทรพัยากรที่ตองการ 
 ข้ันที่ 4 พัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันที่ 6 ประเมินความกาวหนาของผูเรียน 
 ข้ันที่ 7 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันที่ 8 แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูดวยกัน 
 รายละเอียดการดําเนินกจิกรรม มีข้ันตอนคลายคลงึกับวิธีทีห่น่ึง แตตางกันทีล่ําดับ
ข้ันตอนเทาน้ัน 
 สําหรับการบูรณาการตามรูปแบบที่  3 แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary 
Instruction) และรูปแบบที่ 4 แบบขามวิชา หรือสอนเปนคณะ (Transdisciplinary Instruction) 
ที่เนนงานหรือโครงการที่เกี่ยวของกับเน้ือหามากกวา 1 สาขาวิชา ดังน้ันวิธีการสรางบทเรียน
บูรณาการในข้ันที่ 4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจึงสรางเปนงาน กิจกรรมหรือโครงงาน 
(Project) ใหผูเรียนทํา เพราะจะสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยง และนําความรูความสามารถจาก
หลายวิชามาสรางกิจกรรมตาง ๆ ในโครงงานไดอยางดี 
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การประเมินผลในการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 
 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการน้ัน สอดคลองกับแนวการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
แนวปฏิรูปที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ผูเรียนไดเรียนรูจากการไดคิดและปฏิบัติจริงตาม
ความสนใจ และความถนัดของตนเองอยางมีความสุข เรียนรูจากกลุมและเพื่อน เรียนรูอยางเปน
องครวม (บูรณาการเขาดวยกัน) และเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง ดังน้ันการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนดังกลาวตองสอดคลองกับสภาพจริง คือ การประเมินความสามารถ
แท เริ่มต้ังแตประเมินการคิดวางแผน กระบวนการทํางาน คุณธรรม จริยธรรมระหวางการทํางาน 
ความต้ังใจ ใสใจจนมีผลงานที่สําเร็จเปนช้ินงานตามเปาหมาย 
 วิธีการประเมินจะตองหลากหลาย ตอเน่ือง โดยมีการประเมินตลอดเวลาตามกิจกรรม
การเรียนรู ใชวิธีการสังเกต ตรวจสอบรายการ บันทึกการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือภายใน
กลุม ประเมินช้ินงานหรือบางครั้งอาจจะมีการประเมินดานความรูควบคูกันไปดวย 
 นอกจากน้ี ควรมีการประเมินแบบอิงการปฏิบัติ (Performance-base) และการ
ประเมินแบบอิงการสังเกต (Observation-base) ซึ่งจะชวยใหครูและผูเรียนสามารถบูรณาการ
การเรียนรูกับการประเมินผลเขาดวยกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมใหสมบรูณย่ิงข้ึน 
และการสอนกับการประเมินจะไมแยกจากกัน ทั้งครูและผูเรียนมีสวนรวมในการสอนและการ
ประเมิน จึงทําใหการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสัมพันธกับชีวิตจริงมากที่สุด การประเมินผลที่
สอดคลองกับวิธีการสอนแบบบูรณาการควรมีสภาพใกลเคียงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยอยู      
บนพื้นฐานของสิ่งที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง ดังน้ันการวัดและประเมินผลจึงควรมีลักษณะ
สําคัญตาง ๆ ดังน้ี 
 1. สะทอนภาพพฤติกรรมและทักษะที่จําเปนของผูเรียนในสถานการณจริง 
 2. ใชเทคนิคการประเมินผลที่หลากหลาย 
 3. เนนใหผูเรียนแสดงออกดวยการสรางสรรคผลงาน ดึงความคิดช้ันสูง ความคิดที่
ซับซอน และการใชทักษะตาง ๆ ออกมาได 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนผลมาจากการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความเปนจริง 
และสามารถประยุกตสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 5. ใชขอมูลอยางหลากหลายเพื่อการประเมิน โดยครูผูสอนควรรูจักผูเรียนทุกแงทุกมุม 
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รับขอมลูจากหลากหลาย ๆ ทางการกําหนดปญหาหรืองาน 
ควรเปนแบบปลายเปดเพื่อใหผูเรียนไดสรางคําตอบที่หลากหลาย 
 6. เนนการมีสวนรวมในการประเมินระหวางผูเรียน ครูและผูปกครอง จะทําใหผูเรียน
รูจักการวางแผน 
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เทคนคิวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบบรูณาการ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการมีเทคนิควิธีการจัดการและประเมินผลหลายวิธี 
ครูผูสอนสามารถเลือกวิธีใชไดตามความเหมาะสมกับเน้ือหาหรือรูปแบบการบูรณาการ ทั้งน้ี
เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลที่ตองการวัดและประเมินผลผูเรียนใหไดครบถวนทุกดาน ใหสอดคลอง
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ไดแก การสังเกต การบันทึกประจําวันหรืออนุทิน การตอบปากเปลา     
การเขียนคําตอบหรือความเรียง การประเมินตนเอง การประเมินกลุม การสัมภาษณ            
การสัมภาษณกลุม การใชแฟมสะสมผลงาน การใหคะแนนแบบรูบริค การสนองตอบ การใช
แบบทดสอบ เปนตน 
 วิธีการประเมินผล จะเห็นไดวามีหลายแบบ แตละแบบลวนประเมินสิ่งที่ผูเรียนไดปฏิบัติ
จริงและมีลักษณะพิเศษของแตละแบบในการประเมิน ครูผูสอนจะเลือกใชวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติแบบใด ข้ึนอยูกับเน้ือหา ผลการเรียนรูที่คาดหวังและกลวิธีในการสอนของครู ซึ่งวิธีการ
ประเมินน้ี นอกจากจะสามารถประเมินการเรียนรูของผูเรียนแลว ยังสามารถนําผลมาปรับปรุง
การสอนของครูและการเรียนของผูเรียนไดอยางดีอีกดวย 
 

ประโยชนและขอจํากัดของการสอนบรูณาการ 
 ประโยชนของการบูรณาการ 
 1. ทําใหผู เรียนเขาใจเน้ือหาในลักษณะองครวม มองเห็นความสัมพันธระหวาง
เน้ือหาวิชา ทําใหผูเรียนระลึกถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว กระตุนผูเรียนใหมีความรูทั้งลึกและกวาง 
ทําใหเปนผูมีทัศนะกวางไกล ลดความซ้ําซอนของเน้ือหาแตละวิชา และทําใหมีเวลาเรียนมากข้ึน 
 2. ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และมีเจตคติที่ดี เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่ 
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถนําความรูที่ ไดไปใชในชีวิตจริงอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูหลายรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกปญหา และการประยุกตใชทักษะตาง ๆ  
 4. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น         
โดยคํานึงถึงความคิดเห็นและผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 5. ชวยแกปญหาดานการขาดครูสอนในแตละรายวิชา 
 6. ชวยทําใหผูเรียนเขาใจสภาพและปญหาสังคมไดดีกวา สามารถพิจารณาปญหาและ
ที่มาของปญหาอยางกวาง ๆ ใชความรูอยางหลากหลายมาสัมพันธกัน สงเสริมใหเกิดทักษะและ
ความสามารถในการแกปญหาทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งการสงเสริมการคนควาวิจัย 



 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 
Journal of Graduate Studies Rambhai Barni 

 

 

 

52 

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

 7. ชวยทําใหการสอนและการใหการศึกษามีคุณคามากข้ึน สามารถชวยเนนการพัฒนา
ทักษะที่จําเปนใหเกิดความคิดรวบยอดที่กระจางข้ึน ถูกตองและสามารถปลูกฝงคานิยมที่พึง
ประสงคไดอีกดวย 
 8. สงเสริมใหผูเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผูอื่น การรูสึกเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ 
และเกิดการเรียนรูจากการกระทํารวมกัน 
 9. ชวยสงเสริมการพัฒนาคานิยม และบรรยากาศในช้ันเรียน เปนการสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาวินัยในตนเอง สงเสริมความสามารถในการทํางานและการควบคุมอารมณของผูเรียน 
 10. ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ และเกิดความสนุกสนาน 
เพราะไดเรียนรูหลายดาน 
 ขอจํากัดของการบูรณาการ 
 1. การบูรณาการหลักสูตรเปนวิธีการที่ทําไดคอนขางยาก เพราะตองอาศัยความรวมมือ
จากครูผูสอนหลายคนมาปรึกษาหารือรวมกัน ตองมีความเขาใจตรงกันและตองเปนความรวมมือ
อยางจริงจัง และจิตใจตองทุมเทความรู ความสามารถและเวลาอยางเต็มที ่
 2. การบูรณาการหลักสูตรเขาดวยกัน อาจทําใหผูเรียนขาดความลึกซึ้งในการเรียนรู     
มองไมเห็นความสําคัญของเน้ือหาสาระหรือวิชาการตาง ๆ ตามที่ครูตองการได 
 3. การจัดตารางสอนของครูทุกคน โดยเฉพาะครูที่สอนประจําวิชาตาง ๆ เชน ศิลปะ     
พลศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป งานเกษตร ตองสอนหลายช้ัน หลายหอง จึงตองจัดตารางสอนของ
แตละหองแนนอนตายตัว ซึ่งไมสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพราะสอน
เน้ือหาวิชาตาง ๆ จะคลุกเคลากันไปตามบรรยากาศของการเรียนรู 
 

ตัวอยางการจัดการเรียนรูบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
 ครูภาวนาไดนํากลองนมมาใชในการจัดการเรียนรูวิชาตาง ๆ กับผูเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 4 เธอเริ่มตนสอนภาษาไทย โดยผูเรียนชวยกันคิดคําโฆษณาของนมสด เพื่อสอนเกี่ยวกับคํา/
ภาษา ที่ใชในการโฆษณา เด็ก ๆ ชวยกันคิดวามีลักษณะเปนอยางไร หลังจากน้ันครูใหผูเรียนดู   
คําสัมผัสคลองจองในคําในโฆษณานมสด ใหเด็กหาคําใหมที่สัมผัสกันมาใสคํากลอนโฆษณาของ
ตนเอง แตละคนพูดคํากลอนโฆษณาของตนใหเพื่อนฟง พรอมกับวิเคราะหวาคําใดสัมผัสกัน 
ทําไมจึงสัมผัส ใหทุกคนอานกลอนโฆษณาของเพื่อน ๆ เด็กคนใดที่อยากเคาะจังหวะประกอบ     
ก็ทําไดตามใจชอบ ตอจากน้ันใหผูเรียนเขากลุม ๆ ละ 5 คน ชวยกันศึกษาตัวอยางกลอนสี่ สรุป
เปนผังกลอนสี่ แลวนําคําโฆษณามาแตงเปนกลอนสี่ ครูสามารถสอนเรื่องเสนขนาน รูปทรง
เรขาคณิต ปริมาตร การวัดความยาว การวัดมุมและการตวง และเมื่อสอนภาษาไทยและ
คณิตศาสตรเสร็จแลว สามารถนํากลองนมน้ีไปสอนสังคมศึกษาไดอีก โดยใหผูเรียนไดคนควา
วานมสดทํามาจากอะไร ชวยกันศึกษาวาการเลี้ยงโคทําอยางไรบาง โคมีกี่ประเภท แตกตางกัน
อยางไร นอกจากน้ียังสอนสุขศึกษา โดยใหผูเรียนพิจารณาสาอาหารที่อยูขางกลอง แลวอภิปราย
ประโยชนของนํ้านมย่ีหออื่น ๆ มาเปรียบเทียบสารอาหารวาย่ีหอใดมีสารอาหารตัวใดมากกวากัน 
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สารอาหารแตละตัวใหคุณประโยชนอยางไร ถาจะเลือกด่ืมจะเลือกอยางไร และดูวัน เดือน            
ปที่ผลิต และหมดอายุ ตลอดจนดูวามี อย. หรือไม แลวอภิปรายวาสําคัญอยางไร ควรปฏิบัติ
อยางไร 
 นอกจากวิชาดังกลาวแลว สามารถนําไปสอน กทอ. ไดอีก โดยใหเด็กชวยกันประดิษฐ
เศษวัสดุจากกลองนมเปนแจกัน โมบาย หุนยนต กลองใสวัสดุ กระเปา หรือจะทําอยางอื่นได
หลายอยาง ตามความสนใจและความตองการของนักเรียน หรืออาจจะนําไปสอนทัศนศิลป เชน 
การวาดรูปวัว การปนรูปวัว การแกะสลักรูปวัว การออกแบบกลองนม ถาผูเรียนจะออกแบบ
กลองนมใหสวยงาม นาซื้อ นารัก จะออกแบบอยางไร ใหแตละคนสรางสรรคผลงานออกมาอยาง
อิสระ ก็จะไดผลงานจากกลองนมที่หลากหลาย หรือจะบูรณาการสอนเรื่องอื่น ๆ ไดอีก             
ตามสภาพและความคิดของครผููสอนที่จะออกแบบการเรียนรู เพื่อประโยชนของผูเรียน 
 

บทสรปุ 
  ในยุคการเรียนรูทีก่าวไกล  ทัศนวิสัยกวางไกลกวา 
 สอนอยางไรนักเรียนไดเกิดปญญา  รูคุณคาเกิดประโยชนเรียนสุขใจ 
  การสอนแบบบูรณาการสําคัญย่ิง สอนใหนักเรียนรูจรงิปฏิบัติได 
 เพราะวิธีการสอนน้ันแยบคาย  สอดแทรกทุกวิชาไวเขาดวยกัน 
  ทั้งบรูณาการภายในกลุมวิชา จุดประสงค เน้ือหา ลําดับข้ัน 
 บูรณาการระหวางกลุมกส็ําคัญ  ครบครันทัง้คุณธรรมนําความรู 
  เปนการสอนแนวใหมที่ไดผล เพราทกุคนรวมคิดประสานสู 
 การวางแผนแกนความคิดเริ่มที่คร ู  เปนผูนําการเรียนรูแบบบรูณาการ 
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สมารทโฟนกับสังคมกมหนา 
 

อภิวรรณ ศิรินันทนา
1
 

 
 

บทคัดยอ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กอใหเกิดการพัฒนาในดานการสื่อสารสรางความเปลี่ยนแปลง

ตอการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเน่ือง นวัตกรรมใหม ๆ ที่เกิดข้ึนสรางการ
รับรูคุณคาทางเทคโนโลยีที่มีผลตอวิถีชีวิตของมนุษยมากมาย ขณะเดียวกันการรับรูเกี่ยวกับการ
ใชงานเทคโนโลยีใหม ๆ บนเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคเพื่อการติดตอสื่อสาร             
มีหลากหลายชองทางมากข้ึน ซึ่งการใชงานสวนใหญใชงานผานสมารทโฟน เมื่อมีการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชนิดน้ีข้ึนมา จึงทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วสะดวกสบาย ซึ่งจะเปน
สวนที่ทําใหดึงความสนใจใหเราไปอยูที่หนาจอโทรศัพท และตามมาดวยคําที่ใชกันวา สังคม     
กมหนา ซึ่งสังคมกมหนา คือ พฤติกรรมของคนที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารโดยอาศัยสมารทโฟน
เปนเครื่องมือในการเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตตลอดเวลา สังคมกมหนาน้ันทําใหเราทันตอ
เหตุการณขาวสารบานเมือง เปนประโยชนในการทําธุรกิจ ประโยชนในการประชาสัมพันธ      
การนัดแนะ เน่ืองในวันสําคัญตาง ๆ และเปนประโยชนในดานตาง ๆ อีกมากมาย แตก็ยอมมีโทษ
ตามมาเชนเดียวกัน ซึ่งสวนใหญเปนโรคที่เกิดจากการเปนบุคคลสังคมกมหนา ทั้งเปนตนเหตุใน
การเปนโรคแทรกซอนตางๆ มากมาย เชน โรคตาแพแสง โรคน้ิวล็อก วิธีปองกันและแกไขปญหา
สังคมกมหนา ควรใชมือถือสมารทโฟนใหถูกตองถูกเวลา ควรใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมจอง
หนาจอเปนเวลานาน พักสายตา นอนหลับพักผอนใหเต็มที่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน และ
ที่สําคัญอยาหลงเช่ือคนแปลกหนาที่คุยผานแชทออนไลน เน่ืองจากอาจโดนหลอกลวงได สงผลไป
ถึงการฆาตกรรมถึงแกชีวิต 

 
คําสําคัญ: สมารทโฟน, สงัคมกมหนา 
 

Abstracts 
Current Innovation and Technology Development of communication in the face 

of change. The lifestyle and behavior of consumers continue. New innovations The 
resulting technological perception affects the way many people live. At the same time, 
awareness about the use of new technologies. On the social networks of consumers, 
communication is more diverse. Most of the usage is through smartphones. When 
developing this kind of innovation and technology. It makes communication fast and 
                                                
1 รองศาสตราจารย สงักัดคณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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comfortable. This is the part that draws attention to us on the phone screen. And 
followed by the words used to socialize. The social front is the behavior of people who 
use communication technology based on the smartphone as a tool to connect to the 
Internet all the time. Social Ignore, we keep up with the news. Useful for doing business. 
Benefits of public relations on important dates. And useful in many other areas. But it is 
the same penalty. Most of the diseases are caused by socialization. It causes many 
complications such as allergic rhinitis, ring finger syndrome. How to prevent and solve 
social problems. Should use a smart phone to be right time. Should spend time to be 
useful. Do not stare at the screen for a long time. Eat a handy meal. And do not believe 
the strange people talk online chat because it may be scam. The result? Murdered dead 

 
Keywords ; Smartphone, Social Ignore 
 
 

บทนํา 
ปจจุบันเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารถือไดวาเปนตัวแทนของภาวะโลกาภิวัตนในยุค

ปจจุบันที่แทรกซึมเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน ปจจุบันความตองการในการติดตอสื่อสารที่มี
มากข้ึนและดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน ทําใหการติดตอสื่อสารในรูปแบบเดิม
ที่ไดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยี (Convergence) สงผลให
พฤติกรรมการสื่อสารที่มิไดเปนเพียงการติดตอกันทางเสียงเทาน้ัน หากแตประกอบไปดวยการ
สื่อสารขอมูล และการเช่ือมตออินเทอรเน็ต การสนทนาติดตอสื่อสารผานระบบเทคโนโลยีถือเปน
การพูดคุยกันผานทางอปุกรณสื่อสารที่มีคูสนทนาไมไดพบปะหนาตากันโดยตรง ปจจุบันเปนที่
นิยมใชอยางแพรหลายเพราะมีความสะดวกรวดเร็วประหยัด สามารถสื่อสารกันไดเสมออยู
ใกลชิดกันสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูคนในสังคมสมัยใหมที่มีการใชงานอยางทันทวงทีทุกที่       
ทุกเวลาที่ตองการ อาจกลาวไดวามากกวาครึ่งหน่ึงของการสื่อสารระหวางบุคคลที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวันคือการสื่อสารผานเทคโนโลยี (ชิตาภา สุขพล, 2548) ซึ่งแตกตางกวาเมื่อกอน 
เพราะทุกวันน้ีสังคมไทยใหความสนใจกับเทคโนโลยีเปนอยางมาก ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาในดาน
การสื่อสาร สรางความเปลี่ยนแปลงตอการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอเน่ือง 
นวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดข้ึนสรางการรับรูคุณคาทางเทคโนโลยีที่มีผลตอวิถีชีวิตของมนุษยมากมาย 
เชน การสื่อสารแบบไรพรมแดน ดวยเครือขาย อินเทอรเน็ต ทําใหระยะทางไมเปนอุปสรรค      
ตอการติดตอสื่อสารอีกตอไป การแบงปนขอมูล และการเขาถึงขอมูลทาไดสะดวกและรวดเร็ว 
สามารถสงถึงกันไดในทุกสถานที่และไมจํากัดเวลาขณะเดียวกันการรับรูเกี่ยวกับการใชงาน
เทคโนโลยีใหม ๆ บนเครือขายสังคมออนไลนของผูบริโภคเพื่อการติดตอสื่อสารมีหลากหลาย
ชองทางมากข้ึน เชน แอพพลิเคช่ัน เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร อินสตราแกรม เปนตน ซึ่งการใชงาน
สวนใหญใชงานผานสมารทโฟน (หทัยรัตน หนูแดง, 2555) ทั้งน้ีเทคโนโลยีตาง ๆ ไดมี         
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ความเจรญิกาวหนาและพัฒนาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในดานเครื่องมือสื่อสารหรือที่เราเรียก
กันวาโทรศัพทมือถือสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตน่ันเอง มือถือสมารทโฟนเปนเครื่องมือที่ชวยใน
การติดตอสื่อสารที่สะดวกสบาย ซึ่งเปนเทคโนโลยีเหลาน้ีเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของ
คนเราอยางมากจนเทคโนโลยีเหลาน้ีกลายเปนปจจัยที่ 6 ตอการดําเนินชีวิตไปแลว ตอจาก
รถยนตยานพาหนะซึ่งกลายมาเปนปจจัยที่ 5 ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต จากสมัยกอนที่ตองมี
การสงจดหมายหากันกวาจะไดรับจดหมายก็นานเปนอาทิตยแตเมื่อมีการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชนิดน้ีข้ึนมา จึงทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วสะดวกสบาย จนทําใหติดเปนนิสัย       
ในการใชมือถือสมารทโฟนเหลาน้ี (อดิสรณ อันสงคราม, 2558)  
 

ยุคของสมารทโฟน 
ทุกวันน้ีคนเรามีสมารทโฟนและแท็บเล็ตกันอยางนอยคนละเครื่อง หรือบางคนมากกวา

หน่ึงเครื่อง เราจะพบเห็นคนเราไมคอยใสใจคนรอบขางหรือแมแตใจลอยเพราะวาถูกสิ่งเราในจอ
สมารทโฟน หรือวาแท็บเล็ต ดึงดูดความสนใจไปจนหมด ที่นากลัวคือ แมแตเวลาขามถนนหรือ
อยูกลางถนนก็ยังจองมองไปที่จอภาพ มากกวาที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบขาง บางที
ไดรับสัญญาณก็ไมรับรู เพราะชีวิตน้ีขอกมหนา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือปฏิสัมพันธที่อยูบนโลกไซเบอร 
ไมใชปฏิสัมพันธกับโลกแหงความเปนจริง แมแตคนในครอบครัวยังทําใหความสัมพันธที่ ดี         
ลดนอยลงไป มองขามสิ่งที่อยูในโลกความจริงใหความสําคัญกับโลกออนไลนมากข้ึน ซึ่งจะเห็นได
วาต้ังแตเริ่มมีเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือสมารทโฟนเขามาวาพอไปถึงจุดหน่ึงคนจะอยูกับ
เทคโนโลยีที่ตอบสนองตัวเราเองมากข้ึนและสามารถทําอะไรไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการ
ติดตอสื่อสาร ซึ่งจะเปนสวนที่ทําใหดึงความสนใจใหเราไปอยูที่หนาจอโทรศัพท และตามมาดวย
คําที่ใชกันวา "สังคมกมหนา" เพราะวาตัวหนาจอโทรศัพททําใหเราตองกมลงไปดูอยางไมมี
ทางเลือก (พรรณพิมล วิปุลากร, 2558) 

ปจจุบันไมวาจะเดินทางไปไหนมาไหนกับครอบครัว เพื่อน พี่นอง หรือวามองไปที่คน
รอบขางมักจะเห็นแตละคนตางน่ังกมหนาอยูกับหนาจออุปกรณสื่อสารของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น 
จึงทําใหเกิดศัพทบัญญัติใหมในโลกออนไลนช่ือ “สังคมกมหนา” ซึ่งเปนปรากฏการณที่มี
ผลกระทบอยูไมนอย พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีความหมกมุนอยูกับเทคโนโลยี เชน        
สมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร เปนตน เทคโนโลยีเหลาน้ีสามารถใชประโยชนใหกับเรา
ไดดี เชน ใชทํางาน สืบคนขอมูล โทรศัพท กลองถายรูป เปนอุปกรณสื่อสารที่สงไดทั้งภาพและ
เสียงแบบปจจุบันผูที่ใชงานมีทุกเพศทุกวัย แตสวนใหญเปนวัยรุนและหนุมสาวที่มีความชํานาญ
และเ ช่ียวชาญในการใชโปรแกรมและอุปกรณต าง ๆ ดังกลาวเสมือนเกิดมาเพื่อสิ่ ง น้ี             
(อดิสรณ  อันสงคราม, 2558)  

จะเห็นไดวาสังคมกําลังกาวสูความเปนสังคมกมหนา น้ันคือคนมีการติดตอสื่อสารกันโดย
ใชสมารทโฟนเปนเครื่องมือในการเช่ือมความสัมพันธ และอาจมีการสื่อสารกับคนรอบขางนอยลง
หรือมีการสนทนากันแตไมมองหนากัน โดยปจจุบันสังคมกําลังขาดแคลนกระบวนการสื่อสาร
แบบเผชิญหนาที่จะเปนการทําลายความสัมพันธทุกประเภทอยางหลีกเลี่ยงไมได การใช      
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สมารทโฟนถึงแมจะเปนชองทางในการบูรณาการตนเองใหเขากับสังคมแตก็มีดานลบเชนกัน เมื่อ
ใชอุปกรณตาง ๆ เหลาน้ีเปนเวลานานและความถ่ีที่บอยข้ึนก็จะสงผลกระทบทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ทําใหผูใชพฤติกรรมที่แข็งกระดางไมใสใจผูคนหรือสิ่งรอบขาง เปนบุคคลที่ใจรอน 
คาดหวังผลที่ตองการรวดเร็ว และมอีารมณหงุดหงิดงายเมื่อไมไดด่ังใจ ทําใหขาดสติ ขาดความ
รูตัว จิตใจจดจอแตเฉพาะอุปกรณและขอมูลที่ใชอยูตรงหนา อาจกลาวไดวาปจจุบันเปนยุคของ
สังคมกมหนา ซึ่งยากที่ใครหรือวงการใดจะหลีกเลี่ยงได  (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย           
ในพระราชูปถัมภ, 2555) ทั้งน้ีสมารทโฟน เขามามีบทบาทในชีวิตของคนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย 
ไมใชแตเฉพาะในประเทศไทย แตจะจะครอบคลุมทั้งโลก ทําใหคนเราไมใสใจคนรอบขาง เพราะ
มัวแตจดจอกับเน้ือหาสาระหนาจอสมารทโฟน จนเกิดปญหาที่เรียกวา “สังคมกมหนา” และอาจ
ทําใหเกิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย ผลกระทบที่ตามมาความสัมพันธระหวางบุคคลลดนอยลง 
ไมวาจะเปนคนในครอบครัว เพื่อน หรือแมกระทั่งสังคมในที่ทํางาน จนสมารทโฟนกลายเปน
ปจจัยในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางที่ 6-7 ที่นอกเหนือจาก อาหาร ที่อยู เครื่องนุงหมและ
ยารักษาโรค ของชีวิตประจําวันไปแลว นอกเหนือจากน้ีแลว ยังมีกลุมเยาวชนที่เสพติด           
สมารทโฟนมาก จนอาจจะเรียกวากลายเปนยาเสพติดชนิดหน่ึงที่กลืนกินชีวิตประจําวัน             
ไปเสียแลว สิ่งที่นากลัวที่ตามมาสําหรับกลุมเยาวชนบางกลุมที่เสพติดสมารทโฟน น่ันก็คือคือ            
เรื่องวุฒิภาวะ อยางที่เปนขาว หรือ โศกนาฏกรรมในหนาหนังสือพิมพที่เปนอยู เพราะฉะน้ันเด็ก
ควรจะไดรับคําช้ีแนะจากผูปกครองหรือผูที่มี วัยวุฒิที่มากกวาเพื่อเปนแนวทางในการใช           
สมารทโฟนอยางมีสติ และควบคุมการใชสมารทโฟนอยางเปนระบบ ไมเชนน้ันอาจจะเกิดขาว 
ลอลวงเด็กโดยใชโซเชียลอยางที่เปนอยูในปจจุบัน และผลกระทบที่นากลัวอีกอยาง น้ันคือปญหา
สุขภาพสายตา สุขภาพทางจิตและโรคที่ตามมาอีกหลายโรคเชน สุขภาพทางตาเน่ืองจากจองจอ
สมารทโฟนนานเกินจําเปน อาจทําใหปวดตา สายตาสั้นและปญหาเรื่องสายตาตามมาอีกมากมาย 
สุขภาพทางจิตทําเกิดการเผชิญหนาลดนอยลง การหมกมุนกับโซเชียลมากเกินจําเปนจนลืมใสใจ
สิ่งรอบตัว และปญหาดานการสื่อสารระหวางบุคคล สูญเสียการใชชีวิตประจําวัน โดยไมสนใจ
สังคมรอบขาง หรือที่เรียกวา โลกสวนตัวสูง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของพฤติกรรมที่กาวราวแข็งกระดาง 
ขาดการมีมนุษยสัมพันธที่ ดี สื่อสารระหวางบุคคลไมเปน และจากผลสํารวจเยาวชนที่ใช      
สมารทโฟนต้ังแตอายุ 6 ขวบข้ึนไป มีมากถึง 44 ลานคน คิดเปน 70 เปอรเซ็นต ของประชากร
ทั้งหมดของประเทศไทย และมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนอีกเรื่อย ๆ สมารทโฟนก็ไมไดเลวรายขนาดน้ัน
ยังคงมีขอดี ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอยางกาวไกล สมารทโฟนสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตได        
แคปลายน้ิวสัมผัส รับสง ขอมูลขาวสารทั้งภาพและเสียงไดกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา เพียงแคเราใชปลายน้ิวสัมผัสก็สามารถสงขอมูลขาวสารไปอีกซีกโลกหน่ึงไดแลว 
เชน การประชุมทางไกลสําหรับผูบริหารเปนการประชุมโดยการใชสัญญาณอินเทอรเน็ตเช่ือตอ
กับอุปกรณตาง ๆ เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถมองเห็นหนากันได โดยไม
ตองเดินทางใหเสียเวลา อีกทั้งยังประหยัดเวลาและคาใชจาย ในโรงเรียนที่หางไกลก็ยังเขาถึง
การศึกษาได โดยใชโครงขายอินเทอรเน็ต ไมเพียงเทาน้ัน ผูปวยที่ไมสามารถเขาถึงการรักษาในที่
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หางไกลยังสามารถใชโครงขายอินเทอรเน็ตเขาถึงการรักษาไดโดยไรขีดจํากัด  สมารทโฟน            
ไดกลายเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวันของมนุษยไปเสียแลว จะเห็นไดวาคนทุกกลุม        
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ลวนแตมีสมารทโฟน เปนของตัวเอง ผลกระทบที่ตามมามีมากมาย       
ทําใหความสัมพันธระหวางบุคคลลดนอยลง จนถึงข้ันวิกฤต เน่ืองจากสมารทโฟนดึงความสนใจ
จากสิ่งรอบขางไปจนหมด จนลืมความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว ลืมความสัมพันธระหวาง
เพื่อน หรือความสัมพันธในที่ทํางานงาน ไมมีใครสนใจใคร จนทําใหยุคน้ี เรียกไดวา “ยุคสังคม    
กมหนา” ที่เราไดยินคนในสังคมพูดจนคุนหู หรือเห็นภาพในสังคมจนชินตา และปญหาสุขภาพ
นานัปการที่ไดกลาวมาขางตน 

 

สังคมกมหนา : นิยามความหมาย  
 สังคมกมหนาเปนศัพทใหมที่ เกิดข้ึนในสังคมเมื่อประมาณ 5-10 ป  ที่ผ านมา              
อันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการมุงพัฒนาข้ึนภายใตระบบทุนนิยม รวมไปถึงกระแสโลกาภิวัตน
ที่ทําใหมนุษยเกิดความสัมพันธรูปแบบใหมซึ่งเปนจุดกําเนิดของคําวาสังคมกมหนา 
 วิทย ปญโย (2558) กลาวถึง สังคมกมหนา (Social Ignore) โดยใหความหมายวาเปน
คนกลุมหน่ึงที่อยูในสังคมหรือมีการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน โดยคนกลุมน้ีพกพาอุปกรณที่เรียกวา 
สมารทโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) ที่เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลาซึ่ง
บุคคลที่อยูในกลุมสังคมน้ีมักทํากิจกรรมรวมกับคนอื่นๆ เชน การรับประทานอาหารรวมกัน        
น่ังด่ืมกาแฟรวมกัน คุยกันเล็กนอยเมื่อพบกัน แลวหยิบสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต (Tablet) 
ออกมาใชโดยไมสนใจคนรอบขางหรือสิ่งรอบตัวมีลักษณะเปนตางคนตางอยู ซึ่งเขาสูโลกของ
ตัวเองผานทางเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เชน อินสตาแกรม เฟสบุค 
(Fackbook) ยูทูป (YouTube) เปนตน แตกิจกรรมที่ทําอยูดวยกันยังคงดําเนินไปตามปกติ เชน 
คุยเรื่องเดียวกันแตไมมองหนากัน เพราะสายตามองสมารทโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต 
(Tablet) โดยมีลักษณะปากพูด หู ฟง อาจมีการโตตอบกันบางเปนบางครั้ง แตรูเรื่องบางไมรู
เรื่องบาง แตก็สามารถรวมกิจกรรมไปไดดวยกันโดยไมมีปญหา  
 คําอธิบายขางตนที่เกี่ยวของกับสังคมกมหนามีความสอดคลองกับแนวความคิดของ                  
ขรรคชัย ริทู (2557)  ที่กลาววา ปจจุบันสมาชิกในสังคมลวนแตน่ังกมหนาอยูกินหนาจออุปกรณ
การสื่อสารของตัวเอง จนกระทั่งเกิดศัพทบัญญัติใหมในโลกออนไลนช่ือ สังคมกมหนา 
(Indifferent Society) ซึ่งเปนปรากฏการณที่มีผลกระทบอยูไมนอยจากพฤติกรรมทางสังคมของ
มนุษยในยุคเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ที่ผูใชตางกมหนาอยูกับอุปกรณพกพา
สวนตัว เชน สมารทโฟน (Smartphone) หรือ แท็บเล็ต (Taplet) ซึ่งเราพบเห็นไดทั่วไปวาผูคน
เหลาน้ีตางหมกมุนอยูกับการแชทผานไลน (Line) กับเพื่อนหรือกลุมเพื่อน การโพสต (Post) 
ภาพอาหารขณะรับประทานหรือทานเสร็จแลวผานเฟสบุค (Facebook) เพื่อรอการกดช่ืนชอบ 
(Like) จากเพื่อนโดยจะสงผลตอกิจกรรมของกลุมหรือเพื่อนในชีวิตจริงลดนอยลง กอนหนาน้ี
อุปกรณเหลาน้ีถูกจํากัดการใชงานจากการเช่ือมตอกับสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบไรสาย             
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แตปจจุบันเมื่อมนุษยสามารถเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา โดยเน้ือหาที่มาพรอมกับ
หนาจอของอุปกรณตางๆ มักมีความหลากหลายและดึงดูดใจเปนอยางมากไมวาจะเปนไลน 
(Line) เกม (Game) และหนังสือออนไลน (E-Book) เปนตน โดยมีสัดสวนการใชงานตอวัน           
ก็เพิ่มข้ึนอยางมหาศาล ดังน้ันเมื่อมองไปทางใดมักพบแตผูคนกมหนาลงมองจออิเล็กทรอนิกส      
ไมวาจะเปนบนรถไฟฟา รถประจําทาง รานอาหาร หรือแมกระทั่งขณะเดินก็มีลักษณะกมหนา     
จนถูกขนานนามวาเปนยุคแหงสังคมกมหนาซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดจากพฤติกรรมจากการใช     
สมารทโฟนที่มีการเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตตลอดเวลาและสามารถใชไดทุกสถานที่  
 

องคประกอบของความเปนสังคมกมหนา  
 อยางไรก็ตามปรากฏการณที่เกิดข้ึนหรือพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมที่อยูภายใตกรอบของคําวาสังคมกมหนา ดังที่ขางตนเปนการอธิบายถึงความหมายของ
ความเปนสังคมกมหนาไปแลว ตลอดจนองคประกอบของสังคมกมหนาก็มีอยูหลายองคประกอบ 
โดยกลุมคนสวนใหญจะเริ่มแสดงออกทาทาง และเกิดความซึมเศราอันเน่ืองมาจากพฤติกรรม
ความเปนสังคมกมหนา โดยไมรูตัว โดยอาการที่บงช้ีวาสมารทโฟน ทําใหเกิดความเครียดน้ันคือ 

1. รูสึกวาตองตอบโดยดวนหรือทันที หมายถึง ขณะที่ทําอะไรบางอยางหากมีเสียงแจง
เตือนดังข้ึนจะทิ้งทุกอยางที่ทําและหันไปสนใจกับสมารทโฟน (Smartphone) ทันทีแมไมไดต้ังใจ
ก็ตาม 

2. คิดไปเองวาโทรศัพทมีเสียงดังหรือเสียงเตือน อาการแบบน้ีเปนสัญญาณที่บอกวา
กําลังเสพติดเทคโนโลยี  

3. กลัวถูกเพื่อนลืม (FOMO หรือ Fear to miss out) คือเมื่อโพสต (Post) รูปภาพหรือ
สถานะตางๆ หลังจากน้ันเพียงไมกี่นาทีก็เขามาตรวจสอบวามีใครเห็นหรือมีโครกดไลค (Like) 
บางแตถาไมมีใครกดไลค (Like) ก็จะเกิดอาการกังวลน่ันแสดงถึงเปนอาการของโรค FOMO คือ 
อาการกลัวถูกทิ้งหรือถูกลืมจากเพื่อน สังคมหรือโซเซียลเน็ตเวิรกทั้งหลาย  

4. ใชสมารทโฟนโดยไมสนใจคนรอบขาง คือในขณะทํากิจกรรมกับเพื่อนหรือครอบครัว    
ก็มีการใชสมารทโฟน จนกระทั่งไมทราบวาในกลุมมีการสนทนาอะไรกัน หรือบางครั้งก็หันหนา
มองและพยักหนา เพื่อบอกใหทราบวายังฟงอยูและก็กลับไปใสใจหนาจอสมารทโฟนอีกครั้งที่
สําคัญจะทําใหสูญเสียบรรยากาศในการทํากิจกรรมรวมกัน  

5. รูสึกกังวลเมื่อหางจากสมารทโฟน คือพยายามจะนําโทรศัพทวางไวใกลมือตลอดเวลา 
แมกระทั่งขณะนอน เขาหองนํ้า หรือบนโตะอาหาร 

ซึ่งองคประกอบดังกลาวมีความสอดคลองกับพรรณพิมล วิปุลากร (2558) ที่อธิบายถึง
องคประกอบที่จะกอใหเกิดอาการใหมทางสุขภาพจิต เรียกวา nomophabia ซึ่งมาจากคําวา         
No mobile phone phobia หรือการขาดโทรศัพทมือถือสมารทโฟนไมไดโดยมีอาการหรือ
สามารถสังเกตไดจากการที่พกโทรศัพทมือถือติดตัวอยูตลอดเวลาโดยมีองคประกอบดังน้ี  
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 1) จะรูสึกกังวลใจหากโทรศัพทมือถือสมารทโฟนไมไดอยูกับตัว 
 2) มีการหมกมุนอยูกับการเช็คขอมูลในสมารทโฟน 
 3) เมื่อไดยินเสียงเตือนจะวางงานหรือสิ่งที่ทําอยู ณ ขณะน้ันเพื่อมาเช็ค

ขอความทันที  
 4) โทรศัพทมือถือจะใชกอนเขานอนและหลังต่ืนนอนในทุกๆ วัน  
 5) พฤติกรรมดังกลาวอาจสงผลตอการทํางานการเรียนและการใชชีวิต 

ประจําวัน  
อยางไรก็ตามทางดานภานุวัตน กองราช (2554) ไดมีจําแนกผลของนวัตกรรมใหมที่

เกิดข้ึนเปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีจนกลายเปนชุมชนโลกออนไลน ที่เรียกวาเครือขาย
สังคมออนไลนโดยที่พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนจําแนกเปน 7 ดาน ดังน้ี  

 1) ความหลงใหลจนผิดปกติ (System Addiction) มีลักษณะมองสังคม
ออนไลนวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตและเปนเรื่องยากที่จะหยุดใชจะมีความรูสึก เบื่อ หงุดหงิด 
และกระวนกระวายเมื่อไปไดเขาสูสังคมออนไลน อีกทั้งยังเลือกที่จะใชสังคมออนไลนมากกวาทํา
อยางอื่นในเวลาวาง 

 2) ดานการคิดการใชงาน (System Stickiness) มีลักษณะการวางแผนที่จะใช
สังคมออนไลนตอไปเรื่อยๆ ในอนาคตจะใชทุกครั้งเมื่อมี เวลาวางหรืออยูในสถานที่ที่มี
อินเทอรเน็ต และจะใชบอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได  

 3) ดานการรับรูความเสี่ยง (Perceiver Rick) มีลักษณะรับรูวาขอมูลสวนตัว    
จะไมปลอดภัยมีความไมแนนอนหลายอยางมีการระมัดระวัง เมื่อมีคนแปลกหนาเขามาติดตอใน
สังคมออนไลน 

 4) การรับรูความเพลิดเพลิน (Perceiver Enjoyment) การใชสังคมออนไลน    
ทําใหเกิดความสนุกสนานผอนคลายเพลิดเพลินทําใหรูสึกต่ืนเตนกับเรื่องราวตางๆ  

 5) อิทธิพลทางดานสังคม (Social Influence) เพื่อนบนและสังคมรอบขางมี
สวนทําใหใชสังคมออนไลนและจะมีความรูสึกทอดทิ้งหากไมไดเขาใช  

 6) การแสดงออก (Self - Expression) สามารถสะทอนตัวตนผานสังคม
ออนไลนได และสามารถทําใหเกิดความมั่นใจการแสดงออก รวมไปถึงสามารถแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกผานสังคมออนไลนได อีกทั้งผูใชยังคงมีความช่ืนชอบที่จะแสดงขอมูลที่มี
ความช่ืนชอบที่จะแสดงขอมูลที่มีความหลากหลายใหผูอื่นไดรับรูผานสังคมออนไลน  

 7) ดานการรับรูถึงความกังวล (Perceived Anxiety) มีความรูสึกสบายใจที่ไดใช
สังคมออนไลนมีความเขาใจรูปแบบการใชเปนอยางดีไมรูสึกวาการใชมีความวุนวาย และสับสนไม
รูสึกกังวลประหมา  

ยุคของสังคมกมหนาไดเปดกวางและพบเห็นมากข้ึนที่ประเทศจีน ลาสุดมีการเป ด
ชองทางเดินเทาใหกับผูใชโทรศัพทมือถือโดยเฉพาะ ซึ่งคนกลุมน้ีจะมีลักษณะเฉพาะตัวคือ
สามารถกมหนาเลนสมารทโฟนขณะที่เดินไปไหนมาไหนได ความนิยมของสมารทโฟนไดขยาย     
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วงกวางออกไปทั่วโลกพรอมกับความพยายามในการหาทางปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนขณะใช
งานสมารทโฟน ขณะที่บานเรากําลังรณรงคไมใหใชงานสมารทโฟนขณะขับข่ี ที่ประเทศจีนไดเปด
ชองทางเทาสําหรับผูใชสมารทโฟนโดยเฉพาะเปนครั้งแรกในเมืองฉงช่ิง โดยชองทางเดินดังกลาว
ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูใชงานมือถือขณะเดินสามารถเดินบนทางเทาโดยมีลูกศรสีขาวกํากับ     
ตลอดทาง เพื่อเปนแนวใหผู ใชงานโทรศัพทมือถือสามารถเหลือบเห็นลูกศรดังกลาว                          
(สยามโฟน ด็อด คอม, 2557) 
 

พฤติกรรมใชสมารทโฟน 
อยางไรก็ตามการที่มนุษยมีพฤติกรรมใชสมารทโฟนและใหความสําคัญกับสมารทโฟน 

(Smartphone) กลาววา สมารทโฟนถือเปนโลกแหงการสื่อสารที่มีความหลากหลาย แตความ
เหมาะสมตองมาพรอมกับกาลเทศะ อีกทั้งการใชสมารทโฟนอาจมีผลกระทบในเชิงวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต คือเกิดพฤติกรรมหลงตามแฟช่ันที่จะเปน การทําใหตนเองทันสมัย และถือวา         
สมารทโฟนเปนเครื่องประดับที่บงบอกสถานะทางสังคม และจะเปนผลทําใหมนุษยเกิดความ
ตองการสูงจนเปนการทําใหมนุษยพยายามแสวงหาทรัพยเพื่อการบริโภค บางครั้งอาจตองขอยืม
เงินผูอื่นเพื่อมาบริโภคสมารทโฟน น้ันแสดงใหเห็นถึงมนุษยขาดความอดทนในการรอคอยและ
เปนคนเรงรีบไมมีความรอบคอบ ขาดมรรยาทในการเขาสังคมเปนตัวการทําใหมนุษย            
ขาดความสัมพันธทางสังคม โดยมีพฤติกรรมที่สนใจการสนทนากับคนสนิทผานสังคมออนไลน 
จนขาดความใสใจที่จะสรางความสัมพันธกับผูอื่นในสังคมจริง ทําใหเกิดความสัมพันธที่เหินหาง 
และเกิดความไมจริงใจเกิดข้ึนในสังคมออนไลน กลาวคือ การใชสมารทโฟน ไมจําเปนตอง        
เห็นหนา ทาทาง และสายตาในการปฏิสัมพันธกันอาจทําใหคูสนทนาโกหกหรือประกอบสรางตัว
ใหมข้ึนมาเพื่อนําเสนอและทําใหเกิดความไมจริงใจตอกัน 

ทั้งน้ีความเหมาะสมในการใชสมารทโฟนตองข้ึนอยูกับกาลเทศะในสถานที่ตาง ๆ และ
โดยเฉพาะสังคมกมหนาน้ันมีปจจัยที่เปนสาเหตุหลักคือ การหลงตามแฟช่ันซึ่งจะเปนเหตุที่ทําให
เกิดความสัมพันธที่หางเหิน ดังที่ชลธิชา ศรีอุบล (2553) อธิบายพฤติกรรมของมนุษยยุคปจจุบันที่มี
ลักษณะความเปนสังคมกมหนาวาการพูดคุยผานสมารทโฟนเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและ
สะดวกสบาย อยางไรก็ตามการใชน้ันก็มีทั้งขอดีและขอเสีย น้ันคือทําใหการติดตอสื่อสารมีความ
สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน สามารถพูดคุยสนทนาไดหลายคนในเวลาเดียวกันจากที่เคยพูดคุยมอง
หนาและทาทาง กลับกลายเปนไมมองหนาคุยกัน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาขณะที่น่ังเรียนใน
หองเรียนก็หยิบสมารทโฟน (Smartphone) ข้ึนมาใชงานเพราะสามารถเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ต
ได โดยไมสนใจวาครูจะสอนอะไรหนาหองเรียน คานิยมการแชท (Chat) ผานสมารทโฟนมีบทบาท
มากย่ิงข้ึน ทําใหการพูดคุยระหวางกันแบบเผชิญหนาหมดไป โดยภาษาพูดจะมีนอยลงและการ
ปฏิสัมพันธของมนุษยก็ลดนอยลงเชนเดียวกัน ปจจุบันสถานที่สาธารณะตาง ๆ สวนใหญทุกคน
จะตองหยิบสมารทโฟนข้ึนมา ซึ่งมีความสนใจและมีความสุขกับหนาจอของสมารทโฟนตนเอง 
โดยถือวาสมารทโฟนเปนปจจัยที่ 5 ของสังคมไปแลว โดยเฉพาะแอพพลิเคช่ัน (Line) ที่เยาวชน
นิยมใชกันน้ัน บางคนใชทุกวันจนทําใหสูญเสียการใชชีวิตประจําวันที่ควรจะเปน เชนเรื่องของ
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สัมพันธภาพและ การวางตัวที่ดี ซึ่งเปนจุดเริ่มตนพัฒนาการที่สําคัญของวัยรุนและการเลน
จนกระทั่งติดเปนนิสัยจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่แข็งกระดาง  
 คําอธิบายขางตนที่เกี่ยวกับปญหาของทักษะการเขาสังคม หรือที่เรียกวา Face to face 
อันเกิดจากพฤติกรรมการใชสมารทโฟนซึ่งจะเปนการสงผลโดยตรงตอตัวมนุษย โดยผลของความ
เปนสังคมกมหนาน้ันจะทําใหความสัมพันธของมนุษยเสื่อมถอย เพราะสามารถสื่อสารกันไดโดย
ไมตองเผชิญหนากัน และการใชสมารทโฟน (Smartphone) สามารถใชงานไดเพียงคนเดียวทํา
ใหความสมัพันธกับผูอื่นลดนอยลง ซึ่งผลกระทบน้ีทําใหเกิดความเช่ือที่วา มนุษยสามารถสัมพันธ
กับบุคคลลดลงได ทําใหสังคมใหมจะเปนสังคมที่ไมตองพึ่งพากันมาก ซึ่งที่มีความสอดคลองกับ
พิชญ เพชรคํา (2557) กลาววา ผลกระทบตอตัวเองในการใชสมารทโฟน คือ กอใหเกิดการติด
เกมและเกิดการอิจฉากันซึ่งจะสงผลกระทบตอสังคมในระดับความสัมพันธ  คือระดับ
ความสัมพันธของคนในสังคมเริ่มลดลงจากพฤติกรรมการใชสมารทโฟน (Smartphone) คือเมื่อ
คนมีเวลาวางก็จะมีการใชสมารทโฟนสื่อสารกันผานสังคมออนไลนได น่ังคุยกันเพื่อสาน
ความสัมพันธอีกตอไป ความสัมพันธของคนจึงลดนอยลง ซึ่งเปนไปในทิศทางกับ TRAN (2010) 
กลาววา ความสัมพันธในทางปฏิบัติกับสมารทโฟน ทําใหมีแนวโนมที่จะสะทอนถึงการใชชีวิตจริง
และเปนผลกระทบทางสังคมคือการนําไปสูความละเลยของบริบททางกายภาพ ดวยเหตุน้ีอาจ
นําไปสูความลมเหลวของการปฏิสัมพันธของผูใชในปจจุบัน ตลอดจนเครือขายสังคมออนไลนได
สรางปญหาความสัมพันธในครอบครัว กลาวคือ เปนการทําใหคนหางไกลกันมากข้ึน           
เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรูจักและคนแปลกหนาบนอินเทอรเน็ตทําใหความรูสึกของคน
เปลี่ยนไป โดยเครือขายสังคมจะชวยสรางสมัพันธภาพใหกับคนที่เราไมรูจัก ใหรูจักแนนแฟนกัน
มากข้ึน ในขณะเดียวกันสังคมออนไลนก็ทําใหเราหางไกลจากคนที่เราสนิทในชีวิตจริงมากข้ึนดวย       
เพราะสิ่งที่จะเกิดข้ึนย่ิงทําใหเรามีปฏิสัมพันธกันแบบผิวเผิน เพราะคิดวาพบปะกันในโลก
ออนไลนแลวดังน้ันดวยความเปนเครือขายสังคม จึงทําใหสมาชิกสวนใหญคิดวาเพียงแตเปน
สมาชิกในเครือขายก็เทากับการเขาสังคมแลว  
 อีกทั้ง Tran (2012) กลาวตอไปวาการพึ่งพาสมารทโฟน (Smartphone) ถือเปนพฤติกรรม
การปฏิสัมพันธรวมของคนในปจจุบันอันเกิดจากสถานการณ และบรรทัดฐานทางสังคม รวมไปถึง
ความสามารถของสมารทโฟนและ ความคาดหวังของผูใชหากมีการใชมากเกินไป อาจกอใหเกิด
การเสพติดและมีแนวโนมที่สมารทโฟนจะเปนสวนหน่ึงในชีวิตของผูครอบครอง จนอาจเกิด
พฤติกรรมทางสังคมที่ไมเหมาะสมอันเกิดจากการใชสมารทโฟนของคนในสังคมมีเพิ่มมากข้ึน 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองสิ่งที่จะตามมาคือการนําไปสูชีวิตใหมที่สมารทโฟนเปนสวน
หน่ึงของชีวิตและเปนตัวตนของบุคคล สมารทโฟนเปนสิ่งประดิษฐที่ถือวาเปนหนาตาทางสังคม
และสามารถใชไดทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งการใชสมารทโฟนจะทําใหขาดการมีสวนรวมทางสังคมที่
สําคัญ เพราะมีการปฏิสัมพันธกับสมารทโฟนกวาสิ่งที่อยูรอบตัว โดยมีการใชเพื่อเปนการฆาเวลา 
บางครั้งอาจมีการใชมากเกินไปจนกอใหเกิดการเสพติดใหเกิดข้ึนได  
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 จะเห็นไดวาพฤติกรรมการใชสมารทโฟนในสังคมปจจุบันถือเปนพฤติกรรมรวมของคนใน
สังคม หากมีการใชมากเกินไปจะเกิดภาวการณเสพติดข้ึน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวน้ีกลาวน้ัน         
มีความสอดคลองกับพรรณพิมล วิปุลากร (2558) ไดกลาววา พฤติกรรมสังคมกมหนาเปนเรื่อง
ของการใชเวลากับสมารทโฟน หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส ถึงแมสิ่งที่เราทําจะเปนประโยชน 
หากแตกมหนาไดอยางเดียวไมเงยหนาข้ึนมามองสิ่งรอบตัวในแงการใชเวลากับสมารทโฟน หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากเกินไปจนเริ่มรบกวนสิ่งที่เรียกวาการทําหนาที่ปกติ เชนถึงเวลาตอง
รับประทานอาหาร แตรูสึกวายังไมรับประทานก็ได หรือถึงเวลาตองนอนก็ยังไมนอน ซึ่งในความ
เปนจริงเปนสิ่งที่ไมควรปฏิบัติ อยางไรก็ตามตองยอมรับวาการสื่อสารผานอุปกรณเหลาน้ีไมทดแทน 
การพูดคุยแบบเผชิญหนากัน เพราะวาทักษะทางสังคมที่เรียกวา การสนทนาแบบเผชิญหนา            
(Face to Face) คือการมองหนาหรือสบตากัน การมีจังหวะในการพูดคุยสําหรับบางคนสูญเสีย
ไป เชน เวลาจะพูดกับคนอื่นรูสึกประหมา วางตัวไมถูกหรือภาษา เปนปญหาในการสนทนา
เพราะภาษาที่ใชในเครือขายสังคมออนไลนไมคอยปกติ โดยเฉพาะการใชภาษาที่เปนรูปแบบ
ทางการมักมีปญหาวาจะพูดภาษาที่เปนทางการอยางไร  
 ดัง น้ันอาจกลาวไดว าเปนการ เกิดสังคมใหมหรือที่ เรี ยกว า สังคมเสมือนจริ ง                    
โดยดิเรก มั่นมนัส (2553) กลาววา สังคมเสมือนหรือสังคมออนไลนไมมีความแตกตางจากสังคม
จริง แตในความเหมือนยอมมีความแตกตางโดยที่ความแตกตางระหวางโลกแหงความจริงกับโลก
เสมือนน้ันก็คือ ความจริงกับความเสมือน เน่ืองดวยโลกความจริงมีหลายมิติที่แสดงใหเห็น         
แตโลกเสมือนมีขอจํากัดในการแสดง มิติอื่นๆ บางคนพยายามเลือกเพียงบางมิติเปนเสมือนวามิติ
น่ันคือตัวตนของตนเอง โดยภาพที่เห็นในโลกความเปนจริงกับภาพที่เห็นในโลกเสมือนจริงน้ันคือ 
ภาพเดียวกันที่ซอนทับกันอยางไมสนิท  

ดังน้ันสังคมกมหนา คือ พฤติกรรมของคนที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารโดยอาศัย       
สมารทโฟนเปนเครื่องมือในการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตตลอดเวลา โดยมักจะมีการเสพติด
หมกมุน กลาวคือ มีการหมกมุนจดจออยูกับการติดตอสื่อสารจนกระทั่งรูสึกวาสมารทโฟน         
มีความสําคัญตอชีวิตที่จะขาดเสียมิไดและกลายเปนบุคคลที่มีโลกสวนตัวสูง ขาดความ
กระตือรือรนในการสรางความสัมพันธกับคนรอบขางก็ตาม แตมิไดใสใจที่จะติดตามหรือทําความ
เขาใจเน้ือหาในการสนทนาอยางจริงจังจนเกิดความสัมพันธหางเหินจากคนรอบขางและถอยหาง
จากโลกแหงความเปนจริง จนบางครั้งแยกไมออกระหวางโลกแหงความจริงกับโลกเสมือนจริง 

 

มุมมองทางลบตอสังคมกาวหนา 
หัวขอขาวที่พบเห็นไดบอยครั้งเกี่ยวกับมุมมองทางลบตอเทคโนโลยีการสื่อสารกับ

เยาวชนผูใชงาน เชน “ชีวิตเด็กไทยเสื่อมเสพติดเทคโนโลยีมากเกินไป” (เดลินิวส, 2557)       
“สังคมกมหนา ภาวะติดจอตรวจสอบปญหากอนสายเกิน” (ไทยโพสต, 2557) หรือ “นักวิชาการ
สะทอนปญหาเด็กไทยป 2556 ช้ีเด็กน้ิวล็อกระบาด เหตุเสพติดเทคโนโลยี ขาดปฏิสัมพันธกับคน
รอบขาง” (คมชัดลึกออนไลน, 2556) สิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณที่คนในสังคมกําลัง
เฝาระวังการเพิ่มข้ึนของบทบาทเทคโนโลยี การติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันของเยาวชน 
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เชนเดียวกบัผลการศึกษาที่ผานมาสวนใหญช้ีใหเห็นถึงผลทางลบของการใชงานเทคโนโลยีการ
สื่อสารสัมพันธตอสุขภาวะจิตใจของผูใชงาน เชน การเสพติดอินเทอรเน็ต การเสพติด
โทรศัพทเคลื่อนที่ เสพติดการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ทําใหเกิดความรูสึกโดดเด่ียว ภาวะซึมเศรา 
ความเครียดและวิตกกังวล (Sadlo et al, 2005) อยางไรก็ตาม ยังพบวามีบางงานศึกษาแสดงให
เห็นถึงผลทางบวกของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีตอผูใชงานในหลายดานเชนกันแตคนในสงัคมอาจ
ไมไดใหความสนใจหรือตระหนักผลการศึกษาในสวนที่เปนแงบวกมากนัก เน่ืองจากผลการศึกษา
ที่สะทอนผลทางลบมีสวนในการตอง “เฝาระวัง” มากกวากลายเปนการประกอบสรางมายาคติ
ที่วา “เทคโนโลยีการสื่อสารเปนมหันตภัยที่ตองเฝาระวังการใชงาน” อาทิ การใชอินเทอรเน็ต
เพื่อคลายเครียด ผอนคลายอารมณ เขาสูความบันเทิงรูปแบบตางๆ หรือการใชโทรศัพทก็นับได
วาเปนการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นเพื่อทําใหเกิดการสรางสัมพันธภาพ ชวยระบายความคิด
ความรูสึกของตนกับบุคคลอื่นๆ และเปนอีกชองทางหน่ึงของการลดภาวะความรูสึกโดดเด่ียวได 
(Jin and Park, 2010) 

การเสพติดเทคโนโลยีถูกสังคมมองวาเปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงของวัยรุนในปจจุบัน 
วัยรุนไทยมีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชสูงสุดในเอเชียถึงรอยละ 72 สูงกวาคาเฉลี่ยในเอเชียที่มี
โทรศัพทเคลื่อนที่ รอยละ 64 และพูดคุยผานโทรศัพทเคลื่อนที่เปนอันดับ 1 ของภูมิภาค โดยมี
จํานวนช่ัวโมง รวม 1.7 ช่ัวโมงตอวัน และรอยละ 23 ของวัยรุนไทยระบุวาไมสามารถอยูไดโดย
ปราศจากโทรศัพทเคลื่อนที่ (MCOT.NET, 2553) ทั้งน้ี อาการเสพติดดังกลาวมีสวนจากการที่
วัยรุนเปนวัยที่ชอบพูดชอบคุย อยากสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน จึงพบพฤติกรรมใชโทรศัพทเกิน
ความจําเปน พอแมจํานวนไมนอยที่มีปญหาลูกวัยรุนติดโทรศัพทสวนใหญเปนเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (ทวีศิลป วษิณุโยธนิ, 2551) นอกจากน้ีงานวิจัยหลายช้ินสะทอนใหเห็นวาเด็กรุนใหม
เสพติดโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมาก โดยเด็กสวนใหญพึ่งพาเทคโนโลยีจนเปนสิ่งสําคัญในชีวิต โดย
เด็กจะไมสามารถทนอยูไดโดยไมมีเครื่องมือสื่อสารใด ๆ จนเกิดความรูสึกทรมาน หลายคน
ยอมรับวาติดโทรศัพทเหมือนติดยาเสพติด เมื่อไมมีโทรศัพทจะรูสึกสับสน กระวนกระวาย โกรธ 
โดดเด่ียว ไมมั่นคง ไมปลอดภัย ตกใจ หงุดหงิด ฯลฯ (สรวงมณฑ สิทธิสมาน, 2554) สวนการ
กําหนดลักษณะอาการเสพติดโทรศัพทเคลื่อนที่น้ัน ในประเทศไทยสถาบันคุมครองผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดอธิบาย ลักษณะ
เบื้องตนของผูที่เสพติดโทรศัพทเคลื่อนที่ไว 8 ประการ ประกอบดวย 1) ต่ืนเชามาจะตองหยิบมือ
ถือมาดู Missed call กอน 2) เขาหองนํ้าจะตองพกมือถือติดตัวไปดวย 3) กระวนกระวายถา
ไมไดสงขอความแชทบนมือถือ 4) เวลากินขาวจะมีมือถือวางไวดวย 5) หมดความมั่นใจ ถาลืมมือ
ถือไวที่บาน 6) รูสึกเหงา วาเหว อางวาง ถาไมมีสายโทรเรียกเขาหลายช่ัวโมงติดตอกัน             
7) หงุดหงิดทุกครั้งที่ตองปดมือถือ 8) เมื่อเปดมือถือหลังจากปดเครื่อง/แบตหมด สิ่งแรกที่ทําคือ
ดูวามีใครโทรมาหาบาง (ฐิตินันท ศรีสถิตย และอวยพร แซตระกูล, 2552) 

ในขณะเดียวกันปญหาการใชอินเทอรเน็ต ทั้งการใชบริการอินเทอรเน็ตที่มีลักษณะการ
สรางเปนสังคมเสมือน อาทิ หองแชทรูม เว็บบอรด หรือเกมออนไลนของวัยรุนที่ใชงานมาก
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เกินไปจนถูกมองวาเปนปญหากลุมอาการทางจิตอยางหน่ึง ซึ่งหากผูใชยึดติดกับสังคมในโลก     
ของอินเทอรเน็ตจนแยกไมออกวาโลกของความจริงและโลกเสมือนจะนํามาซึ่งสาเหตุของการ  
เปนโรคเสพติดอินเทอรเน็ตได (ศรีศักด์ิ จามรมาน, 2551) สมาคมจิตแพทยของอเมริกา               
(American Psychiatric Association) ไดวินิจฉัยลักษณะอาการหรือพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดข้ึน
จากการใชอินเทอรเน็ต พบวา ลักษณะอาการของคนที่ติดอินเทอรเน็ตน้ันจะคลายกับลักษณะ
อาการของคนที่ติดการพนันคือมีอาการหมกมุน หงุดหงิดกระวนกระวายเวลาที่ไมไดเลน       
และสาเหตุของการติดก็คลายคลึงกันคือการเลนเพื่อหลีกหนีปญหาผอนคลาย ระบายอารมณ
เวลาที่เหงาหรือรูสึกไมมีใคร ทั้งน้ี ในทางวิชาการไดเริ่มสรางและพัฒนาหลักการที่นํามาใชอธิบาย
ลักษณะของผูที่ติดอินเทอรเน็ต โดย Young (2004) กําหนดลักษณะอาการติดอินเทอรเน็ต 
(Pathological Internet Use) ไว 8 ประการคือ 1) รูสึกหมกมุนกับอินเทอรเน็ต แมในเวลาที่
ไมไดตอเขาระบบอินเทอรเน็ต 2) มีความตองการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานมากข้ึนเรื่อย ๆ      
3) ไมสามารถควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได 4) รูสึกหงุดหงิดเมื่อใชอินเทอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช 
5) คิดวาเมื่อใชอินเทอรเน็ตแลวทําใหตนเองรูสึกดีข้ึน 6) ใชอินเทอรเน็ตเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา     
7) หลอกลวงคนในครอบครัวหรือเพื่อนเรื่องการใชอินเทอรเน็ตของตนเอง 8) มีอาการผิดปกติ
เมื่อเลิกใชอินเทอรเน็ต เชน หดหู กระวนกระวาย 
 

มุมมองทางบวกตอสังคมกาวหนา 
สังคมกมหนา ซึ่งมักถูกมองดวยสายตาตําหนิ โดนพูดถากถางวาสนใจเฉพาะการใชสื่อ

โซเชียลมีเดีย ไมชอบพูดคุยกับใคร สมาชิกครอบครัวเดียวกัน น่ังเปดในรานอาหารก็ไมพูดจากัน 
เพงมองแตโทรศัพทมือถือ กางไอแพด แท็บเล็ต เสพขอความขาวสาร สื่อสาร เลนเน็ต เลนไลน 
อยางจริงจัง รานกาแฟ เครื่องด่ืม หลายแหงยินดีตอนรับสมาชิกสังคมกมหนา น่ังนาน ๆ ไมคุย     
สงเสียงดังรบกวนผูอื่น เปนการแสวงหาความรูนอกสถาบันศึกษา แตละคนมีหองสมุดเคลื่อนที่ 
สังคมกมหนามีมิติเชิงบวก นอกจากการอาน ยังกระตุนในคนสนใจในการเขียนขอความ บทความ 
การแสดงความคิดเห็นมากกวาที่เปนอยู การเขียนถือวาเปนสุดยอดของการแสดงออก นอกจาก
การพูด หรือการสื่อสารดวยวิธีอื่น ๆ ตองใชเวลาคิด เรียบเรียง การอาน ไมวาจะอานจากสื่ออะไร 
ถือวาเปนบมเพาะนิสัยรักการอาน สื่อดิจิตอลฉับไวไดเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยอยางมาก   
แปรสภาพของไทยเฉยใหเปนกลุมที่มีปฏิกิริยาตอสภาพสังคม รูสึกเดือดรอนเมื่อรูวาสิทธิ ชีวิต
ความเปนอยูของตัวเองถูกละเมิด การน่ังกมหนา อานขอมูลในโทรศัพทมือถือยอมดีกวาน่ังเหมอ
ลอย ไรกิจกรรม พวกกมหนาเลมเกมอยางเดียวอาจดอยคาในการใชเวลา แตไดเปนการฝกสมอง
ใหคิดเร็ว มีผลรายแนถาหากเลนอยางหมกมุน ขามวันขามคืนไมพักผอนหลับนอน จนตายคา
หนาจอ พฤติกรรมรักการอานมิติใหมเปนภาพที่เราเห็นแลวควรดีใจ คนในสังคมกมหนา ใชเวลา
สวนใหญ เวลาวางเพื่อเสพขาวสาร ขอมูล รับรูความเปนไปตาง ๆ ในโลกมีความทันสมัย         
ทันเหตุการณ รูเรื่องราวตาง ๆ มากกวาคนทั่วไปที่ไรอุปกรณเขาถึงสื่อยุคดิจิตอล นอกจากรับรู
ขอมูลแลว ยังโตตอบสื่อสาร แสดงความเห็นตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว สังคมไทยเคยถูกประเมิน
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ดวยถอยคําเหยียดหยามวา “อานหนังสือปละ 8 บรรทัด” เปนสังคมไมรักการอาน ประชากรมี
เกือบ 70 ลานคน แตหนังสือพิมพรายวันมีจําหนายวันละไมถึง 2 ลานฉบับ ไมนับจากเหลือ
จําหนาย อานนอยกวาประชากรในประเทศอื่นๆ กอนยุคสื่อดิจิตอลผานโทรศัพทมือถือ ในสังคม
ตะวันตก ญี่ปุน ประชาชนจะอานหนังสือพิมพตามปายรถบัส น่ังรถขนสงมวลชน สถานีรถไฟ    
ในสวนสาธารณะ ขณะที่ภาพเชนน้ันไมปรากฏในสังคมบานเรา หองสมุด รานหนังสือ หาไดยาก
ย่ิงกวาแหลงคากาม ทุกวันน้ี คนไทยมีโทรศัพทมือถือ มีอินเทอรเน็ต เลนไลน เฟซบุก ทวิตเตอร 
และสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ รับรูขอมูลขาวสาร 24 ช่ัวโมง บางครั้งเปนการหมกมุน ทําใหเสียการ
งาน แตคนทั่วไปมีความรับผิดชอบตัวเอง จัดสรรเวลาได เกิดความต่ืนตัว คนไทยรักการอาน     
ในรานอาหารของชาวสังคมกมหนา เสพขอมูล สื่อสารดวยขอความเปนปฏิสัมพันธยอมดีกวา    
นาพิสมัยกวาในรานอาหารซึ่งมีแตวงเหลา คนเสพนํ้าเมาคุยกันเอะอะเสียงดังไมเกรงใจใคร    
พรอมจะมีเรื่องกัน ถาสายตาประสานกันจนเกิดอาการเขมนอยากไดเลือด การอานจาก
โทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต ฯลฯ ถือวาเปนพฤติกรรมที่ดีกวาไมอานอะไรเลย อุปกรณดิจิตอล
เหลาน้ีไมตางจากหนังสือพิมพ หรือสื่อสิ่งพิมพ แตดีกวา รวดเร็วกวามีความหลากหลาย 
เหนือกวาหองสมุดดวยซ้ํา เพราะสามารถคนหาขอมูลไดเต็มที่ การเขาถึง รับรูขอมูลเหตุการณ
ตาง ๆ ดวยความรวดเร็วทําใหคนฉลาดข้ึน มีความรอบรูมากกวาเดิม กระตุนใหสนใจสภาพสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เมื่อตัวเองตองรับรูเรื่องราวความเปนไปตาง ๆ โดยต้ังใจหรือไมก็ตาม 
การชุมนุมทางการเมือง การสงขอความเรื่องสําคัญใหการรับรูของสังคมเปนไปดวยความรวดเร็ว 
กวางขวาง เปนชองทางสําหรับปองกันเหตุรายตาง ๆ การรณรงคตอตานพฤติกรรมช่ัวรายของ
นักการเมือง หรือคนกลุมอื่น ๆ ในสังคม ถือวาเปนการสรางประโยชน ไมมีใครโดนตมงาย ๆ หรือ
ถูกหลอกงาย ๆ ถาใสใจ แลกเปลี่ยนขอมูลความรูตาง ๆ กับคนในสังคมกมหนา แตตองมีความ
รอบคอบเพียงพอ เพราะเหย่ือของแกงคอลเซ็นเตอร ยังมีอยู ตราบใดที่สังคมยังมีความ
หลากหลายของคนฉลาด โงเกิดมาในแตละนาที สังคมกมหนาเพื่ออานขอความสื่อสาร ยอมดีกวา
พวกที่ตองกมหนาหลบสังคมดวยความอัปยศอดสูเพราะพฤติกรรมช่ัวรายเลวทราม ถูกประจาน
ดวยโซเชียลมีเดีย ดังที่เกิดข้ึนในปจจุบัน นับเปนยุคที่สังคมรับรูความเปนไปตาง ๆ ยากในการ
ซอนเรนความช่ัว คนในสังคมกมหนาพรอมเสมอที่จะเงยหนาลุกข้ึนยืน จองตาพวกประสงคราย
ตอผลประโยชนของสังคม และมีความเช่ือมโยงโดยขอความ การรับรู โดยไมจําเปนตองรูจักกัน
มากอน เพียงแตมีทัศนคติ แนวความคิด จิตวิญญาณ ในการรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน          
สังคมกมหนาไมรบกวนใคร การรับรูขอมูลขาวสารถูกตองเปนการใชเวลาใหเปนประโยชน            
(โสภณ องคการณ, ปอมพระอาทิตย, 2559) 

สังคมกมหนา ทําใหเด็กรักกันกลมเกลียว เพราะการมองจากการเลมเกมของเด็ก เด็กจะ
รวมดวยชวยกันผานดาน เด็กสนุกนาน แนนอนมันทําใหเด็กมีสมาธิมากข้ึนดวย อีกทั้งเมื่อเรามี
ธุระแลวจําเปนตองน่ังรอเวลานานๆ  เราก็สามารถหยิบสมารทโฟน แลวอานขาวสาร เลนเกม      
คุยกับเพื่อนผานโลกโซเชียล โดยเปนการรอเวลาที่ไมนาเบื่อเหมือนสมัยกอน มันทําใหไดเพื่อน
ใหม ๆ มากมาย ทั้งไทย ทั้งเทศ เพื่อนที่พบเจอผานสังคมที่เราช่ืนชอบอะไรเหมือนๆ กันเพื่อนที่มี
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ประสบการณดี ๆ มาแชรกัน เหมือนที่เรา กําลังไดพบเจอเพื่อนดี ๆ และประสบการณดี ๆ        
ที่เกิดข้ึนในที่แหงน้ี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชิตาภา สุขพลํา (2548) ที่พบวาการสื่อสาร
ผานเทคโนโลยีสมัยใหมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตประชากรหลายรูปแบบ การสนทนาผานสื่อบาง
ประเภท เชน “โทรศัพท” ชวยใหเกิดการเช่ือมโยงความใกลชิด ลดระยะทางความหางไกล          
ชวยใหเกิดความผูกพัน และเปนอีกชองทางหน่ึงชวยใหผอนคลายความเครียด ความวิตกกังวล   
ไดระบายความทุกขใจ เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ชวยใหสมาชิกในครอบครัวรูสึกความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) ในเวลาที่อยูตามลําพังและยังเปนอีกชองทางหน่ึงของการลดความรูสึกโดด
เด่ียวได (Jin and Park, 2010) สวนการใชอินเทอรเน็ตในกลุมวัยกอใหเกิดการติด ตอสังคม
ภายนอกและสงผลใหเกิดความเปนอยูที่ดี (Well-Being) มากย่ิงข้ึนเพราะอินเทอรเน็ต ชวยให
วัยรุน สามารถแสดงออก และสรางการมีตัวตนของตนเองผานการใชงานใหผูอื่นเห็นไดมากข้ึน 
โดยสวนใหญวัยรุนชายจะไดรับประโยชนจากการติดตอสื่อสารกับคนอื่น ๆ สูงกวาวัยรุนหญิง 
(Valkenburg and Peter, 2009) อยางไรก็ตามเด็กและเยาวชนสวนใหญ หากไดรับสื่อ
อินเทอรเน็ตจะไดรับผลดีมากกวาผลเสีย แตถาใชงานมากเกินไปจะสงผลไมดีตอรางกายและ
จิตใจตามมาได (ประพิมพพรรณ สุวรรณกูฏ และอัจศรา ประเสริฐสิน, 2552) ผูที่มีการใช
อินเทอรเน็ตในปริมาณมากจะมีแนวโนมอาการหดหู  เหงา และโดดเด่ียวเพิ่มมากข้ึน              
(Eijnden et al, 2008)  
 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะที่คิดวา นาจะทดแทนการใชเทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวิรกในโลกออนไลน

ได คือควรหันหลังใหสิ่งเหลาน้ันบาง แลวหันหนาไปพบปะกับผูคน สังคมในโลกแหงความเปนจรงิ 
อยางนอยก็ทํากิจกรรมอดิเรกโดยมีปฏิสัมพันธสื่อสารระหวางผูคน เพื่อใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หรือไมก็อานหนังสือแลวแลกเปลี่ยนเรียนรูในสิ่งที่อานกับผูอื่น หรือวาใชเวลาทํา
กิจกรรมหาความรู สรางความสามารถพิเศษและพัฒนาทักษะสําคัญ เพื่อจะไดเปนกําลังสําคัญ
ของชาติตอไปในวันหนา 

ขาพเจาขอฝากขอความหวงใยเหลาน้ีไปถึงผูใหญ เด็กและเยาวชน ใหรูจักใชเทคโนโลยี
และโซเชียลเน็ตเวิรกในโลกออนไลนอยางเหมาะสมกับวัย มีสติสัมปชัญญะ คือความระลึกได
รูสึกตัวอยูเสมอ ในการควบคุมความรูสึกอยากเลนใหพอประมาณ และมีปญญา คิดถึงผลดี-เสีย 
ที่จะตามมาจากการใชเทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวิรกในโลกออนไลนอยางรูเทาทัน อยาตกเปน
ทาสของเทคโนโลยี อันจะสงผลใหสังคมกมหนา หมดไปจากสังคมไทยและสมารทโฟน ซึ่งจะไม
สามารถกลืนกินชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษยแนนอน และทําใหความสัมพันธระหวางบุคคล
กลับมาเหมือนเหมือนเดิมอีกครั้งหน่ึง 
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สรุป 
การเปนบุคคลสังคมกมหนาไมใชวาจะไมดี เราตองพึงระลึกไวเสมอวาสิ่งใดที่มีคุณสิ่งน้ัน

ก็ยอยมีโทษในการเปนบุคคลสังคมกมหนาน้ันทําใหเราทันตอเหตุการณขาวสารบานเมือง       
เปนประโยชนในการทําธุรกิจ ประโยชนในการประชาสัมพันธ การนัดแนะเน่ืองในวันสําคัญตาง ๆ  
แตดวยประโยชนที่กลาวมาขางตนก็ยอมมีโทษตามมาเชนเดียวกัน ทั้งเปนตนเหตุในการเปนโรค
แทรกซอนตาง ๆ เชน โรคตาแพแสง โรคน้ิวล็อก เปนตน ซึ่งสวนใหญเปนโรคที่เกิดจากการเปน
บุคคลสังคมกมหนา และเน่ืองจากเราอยูในวัยเรียนอาจสงผลกระทบตอการเรียนของเราดวยวิธี
ปองกันและแกไขปญหาสังคมกมหนา ผูปกครองควรใหคําแนะนําแกบุตรหลานในการใชมือถือ
สมารทโฟนใหถูกตองถูกเวลา ควรใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมจองหนาจอเปนเวลานาน         
พักสายตา นอนหลับพักผอนใหเต็มที่ รับประทานอาหารที่มีประโยชน และที่สําคัญอยาหลงเช่ือ
คนแปลกหนาที่คุยผานแชทออนไลนเน่ืองจากอาจโดนหลอกลวงได สงผลไปถึงการมาตรกรรมถึง
แกชีวิต 
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การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามมาตรฐานวิทยาศาสตรยุคใหม 
(Learning Management in Science According to Next Generation 

Science Standards: NGSS) 
 

ปณิดา สุวรรณพรม1 
เยาวเรศ ใจเย็น2 

 

บทคัดยอ 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตามมาตรฐานวิทยาศาสตรยุคใหม ประกอบดวย

หลักการเรียนรูสําคัญ 3 มิติที่สัมพันธเช่ือมโยงกัน ไดแก มิติที่ 1 การฝกปฏิบัติวิทยาศาสตรควบคู
กับวิศวกรรมศาสตร มิติที่ 2 การเช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชา และมิติที่ 3      
การเขาใจแนวคิดแกนของแตละสาขาวิชา หลักการทั้ง 3 มิติน้ีเปนสิ่งสําคัญในการออกแบบ      
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 โดยหองเรียนวิทยาศาสตรที่ใชหลักการเรียนรู     
3 มิติน้ี ผูเรียนมีโอกาสออกแบบการสืบคน สรางรูปแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางคําอธิบาย และ
ถกเถียงขอขัดแยงที่อาจเกิดข้ึน นําไปสูการพัฒนาผลการเรียนรูที่เช่ือมโยงไปสูทักษะแหงศตวรรษ
ที่ 21  

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร, มาตรฐานวิทยาศาสตรยุคใหม, ทักษะแหงศตวรรษ 
   ที่ 21 

Abstract 
Learning management in science according to Next Generation Science 

Standards: NGSS consists of 3 essential connective dimensions which are dimension             
1: scientific and engineering practices, dimension  2: crosscutting concepts, and dimension     
3: disciplinary core ideas. Those 3 dimensions are crucial factors for designing learning 
management in science in the 21st century. Science classroom that applies those 3 
dimensions promotes learners to involve in conducting investigations, creating models, 
sharing ideas, generating explanations, and debating disagreement. These activities lead to 
foster learning outcomes which consistent with the 21st century skills. 

 
Keywords: Learning management in science, NGSS, 21st century skills  
 

                                                
1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ี
2 อาจารยสงักัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
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บทนํา 
 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน เปนตนแบบของการ
ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในอีกหลายประเทศทั่วโลก เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกากย็อมสงผล
ตอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของอีกหลายประเทศเชนเดียวกัน และเมื่อป 
2012 สภาวิจัยแหงชาติ (National research council: NRC) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนองคกร
ของรัฐที่ทําหนาที่พัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ได
เผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกวามาตรฐาน
วิทยาศาสตรยุคใหม (Next generation science standards: NGSS) เพื่อสงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 

มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหม (NGSS) 
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหม (NGSS) (NRC, 2012a: 29 – 31) ประกอบดวย

หลักการเรียนรูสําคัญ 3 มิติที่สัมพันธเช่ือมโยงกัน ไดแก มิติที่ 1 การฝกปฏิบัติวิทยาศาสตรควบคูกับ
วิศวกรรมศาสตร (Dimension 1: Scientific and engineering practices) มิติที่ 2 การเช่ือมโยง
แนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชา (Dimension 2: Crosscutting concepts) และ มิติที่ 3               
การเขาใจแนวคิดแกนของแตละสาขาวิชา (Dimension 3: Disciplinary core ideas)  

 

 

ภาพที่ 1.1 หลักการเรียนรูทีส่ําคัญ 3 มิติตามแนวคิดของ NGSS 
           ที่มา (นิพนธ จันเลน, 2558)  
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1. มิติที่ 1 การฝกปฏบิตัิวิทยาศาสตรควบคูกบัวิศวกรรมศาสตร    
 (Dimension 1: Scientific and engineering practices) 
 มิติที่ 1 การฝกปฏิบัติวิทยาศาสตรควบคูกับวิศวกรรมศาสตรประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ 2 ดาน ไดแก 1) แนวปฏิบัติทางดานวิทยาศาสตรที่นักวิทยาศาสตรใชในการ
สืบเสาะหาความรู  สรางรูปแบบ ทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ และ                 
2) แนวปฏิบัติทางดานวิศวกรรมศาสตรที่ วิศวกรใชในการออกแบบและสรางสรรคระบบ           
ทั้งน้ีสภาวิจัยแหงชาติ (NRC) ใชคําวา practices ซึ่งหมายถึง การฝกปฏิบัติ หรือ แนวปฏิบัติ             
แทนคําวา skills ซึ่งหมายถึง ทักษะ หรือ ความเช่ียวชาญ เน่ืองมาจากการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่ตองอาศัยทั้งทักษะหรือความเช่ียวชาญควบคูกับความรูเฉพาะ
ศาสตรน้ัน ๆ ดวย  
 หากยอนกลับไปวิเคราะหมาตรฐานวิทยาศาสตรในยุคกอนศตวรรษที่ 21            
จะเห็นวา เดิมสภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ใชคําวากระบวนการสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry) แทนคําวา การฝกปฏิบัติ (Practices) ดังที่ เมื่อ พ.ศ. 2539 สภาวิจัยแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกา ไดเสนอมาตรฐานวิทยาศาสตรแหงชาติที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู ซึ่งให
นิยามไววา การสืบเสาะหาความรู คือ ชุดของกระบวนการที่เกี่ยวโยงกันที่เริ่มจากการต้ังคําถาม
เกี่ยวกับธรรมชาติโดยนักวิทยาศาสตรและนักเรียน จากน้ันดําเนินการสํารวจตรวจสอบเพื่อหา
คําตอบน้ันและ ดวยกระบวนการดังกลาวน้ีเองจึงทําให นักเรียนได มาซึ่งความรู และสามารถ
สรางความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ แบบจําลอง และ ทฤษฏี 
 

“Inquiry is a set of interrelated process by which scientists and students 
pose questions about the natural world and investigate phenomena; in 
doing so, students acquire knowledge and develop a rich understanding of 
concepts, principles, models, and theories.” (NRC, 1996: 214) 

 
 จากจุดเนนของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในยุคกอนศตวรรษที่ 21 ที่ให
ความสําคัญกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry) ที่นําเสนอโดยสภาวิจัยแหงชาติของ
สหรัฐอเมริกาน้ัน สงผล กระทรวงศึกษาธิการ โดยการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู และนิยามความหมายของกระบวนการสืบเสาะหาความรูไววา  
 

“กระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนการหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการอื่นๆ เชน การสํารวจ การสังเกต การ
วัด การจําแนกประเภท การทดลอง การสรางแบบจําลอง การสืบคนขอมูล    
เปนตน” (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 105) 
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 อยางไรก็ตาม คําวา “กระบวนการสืบเสาะหาความรู” มีความหมายที่ครอบคลุม
ถึงทุกกระบวนการที่นักวิทยาศาสตรใชในการหาคําตอบเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ     
ซึ่งอาจทําใหเกิดความคลุมเครือในการทําความเขาใจและการนําไปปฏิบัติจริงในหองเรียน ในยุค
ศตวรรษที่ 21 สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกาจึงเลือกใชคําวา “การฝกปฏิบัติ” ซึ่งหมายถึง 
การหลอมรวมกันของความรูและทักษะของสาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งไมสามารถแยกออกจากกันได และ
นักเรียนจะเกิดความรูความเขาใจก็ตอเมื่อนักเรียนไดลงมือใชความรูและทักษะน้ันในการลงมือ
ปฏิบัติจริง (NRC, 2012a: 29) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหม (NGSS)    
ในมิติที่ 1 น้ีไมใชการเปลี่ยนแปลงใหมทั้งหมด หากแตหลอมรวมแนวคิดของกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูเขากับแนวคิดที่สะทอนการทํางานของนักวิทยาศาสตรและวิศวกรเพื่อกระตุนให
การจัดการ เรียนรู วิทยาศาสตรสามารถพัฒนาใหผู เรียนให เปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร                 
มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร และสามารถใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร
ที่เหมาะสมกับบริบท (NRC, 2012a: 41) 
 
ตาราง 1.1 ลักษณะสําคัญของหองเรียนที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรูเทียบกับลักษณะ
สําคัญของหองเรียนที่เนนการฝกปฏิบัติ 

ลักษณะสําคัญของหองเรียน 
ท่ีเนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู  

(NRC, 2000: 29) 

ลักษณะสําคัญของหองเรียน 
ท่ีเนนการฝกปฏิบัติ 
(NRC, 2012a: 49) 

ผูเรียนถูกกระตุนความสนใจดวยคําถาม
เชิงวิทยาศาสตร 
Learner engages in scientifically 
oriented questions 

ต้ังคําถามทางวิทยาศาสตร และ นิยาม
ปญหาทางวิศวกรรม 
Asking question (for science) and 
defining problem (for 
engineering) 

  ผูเรียนคนควาหาขอมูลหลกัฐานในการ
ตอบคําถาม 
Learner gives priority to evidence in 
responding to questions 

สรางและใชแบบจําลอง 
Developing and using model 

  ผูเรียนสรางคําอธิบายจากหลักฐานที่มีอยู 
Learner formulates explanations 
from evidence 

วางแผนและดําเนินการสืบเสาะหา
ความรู 
Planning and carrying out 
investigations 
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ตาราง 1.1 (ตอ) 

ลักษณะสําคัญของหองเรียน 
ท่ีเนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู  

(NRC, 2000: 29) 

ลักษณะสําคัญของหองเรียน 
ท่ีเนนการฝกปฏิบัติ 
(NRC, 2012a: 42) 

ผูเรียนเช่ือมโยงคําอธิบายไปสูความรูทาง
วิทยาศาสตร 
Leaner connects explanations to 
scientific knowledge 

วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล 
Analyzing and interpreting data 

  

ผูเรียนสื่อสารและตัดสินประเมินคําอธิบาย 
Learner communicates and justifies 
explanations 

ใชการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรและ
การคํานวณ 
Using mathematics and 
computational thinking 
 

  

 สรางคําอธิบายทางวิทยาศาสตร หรือ 
ออกแบบวิธีการแกปญหาทาง
วิศวกรรม  
Constructing explanations         
(for science) and designing 
solution (for engineering) 

  

 มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร โ ต แ ย ง ท า ง
วิทยาศาสตรจากหลักฐานที่มีอยู 
Engaging in argument from 
evidence 

  

 สืบคน ประเมิน และ สื่อสารขอมูล 
Obtaining, evaluating, and 
communicating information 

 
 มิติที่ 1 ของมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหมมุงเนนการฝกปฏิบัติวิทยาศาสตรควบคู
กับวิศวกรรมศาสตรตามองคประกอบสําคัญ 8 องคประกอบขางตน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การใหเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific reasoning) ซึ่งเปนกระบวนการที่มีความซับซอน มีความหลากหลายตามบริบท       
แตการฝกปฏิบัติวิทยาศาสตรควบคูกับวิศวกรรมศาสตรน้ีก็ยังคงเกี่ยวของกับกระบวนการ        
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สืบเสาะหาความรู หากแต การฝกปฏิบัติน้ีใหความสําคัญกับ กระบวนการวิเคราะห วิจารณ 
โตแยงในทุก ๆ ข้ันตอนของการสรางองคความรูทางวิทยาศาสตร  และแกปญหาทาง
วิศวกรรม อีกทั้งยังใหความสําคัญของการใชแบบจําลองทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมใน
หองเรียนมากย่ิงข้ึน เมื่อผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบัติวิทยาศาสตรจะสงผลใหเขาใจพื้นฐานและ
ลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร น่ันคือ การเรียนรูวิทยาศาสตรที่บูรณาการธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรน่ันเอง 

  

2. มิติที่ 2 การเช่ือมโยงแนวความคดิหลกัระหวางสาขาวิชา    
 (Dimension 2: Crosscutting concepts) 
 มิติที่ 2 การเช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชาเปนการมุงเนนความ
เช่ือมโยงระหวางแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตรและแนวความคิดหลักทางวิศวกรรมศาสตร 
ซึ่งแนวความคิดหลักเหลาน้ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเช่ือมโยงกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตรไปสู
ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ได  
 สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NRC, 2012a: 84) ระบุวา การเช่ือมโยง
แนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชา ประกอบดวย 7 แนวความคิดหลัก ไดแก รูปแบบ (Patterns) 
สาเหตุและผลกระทบ (Cause and effect) มาตราสวน สัดสวน และปริมาณ (Scale, proportion, 
and quantity) ระบบและรูปแบบของระบบ (System and system models) พลังงานและสสาร 
(Energy and matter) โครงสรางและหนาที่ (Structure and function) ความมีเสถียรภาพและ
การเปลี่ยนแปลง (Stability and change)  
 แนวความคิดหลัก 2 ประการเบื้องตน คือ รูปแบบ และสาเหตุและผลกระทบ          
เปนแนวความคิดหลักที่เปนพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร น่ันคือ รูปแบบตาง ๆ ที่เกิด
จากการสังเกตจะตองสามารถอธิบายได และวิทยาศาสตรสืบคนความสัมพันธระหวางสาเหตุและ
ผลกระทบโดยการคนหากลไกที่เปนพื้นฐานของความสัมพันธน้ัน  
 สวนแนวความคิดหลักที่  3 คือ มาตราสวน สัดสวน และปริมาณ เปนแนว             
ความคิดหลัก ที่เกี่ยวของกับสิ่งของที่มีขนาดแตกตางกันและความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร  
 แนวความคิดหลัก 4 ประการสุดทาย คือ ระบบและรูปแบบของระบบ พลังงาน
และสสาร โครงสรางและหนาที่ และความมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลง เปนแนวความคิดที่
มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยที่แนวความคิดหลักดานพลังงานและสสาร โครงสรางและ
หนาที่ และความมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงจะชวยทําใหแนวความคิดหลักดานระบบและ
รูปแบบของระบบมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี แนวความคิดหลักทั้ง 4 ประการน้ีจะปรากฏใน
เน้ือหาเสมือนจริงของวิทยาศาสตรและเปนแนวความคิดหลักที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ทางดานระบบทางวิศวกรรมศาสตรเชนเดียวกัน 
  การเช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชามีประโยชนตอผู เรียน              
เปนอยางมาก เน่ืองจากเปนการแสดงใหเห็นความสัมพันธความรูระหวางวิทยาศาสตรสาขาวิชา
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ตาง ๆ การเช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชาเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติซ้ํา ๆ      
ในการเรียนรูแนวคิดแกนของแตละสาขาวิชา หากวิเคราะหรายละเอียดของการเช่ือมโยง
แนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชาและเปรียบเทียบกับจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรในยุคกอนศตวรรษที่ 21 จะเห็นไดวาการเช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวาง
สาขาวิชามีความคลายคลึงกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การจําแนก 
การวัด ความสัมพันธระหวางมิติกับมิติหรือความสัมพันธระหวางมิติกับเวลา เปนตน หากแตการ
เช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชาใหความสําคัญกับการบูรณาการกิจกรรมกับ
เน้ือหาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรอยางเปนรูปธรรม จึงกลาวไดวาการ
เช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวางสาขาวิชาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจการในศึกษาวิทยาศาสตรและชวยใหผูเรียนเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ภายใตแนวคิด
แกนของแตละสาขาวิชาไดดีย่ิงข้ึน 

  

3. มิติที่ 3 การเขาใจแนวคดิแกนของแตละสาขาวิชา    
 (Dimension 3: Disciplinary core ideas) 
 สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NRC, 2012a: 30- 31) นําเสนอองคความรู
ทางวิทยาศาสตรสําหรับจัดการเรียนรูในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            
(K - 12 years) โดยจําแนกออกเปนสาขาวิชาตาง ๆ 4 สาขาวิชา ไดแก 1).วิทยาศาสตรกายภาพ 
2).วิทยาศาสตรชีวภาพ 3).โลก ดาราศาสตรและอวกาศ และ 4).วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี 
และการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร  
 ทั้งน้ี สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกาต้ังขอสังเกตวา การจัดการเรี ยนรู
วิทยาศาสตรเพื่อใหผูเรียนเขาใจแนวคิดแกนของแตละสาขาวิชาน้ัน ควรจัดกิจกรรมเตรียม        
ความพรอมใหผูเรียนไดรับองคความรูที่เพียงพอเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการแสวงหาความรูใหม
ดวยตนเองตอไปแทนการจัดกิจกรรมที่เนนการบอกขอมูลหรือความรูทั้งหมดแกผูเรียน 
 กราจคิก (Krajcik, 2015: 50-52) กลาววา การเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 น้ัน 
ผู เรียนจําเปนตองใชหลักการเรียนรู 3 มิ ติ ไดแก  การฝกปฏิบั ติวิทยาศาสตรควบคูกับ
วิศวกรรมศาสตร (Science and engineering practices) การเช่ือมโยงแนวความคิดหลัก
ระหวางสาขา (Crosscutting concepts) และการเขาใจแนวคิดแกนของแตละสาขาวิชา 
(Disciplinary core ideas) โดยมุงเนนการเรียนรูโดยการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนเขาใจปรากฏการณที่เกิดข้ึนในธรรมชาติหรือสามารถออกแบบแนวทางแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากหองเรียนวิทยาศาสตรที่ใชหลักการเรียนรู 3 มิติน้ีจะชวยสงเสริม
ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการออกแบบการสืบคน การสรางรูปแบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การสรางคําอธิบาย และการถกเถียงขอขัดแยง ที่อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการสรางคําอธิบาย       
สภาวิจัยแหงชาติ (National research council: NRC, 2012b) กลาววา กิจกรรมตาง ๆ        
ของหองเรียนที่ใชหลักการเรียนรู 3 มิติน้ี เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ เ ช่ือมโยงไปสูทักษะ          
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แหงศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการแกปญหา (Problem solving) การคิดวิจารณญาณ (Critical 
thinking) การสื่อสาร (Communication) การทํางานแบบรวมมือรวมใจ (Collaboration) และ
การบริหารจัดการดวยตนเอง (Self management) 
 

NGSS กับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหม (NGSS) เปนแนวคิดสําคัญในการออกแบบ    
แนวการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 โดย NGSS มุงเนนการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่ เนนการบูรณาการวิทยาศาสตร  (Science) คณิตศาสตร  (Mathmetics) 
วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และเทคโนโลยี (Technology) หรือที่รูจักโดยทั่วไปวาการจัด
การศึกษาแบบ STEM ซึ่งมีความเช่ือพื้นฐานวาการเรียนรูเน้ือหาวิทยาศาสตรไมสามารถแยกออก
จากการฝกปฏิบัติทางวิทยาศาสตรได ดังน้ัน ถาตองการใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาวิทยาศาสตรและ
สามารถประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรในสถานการณอื่น ๆ ไดน้ัน จําเปนอยางย่ิงที่ครูผูสอน
ตองออกแบบการจัดการเรียนรูที่บูรณาการหลักการเรียนรูที่สําคัญ 3 มิติดังกลาวขางตน 
(Krajcik, 2015: 50) 
 กราจคิก (Krajcik, 2015: 51) แนะนําวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนที่
สอดคลองและเช่ือมโยงกับหลักการเรียนรู 3 มิติตาม NGSS น้ัน ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับ
สถานการณ (Phenomena) หรือ ปญหา (Problems) ที่ใชสําหรับกระตุนใหผูเรียนสนใจ
บทเรียนและมีสวนรวมในการแสดงความสามารถเพื่อแกไขสถานการณหรือปญหาที่นําเสนอ       
ซึ่งสถานการณหรือปญหาที่ใชสําหรับการเริ่มตนบทเรียนควรมีลักษณะสําคัญ 5 ลักษณะดังน้ี 
 
ตาราง 1.2 ลกัษณะสําคัญของสถานการณหรือปญหาที่ใชสาํหรับการเริม่ตนบทเรียน 

ลักษณะสําคัญของสถานการณหรือปญหาที่ใชสําหรับการเริ่มตนบทเรียน 
 
มีความเปนไปได (Feasible) 

สถานการณหรือปญหาน้ัน ควรเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน น่ันคือ ผูเรียนควร
ออกแบบและสืบเสาะหาความรูเพื่อทําความเขาใจสถานการณหรือปญหาน้ันได 

มีความคุมคา (Worthwhile) 
เมื่อผูเรียนเขาใจสถานการณหรือปญหาน้ันแลว การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแกไขสถานการณหรือ

ปญหาน้ันๆ ควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดแลวเสร็จ 
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ตาราง 1.2 ลกัษณะสําคัญของสถานการณหรือปญหาที่ใชสาํหรับการเริม่ตนบทเรียน (ตอ) 

ลักษณะสําคัญของสถานการณหรือปญหาที่ใชสําหรับการเริ่มตนบทเรียน 
 
สอดคลองกับบริบท (Contextualized) 

สถานการณหรือปญหาที่นํามาใชควรเกี่ยวของกับชีวิตจริงหรือเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมใน
ทองถ่ินของผูเรียน 
ถูกตองตามหลักจริยธรรม (Ethical) 

ในการปฏิบั ติกิจกรรมเพื่อสํารวจหรือคนหาคําตอบของสถานการณหรือปญหา ผู เรียน                     
ควรหลีกเลี่ยงการทําลายสิ่งมีชีวิตหรือทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
มีความยั่งยืน หรือมีเสถียรภาพ (Sustainable) 

ผูเรียนสามารถสํารวจหรือสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานการณหรือปญหาไดตลอดเวลา 
 

กราจคิก (Krajcik, 2015: 52) กลาววา สถานการณหรือปญหาที่สะทอน
ลักษณะสําคัญ 5 ประการขางตนเปนจุดเริ่มถภตนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยสถานการณหรือปญหาจะทาทายและกระตุนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคลองกบัหลกัการ
เรียนรู 3 มิติของ NGSS เพื่อสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ในการคนหาคําตอบ เมื่อผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ น้ัน จะสงผลดีตอผูเรียน 3 ประการ ไดแก  

1. ผู เรียนจะเกิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเรียนรู 3 มิ ติของ NGSS       
อยางลึกซึ้ง ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูในการแกไขสถานการณหรือปญหาที่    
ทาทายน้ันได  

2. การออกแบบใหผูเรียนมีสวนรวมในการแกไขสถานการณหรือปญหาที่     
ทาทายจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหา (Problem-solving) การคิด       
วิจารญาณ (Critical thinking) ทักษะการสื่อสาร (Communication) และทักษะการบริหาร
จัดการ (Self-management skills) ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนแหงศตวรรษที่ 21 และ  

3. การใหความสําคัญกับการบูรณาการหลักการเรียนรู 3 มิติของ NGSS      
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตรดาน
ความสนใจใฝรู เน่ืองจาก ผูเรียนจะถูกกระตุนใหต้ังคําถาม เชน ฉันสงสัยวา .... หรือ... มีลักษณะ
เปนอยางไร ซึ่งคําถามตาง ๆ เหลาน้ีเปนคําถามที่ไมคอยพบบอยนักในหองเรียนวิทยาศาสตร      
แตการบูรณาการหลักการเรียนรู 3 มิติของ NGSS จะชวยทําใหผูเรียนมีสวนรวมและมีโอกาสใน
การต้ังคําถามที่นําไปสูการพัฒนาความสนใจใฝรูมากย่ิงข้ึน 
 แนวคิดในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรของประเทศไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลง                  
หลาย ๆ ดาน ทั้ งในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษา มีการศึกษาวิจัยและ              
นําผลการวิจัยมาปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน การศึกษามุงเนนใหผูเรียนมี
ทักษะที่จําเปนแหงศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ใหความสําคัญ 
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และใหผูเรียนมีบทบาทมากข้ึนใชวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ มาใชเพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเปนแหงศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางย่ิง ทักษะการคิด เชน การจัดการสอนแบบ
บูรณาการ การสอนโดยใช โครงงาน การสอนโดยใช วิจัยเปนฐาน จากการปรับเปลี่ยน          
กระบวนทัศนในการจัดการศึกษาของไทย ยอมแสดงใหเห็นถึงความพรอมของไทยในการ          
จัดการศึกษาที่เปนไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานวิทยาศาสตรยุคใหม โดยการนํากระบวนการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา หรือ STEM Education มาสูกระบวนการจัดการจัดการเรียนรูที่มุง
บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ผานกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ  
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ     
ที่อยูในการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการมีการริเริ่มและสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM Education เปนการจัดการเรียนรูเนนให
ผูเรียนไดบูรณาการความรูและกระบวนการตาง ๆ ระหวางสาขาวิชาใชทักษะศตวรรษที่ 21    
เนนการแกปญหาใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Process) และกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ซึ่งทั้งสองกระบวนการมีข้ันตอนการ
ทํางานที่คลายคลึงกัน แตกตางกันตรงที่กระบวนการทางวิทยาศาสตรมุงเนนในการหาคําตอบ
ของสิ่งที่สงสัย หรืออธิบายคําตอบ ในขณะที่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนนการประยุกต
องคความรูจากศาสตรตาง ๆ เพื่อแกปญหาหรือสรางสรรคนวัตกรรม  โดยออกแบบกระบวนการ
เรียนรูเชิงวิศวกรรมเพื่อเปนแนวทางใหผูสอนและสถานศึกษานําไปใชในการจัดการเรียนรูและ
วัดผลประเมินผล ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําคัญ 6 ข้ันตอน (สสวท., 2558: 3) 
ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 ระบปุญหาที่พบ 
 ข้ันตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา 
 ข้ันตอนที ่3 ออกแบบวิธีการแกปญหาโดยเช่ือมโยงความรูและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  
 ข้ันตอนที่ 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา 
 ข้ันตอนที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรงุแกไขวิธีการแกปญหา 
 ข้ันตอนที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหาและผลการแกปญหา 
   ในแตละข้ันตอน ผูสอนควรออกแบบกิจกรรมที่ปรากฏรองรอย ผลงานหรือการ
แสดงออกเพื่อใหเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูการประเมินคุณภาพผูเรียน เมื่อผูเรียนผาน   
การเรียนรูตามแนวทาง STEM Education ผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหการ
แกปญหา และความคิดสรางสรรค สามารถเช่ือมโยงแนวคิด ประยุกตความรูและทักษะใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิต สื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่น เกิดทักษะที่สามาถนําไปสูการเรียนรู
ดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต (พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556: 55) กลาวไดวา การจัด       
การเรียนรู วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับมาตรฐานวิทยาศาสตร ยุคใหมโดยใชแนวทาง                
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STEM Education จึงเปนการสงเสริมเยาวชนไทยใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและมีความ
พรอมในการดําเนินชีวิตในโลกยุคใหม 
 

บทสรุป 
 มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษายุคใหม (NGSS) เปนกรอบแนวคิดสําหรับการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 และเริ่มใชในการออกแบบการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา NGSS ประกอบดวยหลักการเรียนรู 3 มิติที่สัมพันธ
เช่ือมโยงกัน ไดแก มิติที่ 1 การฝกปฏิบัติวิทยาศาสตรควบคูกบัวิศวกรรมศาสตร (Dimension 1: 
Scientific and engineering practices) มิติที่ 2 การเช่ือมโยงแนวความคิดหลักระหวาง
สาขาวิชา (Dimension 2: Crosscutting concepts) และ มิติที่ 3 การเขาใจแนวคิดแกนของ    
แตละสาขาวิชา (Dimension 3: Disciplinary core ideas)  
 แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับ NGSS คือ มุงเนนการ      
บูรณาการระหวางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยใชสถานการณหรือปญหากระตุนใหผูเรียนคนหา           
แนวทางแกไขหรือคําตอบเพื่อนําไปสูการเรียนรูแนวคิดวิทยาศาสตรและเรียนรูการปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับทิศทางการจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประเทศไทยที่เนนการบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี      
เขาดวยกัน หรือที่เรียกวาการศึกษาแบบ STEM ซึ่งนักการศึกษาเช่ือวาจะชวยพัฒนาใหผูเรียน
เกิดความรูความเขาใจเน้ือหาวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้ง สงเสริมทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 
ไดแก ทักษะการแกปญหา การคิดวิจารญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการบริหารจัดการ 
และทายที่สุดคือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีจิตวิทยาศาสตร ดังน้ันมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา     
ยุคใหมของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเปนแนวคิดที่นาสนใจอยางย่ิงในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 
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อุปกรณแยกฝุนไซโคลนสําหรับการศึกษาในหองปฏิบัติการ 
Cyclone Dust Separator for Laboratory Study 

 

วิโรจน เรืองประเทืองสุข
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บทคัดยอ 
 ฝุนและอนุภาคขนาดเล็กที่ เกิดจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหรือใน
กระบวนการทางธรรมชาติ หากไมมีการควบคุมและการจัดการที่เหมาะสมยอมสงผลใหเกิดการฟุง
กระจายและแขวนลอยในอากาศและอาจกอใหเกิดปญหามลภาวะ งานวิจัยน้ีไดศึกษาการประเมิน
สมรรถนะของอุปกรณแยกฝุนไซโคลนที่ออกแบบและสรางข้ึนโดยการนําสัดสวนมิติสําหรับไซโคลน
ประสิทธิภาพสูงมาประยุกตกับโมเดลไซโคลนที่มีรูปแบบสมการที่ไมซับซอนสําหรับการทดสอบและ
ใชสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยใชอนุภาคตัวอยาง (ทรายบด) ที่คัดแยกเปนขนาดตาง ๆ ไดแกอนุภาคที่มี
ขนาดนอยกวา 32,32-44, 45-124,125-249,250-299และ300-425 ไมครอน (ความหนาแนน
ระหวาง 2.636 – 2.650 g/cm3)ใชอัตราการไหลอากาศอัดคงที่ ณ 1.0,2.0, 3.0, 4.0,6.0,8.0 และ
10.0 m3/hrณ อุณหภูมิ 30 ±1oCผลการทดสอบพบวา คาความดันลดคลอมไซโคลนมีคาระหวาง 
35.3 – 196.0 Pa ไซโคลนมีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคขนาดตาง ๆ สอดคลองกับมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการเก็บกักอนุภาคของไซโคลนประสิทธิภาพสูงตามเสนโคงทํานายสัดสวน
ประสิทธิภาพของไซโคลนน้ีโดยภาวะที่เหมาะสมเพื่อการศึกษาในหองปฏิบัติการ (ไมมีผงอนุภาค
บางสวนตกคางอยูบริเวณชองทางเขาตัวไซโคลน) คืออัตราการไหลอากาศอัดไมนอยกวา 4.0 m3/hr 

และขนาดของอนุภาค (ทรายบด) นอยกวา 425.0 m และคาความดันลดตลอดการศึกษาไมเกิน 
0.0031 บรรยากาศ 
 

คําสําคัญ: ไซโคลน, อุปกรณแยกอนุภาค, เครื่องเก็บกักฝุน 
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3 วิศวกร สังกดัภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี 
Journal of Graduate Studies Rambhai Barni 

 

 

 

86 

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

Abstract 
 Small particles and dusts generated from industrial process or from natural 
process, without any proper control or appropriate management, will widely expose and 
suspense in air and cause pollution. This research work was conducted to evaluate the 
performance of aninhouse designed and built cyclone dust separator used for test and 
study in the laboratory at the Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering 
Burapha University. The cyclone’s dimensions follow the high-efficiency cyclone while the 
testing equations follow simple models. The particles (grinded sand) were sieved into 
several size sof less than 32, 32-44, 45-124, 125-249, 250-299 and 300-425 microns, 
respectively, and the constant compressed air flow rates of 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 and 
10.0 m3/hr at 30 ± 1 oC were introduced into the cyclone. The test showed that the 
particles density ranges from 2.636 to 2.650 g/cm3 and the pressure drop across the 
cyclone were between 19.6 and 313.0 Pa.  The cyclone collection efficiency test,under an 
appropriate condition (without any dust particle trap at the cyclone inlet), show edsatis 
factorily agreement with the standard fractional efficiency curve constructed forhigh 
performance cyclone. Such conditions were the minimum compressed air flowrate of        

4.0 m3/hr and the dust maximum particle size of 425.0 m while the pressure drop was 
not exceeded 0.00196 atmospheric pressure. 
 
Keywords: Cyclone, Dust Separator, Dust Collector 

 
บทนํา 
 ไซโคลน (Cyclone) เปนเครื่องมือในการแยกสารผสมที่มีความหนาแนนตางกัน โดยใช
หลักของแรงหนีศูนยกลางและแรงโนมถวงที่มีโครงสรางไมซับซอน สรางและบํารุงรักษางาย      
ใชตนทุนตํ่า และมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับอุปกรณอื่น โดยนิยมใชไซโคลนเพื่อแยกฝุนที่มี
อนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศหรือแยกจากกาซที่เผาไหมกอนปลอยสูบรรยากาศเพื่อลด
มลภาวะเพราะฝุนที่มีขนาดเล็กกอใหเกิดการระคายเคือง และทําลายเน้ือเย่ือของทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะปอดที่สําคัญไซโคลนจัดเปนหน่ึงในบรรดาเครื่องมือที่จําเปนตองมี เพื่อการเรียน      
การสอนในหองปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรและบางหลักสูตรที่เกี่ยวของ
ทางดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
 องคประกอบหลักของไซโคลนประกอบดวย ทอนําเขา ตัวไซโคลนทรงกระบอก ตัวกรวย 
และ ทอทางออก โดยหลักการทํางานทั่วไปคืออากาศที่มีฝุนผงจะเขาสูไซโคลนและหมุนวน
ภายในตัวไซโคลนดวยแรงหนีศูนยกลาง จากน้ันกระแสอากาศจะหมุนวนตอไปที่ตัวกรวยและมวล
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อากาศจะรวมตัวกันเปนทรงกระบอกบริเวณแกนกลางของไซโคลนและยกตัวลอยออกจาก
ไซโคลนดานบนซึ่งมีทอทางออกอยู ณ แกนของตัวไซโคลน การหมุนวนแบบเหว่ียงดังกลาวจะทํา
ใหอนุภาคฝุนที่ปนมากับอากาศพุงปะทะผนังของตัวไซโคลนและตัวกรวยโดยอนุภาคขนาดใหญ
จะเกิดแรงเหว่ียงมากกวาอนุภาคขนาดเล็ก และในกรณีความเร็วอากาศที่เขาสูไซโคลนเพิ่มข้ึน
แรงเหว่ียงของอนุภาคขนาดเดียวกันก็จะเกิดแรงเหว่ียงมากข้ึนดวยจากน้ันอนุภาคดังกลาวจะตกสู
ดานลางดวยแรงโนมถวง 
 สมรรถนะของอุปกรณแยกฝุนไซโคลนสามารถประเมินจากประสิทธิภาพในการเก็บกัก
ฝุนและความดันลดซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกันเพราะประสิทธิภาพในการเก็บกักฝุนจะเพิ่มข้ึนเมื่อ
ความดันลดเพิ่มข้ึนดวย เน่ืองจากผูใชงานตองการคัดแยกอนุภาคฝุนตามขนาดและสัดสวนที่
กําหนดภายใตคาใชจายในการอัดอากาศใหมีแรงดันสูงเพื่อใหเกิดความดันลดตามเปาหมาย 
ดังน้ัน ในการออกแบบอุปกรณแยกฝุนไซโคลนจะตองพิจารณาประสิทธิภาพและความดันลด
ควบคูกันไป ในหวงเวลาที่ผานมากลุมนักวิจัย (Stairmand, 1951; Lapple, 1951; Ioza and 
Leith, 1989; Hoffmann and Stein, 2002; Yetilmezsoy, 2005; Oriaku and Agulanna, 
2014) ตางสนใจผลกระทบของขนาดมิติตาง ๆ ของตัวไซโคลนตอสมรรถนะการทํางานของ
ไซโคลนและนําเสนอขนาดโครงสรางไซโคลนตาง ๆ ที่ใหความหลากหลายทั้งสมรรถนะการเก็บ
กักและขนาดของความดันลด  ในขณะเดียวกันก็มีกลุมนักวิจัยที่มุงคนควาและพัฒนาข้ันตอนเพื่อ
การทํานายความดันลด ซึ่งบางก็มีสมการที่งายและสะดวกในการใช และบางก็เสนอสมการ
ความสัมพันธที่ซับซอน(Shepherd and Lapple, 1939; Alexander, 1949; Stairmand, 
1949; First, 1950; Barth, 1956; Casal and Martinez-Benet, 1983; Chen and Shi, 
2007; Taiwo, 2016) ในชวงทศวรรษที่ผานมานักวิจัยเริ่มนิยมประยุกตพลศาสตรของไหลเชิง
คํานวณ (Computational fluid dynamics) เพื่อทํานายสนามการไหลและความดันลดสําหรับ
ไซโคลน (Xiang,etal., 2001;ElsayedandLacor, 2010;Elsayedand Lacor, 2011)  และใน
ประเทศไทยมีการคนควาวิจัยที่หลากหลายเชนกัน อาทิ การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพ
ไซโคลน ไซโคลนสครับเบอร และไฮโดรไซโคลน (สามารถ พรเจริญ, 2541;ฉัตรชัย นิมมล, 2548;
ฉัตรชัย นิมมล, 2551; อภิชาต ศุภจรรยารักษ และสุดจิต ครุจิต, 2554; พิชัย สรอยสน         
และคณะ, 2557; สัณฐิตา รัตนพันธุ และคณะ, 2558) 
 เน่ืองจากไซโคลนที่ออกแบบและสรางน้ีจะใชประโยชนสําหรับการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการ เราจึงเลือกใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูแลวมาประกอบกับไซโคลนที่สรางข้ึนและ
เลือกใชสมการหรือความสัมพันธสําหรับประเมินประสิทธิภาพของไซโคลนและความดันลดที่มี
รูปแบบสมการงาย ๆ เพื่อชวยใหนักศึกษาความเขาใจหลักการเบื้องตนของไซโคลน มีทักษะการ
ใชงานและสามารถนําไปใชงานไดจริง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อสรางและทดสอบประสิทธิภาพของไซโคลนเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

อุปกรณและวิธีดําเนนิการวิจัย 
 การออกแบบและสรางไซโคลน 

 งานวิจัยน้ีเริ่มตนดวยการออกแบบไซโคลนตามสัดสวนมิติสําหรับไซโคลนประสิทธิภาพ
สูง (Stairmand 1951, Swift 1969) โดยมีรายละเอียดของตัวแปรตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 
และภาพที่ 1 แสดงแบบรางและไซโคลนที่สรางตามแบบโดยมีสวนประกอบอื่น ๆ  ไดแก ปมลม
ขนาด 2.2 kW ความดัน 10 kg/cm2 มีขนาดถังจุ 50 ลิตรทําหนาที่อัดอากาศผานชุดกรองดักฝุน 
และผานวาลวควบคุมอัตราการไหล กอนเขาสูโรตามิเตอรเพื่อวัดอัตราการไหลของอากาศอัดและ
พัดพาผงอนุภาคที่จะบรรจุเขาสูตัวไซโคลนโดยมีแมนอมิเตอรตรวจวัดความดันลดคลอมไซโคลน
ระหวางปากชองทางเขาและทอทางออกดานบนของไซโคลน  ทั้งน้ีผงอนุภาคจะถูกเก็บกักดวย
ภาชนะโลหะที่ประกบพอดีกับสวนปลายของไซโคลน ณ ทางออกลาง และสวนผงอนุภาคที่ไม
สามารถเก็บกักจะหลุดลอยออกทางปลายทอดานบนที่เช่ือมโยงกับปลองทรงกระบอกที่สวน
ปลายสุดมีถุงกรองฝุนดักไวเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจายสูบรรยากาศ 
 
ตารางที่ 1 ขนาดและสัดสวนมิติของไซโคลนที่ออกแบบและสรางข้ึนสําหรับการศึกษาน้ี 
 

รายละเอียด, สัญลักษณมิติ 
สัดสวนมิติ(1) 

(มิติ/D) 
การศึกษาน้ี

(ซม.) 
สัดสวนมิติ
(2) (มิติ/D) 

1. เสนผานศูนยกลางตัวไซโคลน (Body diameter), D 1.000 21.60 1.000 
2. ความสูงชองทางเขา (Height of inlet), H 0.500,0.440 10.50 0.486 
3. ความกวางชองทางเขา (Width of Inlet), W 0.200, 0.210 4.00 0.185 
4. เสนผานศูนยกลางทางออกบน (Diameter of gas 
exit), De 

0.500, 0.400 4.80 0.222 

5. ความยาวทอหากระแสวน (Length of vortex finder), 
S 

0.500 14.50 0.671(3) 

6. ความยาวตัวไซโคลน (Length of body), Lb 1.500, 1.400 30.00 1.389 
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ตารางที่ 1 ขนาดและสัดสวนมิติของไซโคลนที่ออกแบบและสรางข้ึนสําหรับการศึกษาน้ี (ตอ) 
 

รายละเอียด, สัญลักษณมิติ 
สัดสวนมิติ(1) 

(มิติ/D) 
การศึกษาน้ี

(ซม.) 
สัดสวนมิติ
(2) (มิติ/D) 

7. ความยาวกรวย (Length of cone), Lc 2.500 48.60 2.250 
8. เสนผานศูนยกลางทางออกลาง (Diameter of dust 
outlet), Dd 

0.375, 0.400 7.40 0.343 

หมายเหตุ 
(1) ไซโคลนประสิทธิภาพสูง (Stairmand, 1951 และ Swift, 1969) 
(2) ไซโคลนสําหรับการศึกษาน้ี 
(3) ระหวางไซโคลนประสิทธิภาพสูงและไซโคลนกระแสผานสูง (Stairmand, 1951) (ระหวาง 
0.500 และ 0.875) 
 
   

ภาพที่ 1 รายละเอียดของตัวแปรและไซโคลนที่สรางตามแบบสําหรบัการศึกษาน้ี 
 

 สมรรถนะของไซโคลนที่สรางข้ึนน้ีสามารถประเมินจากการทดสอบและเปรียบเทียบผล
การทดสอบกับทฤษฎีตามแบบจําลองสําหรับไซโคลนที่สรางข้ึนโดยทั่วไปจะนิยมทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการเก็บกักรวม (Over All Collection Efficiency) และทดสอบความดันลด 
(Pressure Drop) ซึ่งจะเกี่ยวของกับการคํานวณขนาดตัดอนุภาค (Cut Diameter) มิติของ
ไซโคลนและอัตราการไหลของอากาศที่พัดพาอนุภาคเขาสูไซโคลน เน่ืองจากไซโคลนที่สรางแลว
เสร็จจะนําไปประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและประสบการณใน
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การนําไปใชงานตอไป ดังน้ัน เราจะใชโมเดลที่มีรูปแบบงาย ใชสมการที่ไมซับซอนและเปนที่นิยม
ใชกันอยางแพรหลาย (Lapple, 1951) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ประสิทธิภาพการเก็บกักรวม เปนเสนโคงมาตรฐานจากการคํานวณประสิทธิภาพการเก็บกัก
ยอยสําหรับอัตราสวนของขนาดอนุภาคตอขนาดตัดอนุภาค ณ คาอัตราการไหลของอากาศที่
กําหนด (Lapple, 1950) ซึ่งตอมามีการพัฒนาเปนสมการ (Theodore และ DePaola, 1980) 

เพื่อคํานวณคาประสิทธิภาพการเก็บกักยอย, แทนเสนโคงมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช
งานดังน้ี 

  = 1 1 + , ⁄  (1) 

โดยที่   คือ ประสิทธิภาพการเก็บกักยอยของอนุภาคขนาดเสนผานศูนยกลาง 

,( ), [-] 

  ,  คือ ขนาดตัดอนุภาค, [m] 

   คือ ขนาดของอนุภาค, [m] 

 อน่ึง ขนาดตัดอนุภาคเปนพารามิเตอรที่คํานวณข้ึนเพื่อใชในการพิจารณาประสิทธิภาพ
ของไซโคลนที่สามารถคัดแยกและเก็บกักอนุภาคไวในไซ โคลนดวยประสิทธิภาพ 50%           
โดยอนุภาคที่มีขนาดเล็กกวาขนาดตัดอนุภาคจะเล็ดลอดสูบรรยากาศมากกวา 50 % และอนุภาค
ที่มีขนาดใหญกวาขนาดตัดอนุภาคจะถูกเก็บกักไวในไซโคลน (เก็บกัก ณ ทอทางออกลาง) 
มากกวา 50 % ทั้งน้ี ขนาดตัดอนุภาคคํานวณไดจากสมการ 

  , =
⁄

 (2) 

โดยที่    คือ ความหนืดของอากาศ, [Pa.s] 

   คือ ความกวางชองทางเขา, [m] 

   คือ จํานวนรอบของกระแสวน (Outer Vortex), [-] 

   คือ ความเร็วของอากาศเขาสูไซโคลน, [m/s] 

   คือ ความหนาแนนของอนุภาค, [kg/m3] 

   คือ ความหนาแนนของอากาศ, [kg/m3] 

โดยทั่วไปจํานวนรอบของกระแสวน, จะมีคาประมาณ 6 และเมื่อใชไซโคลนตามขนาด
มาตรฐานของ Lapple จะสามารถคํานวณไดจาก 

  = −  (3) 

โดยที่   คือ ความสูงชองทางเขา, [m] 

   คือ ความยาวตัวไซโคลน, [m] 

   คือ ความยาวกรวย, [m] 
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เมื่อนําคาประสิทธิภาพการเก็บกักยอยที่คํานวณจากสมการ (1) มาพลอต จะไดเสนโคงสัดสวน
ประสิทธิภาพ (Fractional efficiency curve) หรือเสนโคงมาตรฐานสําหรับใชทํานายสัดสวน
การเก็บกักอนุภาคที่อัตราสวนขนาดอนุภาคตอขนาดตัดอนุภาค โดยขนาดอนุภาคที่ทําให
อัตราสวนขนาดอนุภาคตอขนาดตัดอนุภาคลดลง (หรืออนุภาคที่มีขนาดลดลง ณ อัตราการไหล
อากาศอัด หรือ ณ ขนาดตัดอนุภาคเดียวกัน) จะมีประสิทธิภาพการเก็บกักยอยลดลงดวย สําหรับ
ภาคปฏิบัติเราสามารถคํานวณประสิทธิภาพการเก็บกักรวมไดจากสมการ  

  = ∑  (4) 

โดยที่   คือ จํานวนขนาดอนุภาค  ที่ทําการทดลอง 

   คือ สัดสวนโดยมวลของการเก็บกักยอยของอนุภาคขนาด  ที่ไดจาก

การทดลอง 
(2)ความดันลด (Pressure Drop) เปนคาบงช้ีใหทราบถึงปริมาณพลังงานที่สิ้นเปลืองหรือ
สูญเสียไปในการขับเคลื่อนอากาศที่พัดพาอนุภาค (ขนาดตาง ๆ ณ ความเขมขนตาง ๆ ) เขาสู
ไซโคลนเพื่อทําการคัดแยกและเก็บกักไวที่ทอทางออกดานลางถาความดันลดมากก็จะสิ้นเปลือง
พลังงานมาก (แตประสิทธิภาพการเก็บกักจะสูงดวย)ทั้งน้ี พลังงานที่สูญเสียน้ีสวนใหญเกิดจาก
แรงเสียดทานขณะกระแสอากาศอัดปะทะและหมุนวนตามผนังตัวไซโคลนและผนังกรวยซึ่งทําให
อนุภาคที่มีความมวลมาก (ขนาดใหญ ความหนาแนนสูง) หมุนเว่ียงแรงข้ึนจนปะทะและประชิด
ผนังตัวไซโคลนและผนังกรวย และแยกออกจากกระแสวนดวยแรงโนมถวง(Avci and Karagoz, 
2003) นอกจากน้ี พลังงานบางสวนอาจสูญเสียจากการปรับเปลี่ยนทิศทางของกระแสอากาศอัด
ภายในไซโคลนดวย (Karagoz andAvci, 2005 และ Chen and Shi, 2007) ซึ่งรายละเอียดของ
รูปแบบความสัมพันธเหลาน้ียังคงตองมีการศึกษาวิจัยตอไป อน่ึงที่ผานมาจะนิยมใชสมการ
ความสัมพันธกึ่งเชิงประจักษ (semi-empirical correlation equation)ในการคํานวณความดัน
ลด (Shepherd and Lapple, 1939 และ Lapple, 1951)ดังน้ี 

  ∆ =  (5) 

โดยที่  ∆  คือ คาความดันลด, [Pa] 

   คือ จํานวนinlet velocityhead, [-] 
ซึ่งคํานวณไดจาก 

  =  (6) 

โดยที่   คือ คาคงที่ซึ่งมีคาเทากับ 16 สําหรับไซโคลนที่มีทอเขาตามแนวสัมผัส
(tangential inlet) 

   คือ ความสูงชองทางเขา, [m] 

 คือ ความกวางชองทางเขา, [m] 

   คือ เสนผานศูนยกลางทางออกบน, [m] 
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อนุภาคตัวอยางและข้ันตอนการทดลอง 
 อนุภาคตัวอยางที่ใชในการศึกษาน้ีจะใชทรายที่บดและคัดแยกเปนขนาดตาง ๆ และวัด
ความหนาแนน ดังแสดงในตารางที่ 2  สําหรับข้ันตอนการทดลอง จะดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1. เปดปมลมและปรับอัตราการไหลอากาศอัดเทากับ1.0 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง จด
บันทึกคาอุณหภูมิและคาความดันลดคลอมไซโคลน 
 2. ทยอยบรรจุอนุภาคตัวอยางขนาดนอยกวา 32 ไมครอน จํานวน 50.00 กรัม โดยใช
เวลาประมาณ150 วินาท ี
 3. รอประมาณ 2 นาที จึงเก็บผงอนุภาคตัวอยางจากทางออกลางช่ังนํ้าหนักและ      
บันทึกคา 
 4. ทดลองซ้ําตามขอ 1. -3. รวมจํานวน 3 ครั้งเพื่อหาคาเฉลี่ยของผงอนุภาคตัวอยาง 
และคํานวณรอยละของการเก็บกักอนุภาคโดยมวลซึ่งไดจาก (คาเฉลี่ยของมวลอนุภาคตัวอยางที่
เก็บกักได/มวลของอนุภาคที่บรรจุ) X 100 
 5. ทดลองซ้ําตามขอ 1. – 4. โดยเปลี่ยนขนาดอนุภาคตัวอยางเปนชวงขนาด 32-44, 
45-124, 125-249, 250-299 และ 300-425 ไมครอน ตามลําดับ 
 6. ทดลองซ้ําตามขอ 1. – 5. โดยเปลี่ยนอัตราการไหล เปน 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 และ             
10.0 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ตามลําดับ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการทดลองดังกลาวขางตน เมื่อดําเนินการตามขอ 1. อุณหภูมิหองมีคาเฉลี่ย        
30 ±1oC และคาความดันลดคลอมไซโคลน ณ อัตราการไหลอากาศอัดตาง ๆ ไดแสดงไวใน
ตารางที่ 3 สําหรับตารางที่ 4 แสดงคาขนาดตัดอนุภาคจากการคํานวณตามสมการ (2) และ     
รอยละของการเก็บกักอนุภาคโดยมวล ณ อัตราการไหลอากาศอัดตาง ๆ จากการทดลองขอ 4.      
โดยที่อัตราการไหลอากาศอัด 1.0 m3/hr จะทําการทดลองที่ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 16.0, 38.0, 

และ 59.5 m เทาน้ัน  สําหรับขนาดอนุภาคเฉลี่ยต้ังแต 99.5 m ข้ึนไปจะไมไดทําการทดลอง
เน่ืองจากอนุภาคจะตกคางอยูบริเวณชองทางเขาไซโคลนเปนจํานวนมากเพราะอัตราการไหล
อากาศอัดไมมากพอที่จะพัดพาอนุภาคขนาดใหญที่มีมวลมากเขาสูตัวไซโคลนไดทั้งหมด 
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ตารางที่ 2 ขนาดและความหนาแนนของอนุภาคตัวอยางจากการทดลอง 

ขนาดอนุภาค (m) 
ขนาดอนุภาค

เฉลี่ย(m) 
ความหนาแนน 

(g/cc) 

นอยกวา 32 16.0 2.650 
32-44 38.0 2.650 
45-74 59.5 2.650 
75-124 99.5 2.650 
125-249 187.0 2.645 
250-299 274.5 2.640 
300-424 362.0 2.636 

 
 

ตารางที่ 3ความดันลด ณ อัตราการไหลลมอัดตาง ๆ  
อัตราการไหลอากาศอัด (m3/hr) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 
ความดันลด (mmH2O) 3.6 3.8 4.4 5.0 6.0 7.8 10.3 13.2 16.2 20.0 
 
 

ตารางที่ 4 ขนาดตัดอนุภาคจากการคํานวณและรอยละของการเก็บกักอนุภาคฝุนโดยมวล         
ณ อัตราการไหลลมอัดตาง ๆ 
อัตราการ
ไหลลมอัด, 
Q (m3/hr) 

ขนาดตัดอนุภาค
จากการคํานวณ, 

dp,c (m) 

รอยละของการเก็บกักอนุภาคโดยมวล,( x100) 

ณ ขนาดอนภุาคเฉล่ีย (m) 
16.0 38.0 59.5 99.5  187.0 274.5 362.0 

1.0 34.3 12.21 49.70 30.25(1) - - - - 
2.0 24.3 28.17 66.31(1) 40.48(1) 15.09(1) 14.72(1) 14.94(1) 10.24(1) 
3.0 19.8 36.35 74.78 84.84 75.23(1) 21.73(1) 17.56(1) 16.75(1) 
4.0 17.2 41.51 81.84 91.00 92.12 85.97 89.07 91.67 
6.0 14.1 53.51 87.53 92.27 95.95 94.04 95.20 97.09 
8.0 12.2 59.51 89.78 94.67 96.01 97.13 96.97 97.95 

10.0 10.9 65.51 90.07 95.11 97.14 98.14 97.93 98.68 

หมายเหตุ 
(1)มีอนุภาคบางสวนตกคางอยูบริเวณชองทางเขาไซโคลน 
 

 ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธของความดันลดคลอมไซโคลน ณ อัตราการไหลอากาศอัด
คาตาง ๆ จากผลการทดลองตามตารางที่ 3 โดยเสนโคงในภาพน้ีจะสอดคลองกับสมการ (5) ซึ่ง

บงช้ีวาความดันลดจะแปรผันกับ = หากแตมีคาจุดตัด ณ แกน y ที่มากกวาศูนย 
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อยางไรก็ตามสําหรับกรณีการนําไปใชในหองปฏิบัติการ เราจะใชอัตราการไหลอากาศอัดทีม่คีาสงู
กวา 4.0m3/hr ซึ่งจะนําเสนอตอไป  อน่ึงคาความดันลดคลอมไซโคลนในชวงการทดลองระหวาง
อัตราการไหลอากาศอัด 4.0– 10.0m3/hrจะมีคาความดันลดระหวาง35.3 – 196.0 Pa หรือไม
เกิน 0.00196 บรรยากาศ 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางความดันลดกับอัตราการไหลอากาศอัด 

 
 ภาพที่ 3 แสดงเสนโคงมาตรฐานของไซโคลนที่สรางข้ึนซึ่งเปนคาประสิทธิภาพการเก็บ
กักอนุภาค ณ อัตราสวนขนาดอนุภาคเฉลี่ยตอขนาดตัดอนุภาคตามสมการ (1) โดยใชขนาด
อนุภาคเฉลี่ยของอนุภาคตัวอยางตามตารางที่ 2 และขนาดตัดอนุภาคที่คํานวณจากสมการ (2) 
ซึ่งเปนคาเฉพาะสําหรับไซโคลนที่สรางและทําการทดลองตามอัตราการไหลอากาศอัดตาง ๆ ดัง
แสดงไวในตารางที่ 4 โดยเสนโคงน้ีสามารถใชอางอิงกับการทดสอบตาง ๆ ไดในภายหลังหรือจะ
นําไปใชคัดแยกและเก็บกักอนุภาคตามขนาดที่กําหนด เชน กรณีจะคัดแยกเก็บกักผงอนุภาค

ขนาดที่กําหนด X1mไมนอยกวา 90% จะมีข้ันตอนดังน้ี 
 1.เลือกตําแหนงบนเสนโคงมาตรฐานที่มีคาประสิทธิภาพการเก็บกักไมนอยกวา 90% 
(คา y) และอานคาอัตราสวนขนาดอนุภาคเฉลี่ยตอขนาดตัดอนุภาค (คา x) ไดคา อัตราสวนที่ 
Ratio90 

 2.เน่ืองจากทราบคาขนาดอนุภาคที่กําหนดX1mจึงสามารถคํานวณขนาดตัดอนุภาคได

เทากับ (X1/Ratio90) m 

 3.จากคาขนาดตัดอนุภาค (X1/Ratio90) mที่ไดใชสมการ (2) คํานวณคาความเร็วของ
อากาศอัด 

 4. นําคาความเร็วอากาศอัดตามขอ 3. มาคูณดวย  (พื้นที่หนาตัดชองทางเขาตัว
ไซโคลน) จะไดอัตราการไหลอากาศอัดข้ันตํ่าได 

Compressed Air Flowrate (cu.m./hr)
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Particle Size Ratio (dpi/dpc)
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพการเกบ็กักอนุภาค ณ อัตราสวนขนาดอนุภาคเฉลี่ยตอขนาดตัด 

        อนุภาคตาง ๆ 

 
 นอกจากเสนโคงมาตรฐานแลว ภาพที่ 3 ไดแสดงคารอยละของการเก็บกักอนุภาคโดย
มวลที่ไดจากการทดลองดังแสดงไวในตารางที่ 3 ณ อัตราการไหลอากาศอัดคงที่ 1.0,2.0, 3.0, 
4.0,6.0,8.0 และ10.0m3/hr ตามลําดับ โดยที่อัตราการไหลอากาศอัดคงที่ 1.0, 2.0, และ
3.0m3/hr จะมีเสนโคงแบบประเช่ือมโยงรอยละของการเก็บกักอนุภาคโดยมวลและเมื่อขนาด
อนุภาคเฉลีย่ใหญข้ึนพบวา ณ อัตราการไหลอากาศอัด 3.0m3/hr หรือตํ่ากวาไซโคลนจะสามารถ
เก็บกักเฉพาะอนุภาคขนาดเล็กเทาน้ัน สําหรับอนุภาคที่มีขนาดใหญข้ึนจะมีอนุภาคตกคางอยู
บริเวณชองทางเขาไซโคลน (ดังระบุในตารางที่ 4) ทําใหประสิทธิภาพการเก็บกักมีคาเบี่ยงเบน
จากเสนโคงมาตรฐานโดยขนาดอนุภาคที่เพิ่มข้ึนคาเบี่ยงเบน (รอยละของอนุภาคที่ตกคางอยู
บริเวณชองทางเขาไซโคลน) จะเพิ่มข้ึนดวยตามเสนโคงแบบประที่แสดงในภาพที่ 3 
 สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพการเก็บกัก ณ อัตราการไหลอากาศอัดต้ังแต             
4.0 m3/hr ข้ึนไป จะไมพบอนุภาคตกคางอยูบริเวณชองทางเขาไซโคลน (สําหรับการศึกษาน้ี) 
อาจเปนเพราะอัตราการไหลอากาศอัดต้ังแต 4.0 m3/hr มีความแรงเพียงพอในการพัดพาอนุภาค

ตัวอยางที่มีขนาดใหญที่สุด (ขนาดนอยกวา 425.0m) เขาสูตัวไซโคลนได โดยเมื่อนําขอมูล     
รอยละของการเก็บกักอนุภาคโดยมวลจากตารางที่ 4 มาพลอตในภาพที่ 3 พบวาประสิทธิภาพ
การเก็บกักมีคาใกลเคียงกับเสนโคงมาตรฐาน ดังน้ัน การทดลองของนักศึกษาในหองปฏิบัติการที่
ใชไซโคลนที่สรางข้ึนน้ี จําเปนตองใชอัตราการไหลอากาศอัดไมนอยกวา 4.0 m3/hr และขนาด

ของอนุภาค (ทรายบด) ตองมีขนาดนอยกวา 425.0 m อน่ึง สําหรับกรณีที่เลือกใชอนุภาค      
อื่น ๆ ที่ไมใชทรายบด (อนุภาคมีความหนาแนนแตกตางจากการศึกษาน้ี) ผูวิจัยแนะนําใหตองทํา
การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บกัก ตามข้ันตอนการทดลองขางตน เพื่อสรางเสนโคงมาตรฐาน 
จากน้ันทําการศึกษาเพื่อกําหนดอัตราการไหลอากาศอัดข้ันตํ่าและขนาดอนุภาคที่ใหญที่สุด      
เพื่อปองกันปญหาจากการตกคางของอนุภาคขนาดใหญบริเวณชองทางเขาไซโคลน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีเปาหมายเพื่อการออกแบบ สรางและทดสอบสมรรถนะของไซโคลน 
(ประสิทธิภาพการเก็บกักผงอนุภาคและความดันลด) เพื่อใชเปนบทเรียนในหองปฏิบัติการของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังน้ัน วัสดุอุปกรณรวมถึงเครื่องมือวัดตาง ๆ  ที่เกี่ยวของจะมุงเนนเพื่อการ
สรางความเขาใจในหลักการทํางานของไซโคลนเทาน้ัน โดยจะเนนใหใชเครื่องมือแบบงาย ๆ และ
สมการที่เกี่ยวของก็เปนรูปแบบงาย ๆ เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในหลักการ มีทักษะการ
ปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตกับงานที่เกี่ยวของได จากรายละเอียดการศึกษาขางตน         
จะสรุปไดดังน้ี 
 1. ไซโคลนที่ออกแบบและสรางข้ึนโดยการใชสัดสวนมิติสําหรับไซโคลนประสิทธิภาพสูง 
สามารถใชโมเดลรูปแบบงาย สมการไมซับซอน ในการทดสอบสมรรถนะของไซโคลนทั้ง
ประสิทธิภาพการกักเก็บยอย (ไดเสนโคงมาตรฐานการเก็บกักรวม) และตรวจวัดความดัน           
ลดคลอมไซโคลน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ไซโคลนที่สรางข้ึนมีขอจํากัดของชวงการใชงาน(ซึ่งเปนปกติ) โดยสามารถใชงานไดดี
สําหรับอัตราการไหลอากาศอัดไมนอยกวา 4.0 m3/hr และขนาดของอนุภาค (ทรายบด)       

นอยกวา 425.0 m ทั้งน้ีขอมูลของขอบเขตหรือขอจํากัดการใชงานจะตรวจสอบไดดวยการ
ทดสอบประสิทธิภาพ โดยตัวไซโคลนตนแบบ ควรออกแบบใหสามารถถอดและประกอบสวน     
ตาง ๆ ไดงาย 
 ขอสังเกตจากตัวไซโคลนที่สรางข้ึนน้ีคือสัดสวนมิติของเสนผานศูนยกลางทางออกบน 
(Diameter of gas exit), De มีขนาดเล็กกวามาตรฐาน (สัดสวนมิติเพียง 0.222 เมื่อเทียบกับ
มาตรฐาน 0.500 หรือ 0.400 ในตารางที่ 1) จึงมีประสิทธิภาพการเก็บกักเพิ่มข้ึน (แตก็เพิ่มความ
ดันลด) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของไซโคลนดวยการปรับขนาดเสนผาน
ศูนยกลางทางออกบน (El-Batsh,2013) ซึ่งพบวา การลดขนาดเสนผานศูนยกลางทางออกบนจะ
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกับรวมแตก็จะเปนการเพิ่มความดันลด ในขณะที่ความยาวทอหา
กระแสวน (S) ไมกระทบตอความดันลด 
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บทความละ 2,000 บาท (กรณีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) และ 1,500 บาท           
(กรณีบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) โดยการโอนเงินคาธรรมเนียมเขาบัญชีธนาคาร           
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเขาไรยา หมายเลขบัญชี 178-1-48958-7 (ประเภท              
ออมทรัพย ) ชื่ อบั ญชี  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏรํ าไพพรรณี  และส งหลั กฐานการโอนเงินมายั ง                                                
E-mail : journalgraduaterbru@gmail.com ท้ังนี้กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความ     
ไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะเปนคาตอบแทนการพิจารณาบทความ
ของผูทรงคุณวุฒ ิ
 5. ตนฉบับที่สงมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ ตองเปนไปตามขอกําหนดของกองบรรณาธิการวารสาร 
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การเตรียมตนฉบับ 
 การเตรียมตนฉบับบทความ กําหนดให พิมพดวยกระดาษ ขนาด A4 พิมพหนาเดียว              
โดยกําหนดใหเวนระยะขอบหนากระดาษทางดานซาย 3.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา และดานลาง         
2.5 เซนติเมตร ความยาวของแตละบทความจํานวนไมนอยกวา 10 หนา และไมเกิน 12 หนา              
(รวมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอางอิง) พิมพดวยอักษร TH SarabunPSK ระบุ
ชื่อเรื่องที่ เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมทั้งระบุชื่อ – นามสกุล ตําแหนง และสถานที่
ปฏิบัติงาน/สถาบันการศึกษาของเจาของบทความ ทั้งนี้มีรายละเอียดของตนฉบับบทความในแตละ
ประเภท ดังนี ้
 บทความวิจัย 
 1. บทความวิจัย ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้
  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษรตัวหนา 
ขนาด 22 point สวนชื่อภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 
  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ
สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 
  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน      
แตละตอนของบทคัดยอทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ                
3 – 5 คํา 
  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา (ครอบคลุมความสําคัญ และที่มาของปญหาการ
วิจัย) วัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล/ทดลอง วิธีดําเนินการวิจัย/ทดลอง) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 
  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงที่
ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ
บรรณานุกรม 
 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  
 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยใหพิมพ
ดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 16 point 
 4. หากผูสงบทความไมปฏิบัติตามรูปแบบการพิมพที่ไดกําหนดข้ึนขอหนึ่งขอใด กองบรรณาธิการ
จะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
 บทความวิชาการ 
 1. บทความวิชาการ ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้
  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษรตัวหนา 
ขนาด 22 point สวนชื่อภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 
  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ
สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 
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  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน       
แตละตอนของบทคัดยอทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ             
3 – 5 คํา 
  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา ประเด็นการนําเสนอ และบทสรุป  
  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงท่ี
ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ
บรรณานุกรม 
 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  
 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยใหพิมพ
ดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 16 point 
 4. หากผูสงบทความไมปฏิบัติตามรูปแบบการพิมพที่ไดกําหนดขึ้นขอหนึ่งขอใด กองบรรณาธิการ
จะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

การสงตนฉบับบทความ 
 ขั้นตอนการสงตนฉบับบทความ เจาของบทความจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
 1. เขียนรายละเอียดการขอสงตนฉบับบทความในแบบฟอรมนําสง (ว01) ซึ่งสามารถติดตอ
ขอรับดวยตนเองไดที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  หรือสามารถ          
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.grad.rbru.ac.th 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของตนฉบับบทความ บันทึกเปนไฟล Word      
พรอมทั้งแนบแบบฟอรมนําสง (ว01) และสงมาที่ E-mail : journalgraduaterbru@gmail.com     
ในกรณีสงทางไปรษณีย ใหสงตนฉบับบทความที่พิมพออกมาเปนเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ และที่บันทึก
เปนไฟล Word ลงในแผน CD จํานวน 1 แผน พรอมทั้งแบบฟอรมนําสง (ว01) จํานวน 1 ฉบับ มายัง          
งานวารสาร สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 วงเล็บมุมซองวา “สงตนฉบับบทความ” โดยยึดถือวันประทับ          
ตราไปรษณียเปนสําคัญ 
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ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ชวงเวลาการดําเนินงานของทุกป 

ฉบบัท่ี 1  
(มกราคม – มิถุนายน) 

ฉบบัท่ี 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม) 

1. ประชาสัมพันธรับบทความ มิถุนายน – กรกฎาคม ธันวาคม – มกราคม 
2. รับบทความ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 1 มกราคม – 30 เมษายน 
3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบทความ, 
ตรวจรูปแบบตามหลักเกณฑที่กําหนด 

พฤศจิกายน – ธันวาคม พฤษภาคม – มิถุนายน 

4. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมิน
บทความตามแบบประเมิน 

ธันวาคม – มกราคม มิถุนายน – กรกฎาคม 

5. ผูสงบทความสงบทความที่ไดรับ
การแกไขเสร็จสิ้นสมบูรณ  (กรณี มี
ขอเสนอใหแกไข/เพ่ิมเติม) 

กุมภาพันธ สิงหาคม 

6. กองบรรณาธิการตรวจสอบความ
เรียบรอย และประชุมรับรองความ
สมบูรณของบทความกอนสงโรงพิมพ 

กุมภาพันธ – มีนาคม สิงหาคม – กันยายน 

7. สงโรงพิมพดําเนินการจัดพิมพ มีนาคม กันยายน 
8. เผยแพรสูสาธารณชน ปลายมีนาคม - ตนเมษายน ปลายกันยายน – ตนตุลาคม 
 
หมายเหตุ หากกิจกรรมใดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยกอนกําหนด สามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได 
โดยไมตองรอใหถึงกําหนดการที่ไดกําหนดไว 
 

รูปแบบการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
1. การอางอิงในเนื้อหา 
 1.1 การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ 
 
 
 
 
 

 1.2 การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ 
 
 
 
 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ)    1. นาวา วารี (2555) 
2. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ,/เลขหนา)   2. วนา ราตรี (2555, น. 16) 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. (ชื่อผูแตง,/ปท่ีพิมพ)    1. (ชอฟา ใบระกา, 2560) 
2. (ช่ือผูแตง,/ปท่ีพิมพ,/เลขหนา)   2. (รจนา พาลี, 2555, น. 23 - 24) 
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2. รายการอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 2.1 ประเภทหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 ประเภทบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3 ประเภทบทความในวารสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.4 ประเภทสื่ออเิล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//จํานวนเลม.//ครั้งท่ีพิมพ.//ช่ือชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 

ตัวอยาง 
ปยะ นากสงค และพันธุรวี วรสิทธิกุล.  (2545).  ดูหนังฟงเพลงเลนเกมรองคาราโอเกะ.  กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. 
Magee, J. & Kramer, J.  (2006).  Concurrency state models & java programs.  West Sussex,UK: John Wiley. 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ช่ือบรรณาธิการหรือผูรวบรวม.ครั้งท่ีพิมพ.// 
     ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 

ตัวอยาง 
ปกรณ ปรียากร.  (2532).  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร 

      การพัฒนาชนบท.  หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวิทยาการจัดการ.  นนทบุรี 

      โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หนา 33 - 34    
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence From  
       West Germany.  In Innovation and Technological Change: An International Comparizon.  
       Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds.  New York: Harester Wheatsheaf.  Pp. 152 – 159. 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปที่ (เดือน):/เลขหนา. 

ตัวอยาง 
สุรัชช ฟุงเกียรติ.  (2547).  นาโนเทคโนโลยีวสัิยทัศนเทคโนโลยีระดบัไมโคร.  ผูสงออก.  17 (ปกษแรก เมษายน):  
     19 – 22. 

Mintrom, Michael and Vergari, Sandra.  (1996).  Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change. 

      Policy Studies Journal.  24 (Autumn): 420 – 434. 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง.//ช่ือเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล/ปที่เผยแพรหรือสืบคน. 

ตัวอยาง 
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors.  [Online]  available: http://www.ti.com/sc/ 
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** ขอความ ขอคิดเห็น หรือขอคนพบ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี นี้ เปนของผูเขียน  
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