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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนใน  5 ด้านคือ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนจ าแนกตามเพศ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณะวิชา กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนิสติปริญญาตรีวิชาชีพครูชัน้ ปีที ่2 
ถึงชัน้ปีที่ 4  จ านวน 6 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวนทัง้สิน้ 320 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 50 ข้อ ตามแบบของลิเคริท์(Likert) โดยการหาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนน
เฉลี่ยเป็นรายคู่ของเซฟเฟ่ (Scheffe) ผลของการวิจัย พบว่า 1) นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เห็นด้วยในการพฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวมและเป็นรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 2)นิสิตวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในฐานะ
ประชาคมอาเซียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  3)นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียน 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 4)นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่มีคณะวิชา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับในการพัฒนาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียน  โดยรวมและรายด้าน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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The purpose of this study is to study and to compare between personal development in 

terms five factors including language, information technology, critical thinking, life skills, and  ASEAN 
community culture classifyied by gender, educational achievement, and faculties.A total of three 
hundred and twenty student teachers between second-year, third-year, and fourth-year students in 
the 2016 academic year  were randomly selected from  six faculties the including the containing 
Faculty of Education, the Faculty of Humanities, the Faculty of Social Sciences, the Faculty of Fine 
Arts,the Faculty of Physical Education, and the Faculty of Science at Srinakharinwirot University.This 
study calculated the sample size by using a Yamane formula confidence score at ninety five and the 
margin of error (MoR) at five. The instruments used in this study included a rating scale 
questionnaireahich calculated the confidence score by using the Cronbach's alpha coefficient 
formula of 0.986.The data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test and one way 
ANOVA. Of the study revealed the following:The opinions of the student teachers at Srinakharinwirot 
University on personal development in ASEAN community was good for all and for each factor.Both 
male and female student teachers at Srinakharinwirot University had no significant differences in 
opinion.Student teachers at Srinakharinwirot University with a veriety of educational achievement 
scores had no significant difference in opinion.Student teachers at Srinakharinwirot University from 
the Faculty of Science had significantly better scores than the other faculties at 0.05 a level of. 
Furthermore student teachers at Srinakharinwirot University in the Faculty of Fine Arts had 
significantly different better scores than the Faculty of Education, the Faculty of Humanities, the 
Faculty of Social Sciences, and the Faculty of Physical Education at a level of 0.05 . 
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ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ท่ีสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการท าวิจยั ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
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ประกาย กรรมการการสอบปากเปลา่ ท่ีให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้มีความ สมบรูณ์
ย่ิงขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.สุธาวลัย์ หาญขจรสุข ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.จตุพล ยงศร ท่ีกรุณาให้ค าแนะนาอันเป็นประโยชน์  ในฐานะผู้ ทรงคุณวุฒิและเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามในการท า ปริญญานิพนธ์ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.ประภศัรา ธโนศวรรย์ และคณาจารย์สาขาวิชาการอดุมศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทกุท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัทรงคา่แก่ผู้ วิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศกึษา และคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทัง้คณาจารย์
ทกุท่านท่ีมีสว่นช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ขอขอบคณุนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทกุคนท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในการวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคุณ คุณ วรภาส ศรีโรจน์ คุณ วชิระ กันภัย คุณชัยรัตน์ รอดเคราะห์ พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ นิสิต
ปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) แขนงวิชาการบริหารการ อุดมศึกษา รุ่นท่ี 22 ทุกท่านท่ีให้ก าลังใจและ
ช่วยเหลือตลอดมา 

ขอขอบคณุ คณุ เกวลิณ คล้ายนาค ผู้ เป็นก าลงัใจ และเป็นท่ีรักย่ิงของข้าพเจ้า 
สดุท้ายนี ้ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูส าหรับ บิดา นายวยัชาติ แสงแก่นเพ็ชร์ มารดา 

นางสุวลี แสงแก่นเพ็ชร์ และนายกิตติพัฒน์ แสงแก่นเพ็ชร์ ท่ีเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีท าให้ผู้ วิจัยท าปริญญา
นิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่ง ไปได้ด้วยดี คณุคา่ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุ 
บิดา มารดา อาจารย์ และบคุคลท่ีเคารพรัก 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนโยบายและเจตนารมณ์ มุ่งมั่นกระชับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างมิตรประเทศในภูมิภาคให้เป็นปึกแผ่นมาช้านาน แต่การขาดประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อ านวยให้ความพยายามนัน้บรรลผุลส าเร็จ มีความคิดเห็นแตกตา่งกนัและ
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์หลากหลาย แตท่กุประเทศต้องเผชิญปัญหาท่ีคล้ายคลึงกนัหลายลกัษณะ
คือปัญหาร่วมกนั ทัง้การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม แตล่ะประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ได้ประสบปัญหาร่วมกันจากภาวะกดดัน ทัง้ภายในและภายนอก ด้วยเหตุเช่นนีก้ารก่อตัง้
ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหง่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จึงเกิดขึน้จากความ
จ าเป็นทางการเมือง และเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์หลัก ของการก่อตัง้
อาเซียน คือเพ่ือจัดตัง้สมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และการธ ารงรักษา
สนัตภิาพและความมัน่คงในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทัง้เป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อ
พิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอยา่งสนัติ สง่ผลให้ประเทศไทยต้องมีการพฒันาตนเอง เพื่อ
เตรียมตวัเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเข้าสูก่ารแข่งขันในระดบันานาชาต ิโดยต้องเตรียมความ
พร้อม ทัง้ในด้านทรัพยากรมนุษย์ สาธารณูปโภค การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธไมตรีระหว่างกนั และเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาประเทศ
ในอนาคต (ดนยั ไชยโยธา, 2557: 75-76) 

วิกฤติของระบบศึกษาไทยในระดบัอดุมศึกษาในการสร้างคนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เน่ืองจากระบบการศกึษาไทยยงัไม่สามารถสร้างเด็ก และเยาวชนไทยให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับ
การก้าวสู่การเป็นประชาชนอาเซียนได้อย่างเต็มศกัยภาพ ซึ่งสาเหตท่ีุท าให้นกัเรียนนกัศกึษาไทย
ยังขาดความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนัน้ เกิดจากยังมีความเหล่ือมล า้และ  
คณุภาพของระบบการศกึษาในส่วนของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษายงัขาดศกัยภาพในงานวิชาการ 
ปัญหาการจดัการเรียนการสอนไม่ตอบสนองกระแสอาเซียน ระบบการศึกษาไทยในปัจจบุนั เป็น
ระบบท่ีเน้นวิธีการสอนแบบบรรยายให้ท่องจ าเพ่ือสอบแข่งขนั มุ่งสอนให้ผู้ เรียนคิดตามสิ่งท่ีผู้สอน
ป้อนความรู้ให้ มากกว่าจะสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น ค้นคว้าด้วย
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ตวัเองเป็น จึงท าให้นกัศกึษาขาดทกัษะในการคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกนั ระบบ
การศกึษาไทยไมส่ามารถพฒันาเชิงสงัคมและทกัษะทางอามรณ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร  

เม่ือเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรี ทัง้ระดับ
ฝีมือ และระดบัใช้สมองเข้ามาหางานท าในประเทศ ยิ่งท าให้มีการแย่งงาน ยิ่งตอกย า้ให้บณัฑิต
ไทยต้องว่างงานมากขึน้ หรือถกูผลกัดนัไปท างานใช้แรงงาน ซึ่งเป็นการแบง่ผลประโยชน์ของชาติ
ให้แก่แรงงานจากตา่งประเทศท่ีมีฝีมือ และทกัษะวิชาชีพดีกว่า สาเหตสุ าคญัเกิดจากปัญหาในการ
สอนภาษาตา่งประเทศ และการสอนภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียนของไทยยงั
ไมมี่คณุภาพเท่าท่ีควร การบรูณาการเนือ้หาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในการสอนยงัไม่มีคณุภาพ 
ในเร่ืองวฒันธรรม ภาษา และความรอบรู้ รวมถึงปัญหาการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม ไม่ใช้
ในการแสวงหาการความรู้เพิ่มทักษะความสามารถ ซึ่งจากปัญหาท่ีกล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่า 
นกัศกึษาไทยยงัไม่คอ่ยตระหนกัและให้ความส าคญัในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน หรือยงัไม่มีการ
เตรียมความพร้อมในด้านทรัพยากรคนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมศกัดิ์ศรี 
ระบบการศึกษาท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างคนยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีสมควร หากยังเป็นเช่นนี ้
ตอ่ไป ทรัพยากรคนของประเทศจะด้อยคณุภาพลงเร่ือยๆ แล้วจะไมส่ามารถเข้าไปแขง่ขนัในระดบั
ภมูิภาค (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2556: 224-229) 

ประชาคมอาเซียน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าให้มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการ
เคล่ือนย้าย สินค้า บริการ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ มุ่งหวงัให้เป็น
ประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมเอือ้อาทรและแบ่งปัน ประชากรมีสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีและมีการพฒันาทุกด้านเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ยืน รวมทัง้ส่งเสริมอตัลกัษณ์อาเซียน เพ่ือรองรับประชาคม สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้ มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความ
ยุติธรรมทางสงัคม ความยัง่ยืนทางสิ่งแวดล้อม การลดช่องว่างการพฒันา(นิคม ชาวเรือ, 2556: 
14-16) 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศกึษาและ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาประเด็นปัญหาหลกัในการศึกษาและการเรียนรู้ท่ียึดโยงกัน 
และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะจ าเป็นต้องมีกลไกหรือหน่วยงานท่ีวิเคราะห์ปัญหา
ของระบบการศกึษาและเรียนรู้ และเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม กฎหมาย ฯลฯ 
ของประเทศและเสนอแนวทางปฏิรูประบบอย่างเป็นขัน้ตอนโดยการพฒันาคณุภาพครูยุดใหม่ ท่ี
เป็นผู้ เอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพท่ีมีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิตและ
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พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชัน้สูง สามารถดึงดดูคนเก่ง คนดี มีใจรัก ในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู 
คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษาอยา่งเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจดัการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2551: บทน า)  

การเปล่ียนแปลงทัง้ในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงต่างๆ 
สะท้อนถึงแนวโน้มของสงัคมภายหลงัยุคอตุสาหกรรมและความทนัสมยัทัง้ปวง มีสญัญาณชีก้าร
เปล่ียนแปลงชีวิตงานของบณัฑิตในอนาคตท่ีแตกต่างจากปัจจุบนั เช่น การท างานโดยมีหลาย
อาชีพตลอดช่วงอายุ การท างานไร้สงักัด ความเส่ียงต่อรายได้ไม่แน่นอน การจบัคู่ผู้ ร่วมงานและ
เปล่ียนผู้ ร่วมงาน เป็นต้น มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษา ทักษะชีวิตท่ีพึงประสงค์ใน
อนาคตนอกจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ทักษะการส่ือสาร ทักษะชีวิต  ทักษะสังคม 
ทักษะภาษาและวัฒนธรรม  การท างานเป็นหมู่คณะ  การแก้ปัญหา การรับความเส่ียง การ
ออกแบบและความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รู้
และเห็นคณุคา่ของพหลุกัษณ์พหวุฒันธรรม ในสว่นของระบบอดุมศกึษาปัจจบุนัท่ีมีประมาณร้อย
ห้าสิบแห่งท่ีสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความซ า้ซ้อน แย่งชิงนกัศึกษาและทรัพยากร มีปัญหา
คณุภาพ การแก้ปัญหาอดุมศกึษาในปัจจบุนั ต้องใช้กลไกมาตรฐานและการจดัสรรทรัพยากร เพ่ือ
ลดเลิกหลกัสตูรท่ีไมใ่ชค่วามต้องการของสงัคมหรือการพฒันาเศรษฐกิจ (ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2551: 20) 

สถาบนัอดุมศกึษาจงึควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลกัสตูร เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีการ
เรียนรู้ของเยาวชน นกัศกึษาในรูปแบบของทกัษะชีวิต ทกัษะสงัคม โดยปรับรูปแบบและเนือ้หาให้
เหมาะสมกบัสภาพสงัคม การบรูณาการกิจกรรมนอกหลกัสตูรและชีวิตจริงเข้ากบัหลกัสตูรเป็นอีก
แนวหนึ่ง เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนักศึกษาและอาจารย์ มากกว่าการสอนจาก
ต าราอย่างเดียว เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมส าหรับบณัฑิต การเพิ่มความ
เข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนกัศกึษาทางด้านภาษาและวฒันธรรมของตา่งประเทศ 
เป็นสิ่งท่ีต้องสนบัสนุน ทัง้นีก้ารเรียนด้านภาษาท่ีมีประสิทธิภาพและการซึมซบัวฒันธรรมต้องมี
บริบท การแลกเปล่ียนนักศึกษา การจัดหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกส าคญั นอกเหนือจาก
วิชาการแล้ว อุดมศึกษาควรจดัให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันา
ทางทกัษะชีวิต กระบวนการคิดวิเคราะห์ การส่ือความ การตดัสินใจ การพฒันาความเป็นผู้น า การ
แก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ความอดทน คณุธรรม ฯลฯ  (โกรว์ฟ, 2555: 2-4)  
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สภาพการศกึษาปัจจบุนัของประเทศไทย เป็นประเทศท่ีล้าหลงัและไม่เปิดกว้าง แทนท่ีจะ
เป็นประเทศท่ีก้าวหน้าและล า้สมยั ประเทศไทยกลบัมีการพฒันาเพียงเล็กน้อย จากการติดอยู่กับ
ระบบการศกึษาท่ีเก่าแก่นบัสิบๆ ปี โดยมีจดุมุง่หมายเพียงเพื่อรักษาเอกลกัษณ์ประจ าชาต ิผลจาก
รายงานการประเมินสภาพปัญหาของระบบการศึกษาไทย ซึ่งจัดท าโดย ธนาคารโลก  ธนาคาร
พฒันาเอเชีย องค์การสหประชาชาติ สภาวิจยัการศกึษาไทยและอีกหลายๆแหง่ ได้ระบปัุญหาของ
ระบบการศึกษาไทยซึ่งประกอบด้วยเร่ือง ความไม่เข้มแข็งในด้านต่างๆ ต่อไปนีคื้อ ทักษะ
ภาษาองักฤษ ทกัษะด้านเทคโนโลยี การฝึกอบรมครู ความเป็นไทยกบัความเป็นสากล ทกัษะการ
แก้ปัญหา คณุภาพการศึกษา ทกัษะพืน้ฐานไม่แข็งแรง นกัวิทยาศาสตร์มีน้อย ความสมัพนัธ์ของ
ชุมชนเมืองและชนบท ขาดการเน้นด้านการคิดวิเคราะห์  เรียนแบบท่องจ า ซึ่งเป็นปัญหาของ
การศึกษาไทยท่ีมีมาตัง้แต่อดีต และปัจจุบนัก็ยงัมีอยู่ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2551) 

สถานภาพในประเทศยังมีปัญหาคุณภาพของคนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนจาก
ผลิตภาพของแรงงานไทย ซึ่งยงัมีประสิทธิภาพต ่าเม่ือเทียบกบัหลายๆ ประเทศ ความอ่อนแอของ
การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือการพัฒนายังคงเป็นจุดฉุดรัง้การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั ประกอบกับการประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างในช่วงต้นทศวรรษ 
อุดมศึกษาไทยต้องเตรียมความพร้อมส าหรับ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ต้องตระหนักว่า ความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี น ามาซึ่ง “ผลิตภาพ”และ”นวตักรรม” ในกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ เรียนรู้จากนกัคิดอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีอดุมศกึษาเข้าไปเป็นผู้ เล่นส าคญั โลกยดุ
สารสนเทศ เป็นสงัคมไร้พรมแดน เกิดการจ้างงานและความมัน่คัง่ทางเศรษฐกิจ อุดมศึกษาควร
เพิ่มพืน้ท่ีการเรียนรู้ของเยาวชนและนกัศกึษาในแบบของ ทกัษะชีวิต ทกัษะสงัคม(กระบวนการคิด
วิเคราะห์) สมรรถนะพืน้ฐานร่วม ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตวั ท่ีหาไม่ได้จาก
การเรียนการสอนในห้องท่ีขาดปฏิสัมพันธ์สร้างความพร้อม้พ่ือเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิตใน
สภาวะโลกาวตัน์ด้านภาษาและวฒันธรรม(การประชมุทางวิชาการเครือขา่ยสถาบนัอดุมศกึษาเขต
ภาคกลางเพื่อพฒันาบณัฑิตอดุมคตไิทย, 2557: 15) 

นิสิตนกัศกึษาควรให้ความสนใจและตระหนกัผลท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการรวมตวัของ
ประเทศต่างๆ สู่ประชาคมอาเซียน  ทัง้ในเชิงประโยชน์ ท่ีได้ รับและข้อควรระวัง คือปรับ
กระบวนการเรียนรู้ รู้จกัท่ีจะสร้างมลูคา่เพิ่มในตนเองท าให้เป็นคนมีศกัยภาพรอบด้าน มีแนวคดิจะ
เสริมสร้างตนเองให้สามารถท างานได้ทั่วอาเซียน ตระหนักถึงความเป็นชาติและการด ารงอยู ่
เคารพเชือ้ชาติและวฒันธรรม  สร้างความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน สร้างโอกาสในการ
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เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงภาษาของเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยีในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถตา่งๆ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553: 11-
22) ดงันัน้ จะกล่าวได้ว่าปัจจัยส าคญัในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นบณัฑิตในฐานะประชาคม
อาเซียน คือการพัฒนาทักษะด้านภาษาซึ่งมีความส าคัญเพ่ือใช้ในการส่ือสารของประชาคม
อาเซียน การพัฒนาทักษะเร่ืองเทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึงการศึกษาพัฒนาตนเองในการเข้า
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือการแก้ปัญหา ทักษะการเป็น
ผู้น า การตดัสินใจ การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าใจและ
การเผยแพร่วฒันธรรมในประชาคมอาเซียน 

ในส่วนของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตัง้อยู่ท่ีบริเวณถนนอโศกมนตรี 
ได้พฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยักลางเมืองท่ีทนัสมยัก้าวหน้า ผสานสมัพทัธ์กบักระแสสากล และ
การพฒันาการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา ในเชิงยทุธศาสตร์ ได้สร้างแนวรุกใหมห่ลายด้าน ไมว่่า
จะเป็นการขับเคล่ือนทางด้านการค้นคว้าวิจยั การศึกษาบนฐานศกัยภาพของสมอง การศึกษา
นานาชาติ การศึกษาความยั่งยืน การศึกษาชุมชุน การศึกษาในสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ขยายบทบาททางการศึกษา เปิดองค์กรระดบัคณะคือ วิทยาลยันานาชาติเพ่ือ
ความยัง่ยืน และวิทยาลยันวตักรรมส่ือสานสงัคม สถาบนัวิจยัและพฒันาผู้ มีความสามารถพิเศษ
และเด็กความต้องการพิเศษแหง่ชาต ิสถาบนัวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
มีส่วนเน้นการพัฒนาความเป็นสากลในประชาคมอาเซียน ในเชิงคุณภาพทางวิชาการ ได้แก่ 
หลกัสูตร การวิจยั องค์ความรู้ ความดีคณุธรรม และจริยธรรม การมีคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ 
ด้านการสอนและการวิจยัในเวทีนานาชาติ การพฒันาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมนิสิตให้มี
ความเป็นนานาชาติ การส่งเสริมการพฒันาด้านวฒันธรรมและศิลปะเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ การ
พฒันางานบริการวิชาการเพ่ือการพฒันาชมุชนและสงัคมท่ียัง่ยืน การจดัการศกึษาวิชาชีพครูของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มิได้อยู่เพียงในความรับผิดชอบของคณะศกึษาศาสตร์เท่านัน้ แต่
ยงัมีคณะร่วมผลิตท่ีรับผิดชอบการสอนวิชาเอกได้เข้ามาร่วมจดัการเรียนการสอนอยา่งเข้มแข็ง คือ 
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพล
ศึกษา โดยท่ีคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบการสอนวิชาชีพครู และร่วมกันรับผิดชอบการฝึกสอน
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจกล่าวได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเป็น
ศึกษาศาสตร์ แทรกซึมไปสู่ทุกหน่วยงาน คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ อย่างทั่วถึง บน
พืน้ฐานความเช่ือร่วมกนัว่า ทกุศาสตร์ในสถาบนัการศกึษาทกุระดบั รวมทัง้มหาวิทยาลยั ล้วนเป็น
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การศึกษาทัง้สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีรากเหง้ามาจากการ
ศกึษาศาสตร์โดยแท้จริง (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551: 78-80) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ก าหนดการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ ในหลากหลาย
ประเด็น คือ การแสวงหาและก าหนดกระบวนทัศน์ใหม่ วิสัยทัศน์ใหม่ พันธกิจใหม่ของการ
ศกึษาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปฏิรูปการศกึษา วางโครงสร้าง ระบบและกลไกใหม ่ของ
การศึกษาศาสตร์ ยกเคร่ืองหลักสูตรทุกระดับหลักสูตรให้มีความแตกต่างหลากหลาย เพ่ือ
ตอบสนองสงัคมปัจจุบนัท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลาย ยกเคร่ืองกระบวนการเรียนรู้และส่ือการ
เรียนรู้ใหม่ แสวงหาและพฒันาอาจารย์ผู้สอน นิสิตครูท่ีมีประสิทธิภาพ อทุิศตน แหลมคม และเป็น
ต้นแบบความดีงาม วางแผนวิจยั งบประมาณ และพฒันาบคุลากรเพ่ือการวิจยั วางแผนโครงสร้าง
ระบบ และความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฯลฯ(คณาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2560: สมัภาษณ์) 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีความคิดเห็น
ประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองประชาคมอาเซียนความพร้อมของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒในสว่นของมหาวิทยาลยันัน้ได้มีการก าหนดนโยบายเพ่ือเข้าในประชาคมอาเซียน 
รวมไปถึงการส่งเสริมในการพฒันานิสิตนกัศึกษาเพ่ือให้เป็นบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพในสงัคมไทย
และประชาคมอาเซียน มีการส่งเสริมทัง้ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ด้านทกัษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน เพ่ือรองรับกบัการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2559: 9-10) 

ด้านภาษา พบว่า  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้มีการก าหนดนโยบายให้แก่นิสิตโดย
ให้ความส าคญัของการพฒันาด้านภาษาด้วยการจดัให้มีการเรียนภาษาองักฤษในหลกัสูตร รวม
ไปถึงบริการด้านภาษาในห้องสมดุ  และห้องเรียนภาษาองักฤษ แตต่ามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั
นัน้ มีรายวิชาบงัคบัในการเรียนภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาหลกั เพียง 2 รายวิชา อาจท าให้นิสิตไม่
เห็นความส าคญัของการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลยัจะจดัให้บริการ
ในด้านภาษาเพ่ือรองรับแต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความสนใจในการพฒันาของนิสิตในการให้ความส าคญั
ในการพฒันาของตนเอง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดบริการทาง
อินเทอร์เน็ตรวมไปจึงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทัง้ในหอสมุดและส านักคอมพิวเตอร์รวมถึงก าหนด
รายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ไปเพ่ือให้นิสิตสามารถเลือกลงตามความถนดัและความสนใจ แต่
ทัง้นีก็้ขึน้อยูก่บัตวันิสิตท่ีจะให้ความสนใจในการพฒันาด้านเทคโนโลยีของตนเอง  
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ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการก าหนด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม การแก้ปัญญา ส่งเสริมการท างานเป็นทีมในระดับปริญญาตรี 
กิจกรรมของมหาลัยท่ีก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วม แต่ด้วยว่าขาดการพัฒนาให้
ความส าคญัอย่างตอ่เน่ืองของนิสิต จึงท าให้นิสิตบางกลุ่มไม่มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
ท าให้ไม่ได้เกิดการพัฒนาในการเอาไปใช้ในการท างาน หรือการใช้ชีวิตในการเรียนของ
มหาวิทยาลยั 

ด้านทกัษะชีวิต พบวา่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีการจดักิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางภาษา กิจกรรมอบรมในหอสมุด กิจกรรมทางศาสนา  เป็นต้น นิสิตสามารถ
พฒันาได้อยู่ตลอดเวลาเพราะทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดบริการหอสมุดรวมไปถึง
ส านักคอมพิวเตอร์ บริการห้องเรียนภาษาองักฤษ แต่เน่ืองจากความสนใจในการพัฒนาของตวั
นิสิตเอง หรือ รายวิชาบงัคบันัน้อาจมีน้อยเกินไป ท าให้นิสิตไม่ได้เอาทกัษะชีวิตไปใช้อย่างตอ่เน่ือง 
หรือการใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน พบว่า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีการจดัโซน
การศกึษา อาเซียนในบริเวณชัน้ 5 ของหอสมดุกลาง รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาองักฤษ
ซึง่เป็นภาษาส่ือสารในประชาคมอาเซียน เพียงแตค่วามสนใจในตวันิสิตยงัมีการให้ความส าคญัไม่
มากพอตามสมควรอาจเพราะขาดการให้ความส าคญัในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน มีการ
น าเสนอบทบาทท่ีส าคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยเกินไป ท าให้นิสิตไม่ตระหนักถึง
ความส าคญัดงักลา่ว 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ
จ า ก ก า รสั ม ภ าษ ณ์ ผู้ วิ จั ย จึ ง จั ด ท า วิ จั ย ก า รพั ฒ น าต น เอ ง ข อ งนิ สิ ต วิ ช า ชี พ ค รู  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบด้วย ด้าน
ภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้าน
วัฒ นธรรม ของป ระชาคมอา เซี ยน  โดยมหาวิท ยาลัยศ รีนค รินท รวิ โรฒ  รวม ไปถึ ง
กระทรวงศึกษาธิการสามารถน าผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวทางการพฒันา
การศกึษาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใน
ฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ ด้านทกัษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ื อ เป รียบ เทียบการพัฒ นาตน เองของนิ สิ ตวิชา ชีพค รู  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน จ าแนกตาม เพศ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะวิชา 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ก า รศึ ก ษ า ค รั ้ง นี ้ท า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ก า รพั ฒ น า ต น เอ ง ข อ ง นิ สิ ต วิ ช า ชี พ ค รู                        
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ในการพฒันาด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้านวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีความส าคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนา ของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒในการเป็นประชาคมอาเซียน ผลท่ีได้ยังเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
พฒันาตนเองของนิสิต นกัศึกษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปส่งเสริมการพัฒนาแก้ไขปัจจัย
ตา่งๆ  ให้เหมาะสม ในการพฒันาเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็น นิสิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในปีการศึกษา 2559 ชัน้ ปี ท่ี  2-4 คณะศึกษาศาสตร์                
คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะ
วิทยาศาสตร์ รวมทัง้หมด 1,670 คน  
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ตวัแปรท่ีศกึษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 เพศ จ าแนกเป็น 
1.1.1 ชาย 
1.1.1 หญิง 

1.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกเป็น 
1.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสงู 
1.2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลาง 
1.2.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัต ่า 

1.3 คณะวิชาจ าแนกเป็น 
1.3.1 คณะศกึษาศาสตร์ 
1.3.2 คณะมนษุยศาสตร์ 
1.3.3 คณะสงัคมศาสตร์ 
1.3.4 คณะศลิปกรรมศาสตร์  
1.3.5 คณะพลศกึษา 
1.3.6 คณะวิทยาศาสตร์ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่  การพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและใน 5 ด้านได้แก่  

2.1 ด้านภาษา 
2.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ               
2.3 ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ 

2.4 ด้านทกัษะชีวิต 

2.5 ด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. การพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ

ประชาคมอาเซียน หมายถึง ทศันะการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูของตวัเองเพ่ือเตรียมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ในด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้าน
ทกัษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน แบง่เป็น 5 ด้านดงันี ้

1.1 ด้านภาษา หมายถึง การพฒันาทกัษะภาษาอาเซียนและภาษาองักฤษ ซึ่งเป็น
ภาษากลางเพ่ือการส่ือสารและการประกอบอาชีพ เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดวฒันธรรม การร่วมงาน
กับบุคลากรในประชาคมอาเซียน และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา การ
เผยแพร่ภาษาไทย การเรียนรู้ภาษาอ่ืนๆ ในประชาคมอาเซียน โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ือด้าน
ภาษา ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาทกัษะด้านภาษา  

1.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะทางด้านภาษา วฒันธรรม รวมถึงการเผยแพร่
วฒันธรรม การสร้างส่ือการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ของ
ต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาภาษา อ่ืนๆ นอกจากภาษาอังกฤษ การ
พฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทกัษะชีวิต เพ่ือการพฒันาตนเอง ในการประกอบอาชีพครู 
โดยมีการตระหนกัถึงความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์  หมายถึง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุผลเป็นผล การคิดใน
กระบวนการเรียนรู้ การแยกแยะข้อมูลระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น การคิดให้เป็นล าดับ
ขัน้ตอนถูกต้องและสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ โดยการมีแนวคิดในการพัฒนาตนเอง การ
พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทักษะวัฒนธรรม การพัฒนาประกอบอาชีพใน
ประชาคมอาเซียน การพฒันาทกัษะภาษา การพฒันาทกัษะชีวิต รวมทัง้สามารถเสนอความคิดไป
ยงับคุคลหรือองค์กรตา่งๆ ได้ และตระหนกัถึงความส าคญัของกระบวนการคดิวิเคราะห์ 

1.4 ด้านทกัษะชีวิต หมายถึง การพฒันาทกัษะชีวิต การส่ือสารระหวา่งบุคคล การมี
จิตส านกึตอ่สงัคม ความตระหนกัถึงหน้าท่ีในการพฒันาตนเพ่ือเข้าสูอ่าเซียน ตระหนกัถึงคณุคา่ใน
ความสามารถของตนและของผู้ อ่ืน การมีทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การท างานร่วมกบับคุลากร
ในอาเซียน การเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ภาษา วฒันธรรม และการ
ตระหนกัถึงความส าคญัในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

1.5. ด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน หมายถึง การพัฒนาทักษะด้าน
วฒันธรรมของประชาคมอาเซียน ด้านการเรียนรู้ การเผยแพร่วฒันธรรมไทยในประชาคมอาเซียน 



  11 

การเรียนรู้วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่าง การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่าและร่วมมือกันเพ่ือพฒันาสงัคมในประชาคม
อาเซียน  การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วฒันธรรมต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตระหนักถึง
ความส าคญัของวฒันธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน 

2. นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559 ชัน้ปี ท่ี  2  
ถึงชัน้ปีท่ี 4  

3. ผล สัมฤท ธ์ิทางการเรียน  หมายถึ ง  ผลการเรียนของนิ สิ ตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครีนทรวิโรฒ โดยแบง่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนออกเป็น 3 ระดบัคือ 

3.1 ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนระดับสูง  หมายถึ ง  ระดับคะแนนเฉ ล่ียตั ง้แต ่ 
3.00 ขึน้ไป 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปานกลาง หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียตัง้แต ่
2.00-2.99 

3.3 ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนระดับต ่ า  หมายถึง ระดับคะแนนเฉ ล่ียตั ง้แต ่ 
1.99 ลงมา 

4.คณะวิชา หมายถึง คณะวิชาต่างๆท่ี มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 6 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  คณะ
สงัคมศาสตร์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะพลศกึษา และคณะวิทยาศาสตร์  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 

 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
 1.1. เพศ จ าแนกเป็น 
  - เพศชาย 
  - เพศหญงิ 
 1.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ าแนกเป็น 
  - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสงู 
  - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบักลาง 
  - ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัต ่า 
 1.3 คณะวิชา จ าแนกเป็น 

- คณะศกึษาศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร ์
- คณะสงัคมศาสตร ์
- คณะศลิปกรรมศาสตร ์  
- คณะพลศกึษา 
- คณะวทิยาศาสตร ์

 

 การพัฒนาตนเองของนิสิต
วชิาชพีครู มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ
ในฐานะประชาคมอาเซียนใน 5ด้าน 
ประกอบดว้ย 
1.ด้านภาษา  

2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห ์

4.ด้านทกัษะชีวิต  

5.ด้ านวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. นิ สิ ต เพ ศ ช าย แ ล ะ เพ ศ ห ญิ ง  มี ก า รพั ฒ น าต น เอ ง ข อ งนิ สิ ต วิ ช า ชี พ ค รู                 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
2. นิสิตท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู             

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
3. นิสิต ท่ีศึกษาในคณะวิชา ท่ีต่างกัน  มีการพัฒ นาตนเองของนิสิตวิชาชีพค รู                 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน

ฐานะประชาคมอาเซียน ผู้วิจยัได้รวบรวม เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยแบง่สาระส าคญั 
ดงันี ้ 

1. การพฒันาตนเอง 
1.1 ความหมายของการพฒันาตนเอง 
1.2 แนวคดิในการพฒันาตนเอง 
1.3 ขัน้ตอนของการพฒันาตนเอง 
1.4 ประเภทของการพฒันาตนเอง 
1.5 ความส าคญัของการพฒันาตนเอง 
1.6 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาตนเอง 

2. ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียน 
2.1 ประชาคมอาเซียน 

2.2 ด้านภาษา 
2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ 

2.5 ด้านทกัษะชีวิต 

2.6 ด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 

3. วิชาชีพครู 
4. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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1.การพัฒนาตนเอง 
ความหมายของการพัฒนาตนเอง  

การพฒันาตนเองเป็นทกัษะส าคญัของมนษุย์ ให้มนษุย์เกิดการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง
ซึง่มีผลทัง้ในปัจจบุนัและตอ่อนาคต ซึง่มีนกัวิชาการให้ความหมายตา่งๆ ไว ดงันี ้

วิ ท ย า ก ร  เ ชี ย ง กู ล  ( 2 5 5 2 :  2 1 1 )  ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร พั ฒ น า ต น เอ ง  
(Self Development) หมายถึง กระบวนการปรับเปล่ียนและจดัระบบความคิด ความรู้สึกและการ
กระท าของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้หรือเจริญขึน้ เพ่ือเสริมสร้างความสอดคล้องกลมกลืนระหวา่ง
ตนเองและสิ่งแวดล้อม ทัง้นีเ้พ่ือให้ตนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ มีจิตใจท่ีความสุขสงบ และมี
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต  

สงวน  สุท ธิ เลิ ศอ รุณ  (2545 : 145 )  กล่ าวว่ า  การพัฒ นาตน เอง  (Self 
Development) หมายถึง การอ่าน ฟังพูด ฯลฯ เพ่ือท าความเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง และ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวคิดพฤติกรรม เพ่ือให้ตนเองมีบคุลิก อปุนิสยั อารมณ์ ความรอบรู้ ทกัษะ 
ท่ีจะชว่ยให้คนๆนัน้ใช้ชีวิตและการท างานได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึน้  

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ (2557: 2) กล่าวว่า การพฒันาเป็นการจดัการตนเอง 
โดยมีเป้าหมายในชีวิตท่ีดี ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

จิราภรณ์ ตัง้กิตตภิาภรณ์ (2557: 265) กล่าวว่า การพฒันาตนในความหมายเชิง
จิตวิทยา หมายถึง การกระท าเพ่ือการเจริญส่วนตน เป็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ น้ ด้านความ
มุ่งมั่นปรารถนาและค่านิยมอันเป็นพฤติกรรมภายใน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอก ด้านการ
กระท าท่ีดีเพ่ือน าพาชีวิต สู่ความเจริญก้าวหน้า โดยการพฒันาเน้นพฒันาพฤตกิรรมมนษุย์โดยมุ่ง
พฒันาตนเองในทกุด้านไปพร้อมกนั ส่งเสริมพฒันาการตามธรรมชาติ การเจริญเติบโตไปตามวยั
และอายุ และส่วนท่ีสอง คือ การพฒันาจะสิ่งแวดล้อมภายนอก การดูแล ส่งเสริม สนบัสนุน จัด
มวลประสบการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา  

สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองหมายถึง กระบวนการปรับเปล่ียนและจัดระบบ
ความคิด ความรู้สึกและการกระท าของตนให้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้หรือเจริญขึน้ ปรับปรุง แก้ไข 
พฤตกิรรมของตนเอง การท าให้ความสามารถท่ีแฝงอยูใ่นตวัได้ปรากฏชดัขึน้และดีขึน้ 
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แนวคิดในการพัฒนาตนเอง 
เรียม ศรีทอง (2542: 186) ได้กล่าวถึง แนวคิดในการพัฒนาตนเองว่า บุคคลท่ีจะ

พฒันาตนให้มีประสิทธิผลนัน้จะต้องมีความเช่ือและแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับคณุค่าของมนุษย์ท่ี
ถกูต้อง แนวคดิพืน้ฐานท่ีส าคญัมี ดงัตอ่ไปนี ้

1. มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศกัยภาพในการพัฒนาตน ทุกคนสามารถเรียน
และฝึกหดัเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาได้ 

2. ไมมี่บคุคลใดท่ีสมบรูณ์แบบในทกุเร่ือง ทกุคนมีทัง้จดุเดน่และจดุด้อย 
3. การพฒันาตนจะไมส่ามารถกระท าได้ หากบคุคลนัน้ไมใ่ห้ความส าคัญกบัการ

เปล่ียนแปลงปรับปรุงความคดิ ความรู้สกึ และการกระท าของตนเองด้วยตนเอง 
4. การพัฒนาตนจะส าเร็จได้ต้องให้ความส าคญักับการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ตนเองท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมท่ีตนอาศยัอยู่ 
5. การพฒันาตนเองจะส าเร็จได้เม่ือบคุคลนัน้ต้องเปิดโอกาสให้แก่ตนเองในการ

เรียนรู้และฝึกฝนอยา่งตอ่เน่ือง 
6. ไม่มีบุคคลใดรู้จักตนเองในทุกเร่ือง และไม่มีบุคคลใดสามารถปรับปรุง

เปล่ียนแปลงตนเองในทกุเร่ือง จงึไมค่วรละเลยตอ่การขอความชว่ยเหลือและชีแ้นะจากบคุคลอ่ืน  
ไพศาล ไกรสิทธ์ิ (2541: 21) กลา่วถึง พืน้ฐานในการพฒันาตนวา่ การพฒันาตนเป็น

สิ่งส าคญัท่ีชว่ยสง่เสริมประสบความส าเร็จ มีแนวคดิดงัตอ่ไปนี ้
1. มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์ มีศกัย์ภาพท่ีมีคุณค่าเป็นของตนเอง และทุกคน

สามารถฝึกหดัพฒันาได้ในทกุเร่ือง 
2. ไมมี่ใครท่ีมีความสมบรูณ์ไปหมดทกุด้าน จนไมส่ามารถจะพฒันาได้อีก 
3. แม้ไม่มีใครรู้จกัตวัเองได้ดีเท่าตวัเอง แตใ่นบางเร่ืองตนเองก็ไม่สามารถจดัการ

ปรับเปล่ียนได้ด้วยตนเอง 
4. การควบคมุสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคม กับการควบคมุความคิด 

ความรู้สกึและการกระท าของตนเอง มีผลกระทบซึง่กนัและกนั 
5. อุปสรรคส าคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตน คือ การท่ีบุคคลไม่ยอม

ปรับเปล่ียนวิธีคดิวิธีการปฏิบตั ิไมส่ร้างนิสยัและฝึกทกัษะใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็น 
6. การพัฒนาตนด าเนินการได้ทุกเวลา เม่ือต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่อง 

หรือ พบอปุสรรค  
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จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2557: 265) ได้กล่าวถึงเหตผุลในการพฒันาตนเอง โดยมี
รายละเอียด 

1. มีพฤติกรรมหลายอย่างท่ีไม่สามารถปรับพฤติกรรมโดยบุคคลอ่ืนได้ง่ายๆ 
ยกเว้นตนเอง เชน่ พฤตกิรรมทางเพศ หรือ การมีปฏิกิริยาทางอามรณ์ 

2. พฤติกรรมท่ีมีปัญหา เป็นพฤติกรรมท่ีสมัพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการมีปฏิกิริยา
ตอ่ตนเอง ซึง่เป็นกิจกรรมทางสมอง เชน่ การคดิ การใฝ่ฝัน จินตนาการ หรือ การวางแผน 

3. การเปล่ียนพฤติกรรมเป็นเร่ืองยาก และไม่มีความสุข การรับความช่วยเหลือ
จากตนอ่ืน ท าให้เกิดแรงจงูใจไมเ่พียงพอท่ีจะเปล่ียน 

4. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไม่ใช่เพียงแต ่การท าให้พฤติกรรมท่ีมีปัญหาหมด
ไปหรือท าให้สถานการณ์บางอย่างหมดไป แต่เพ่ือประโยชน์ในการจดัการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคตให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตอีกด้วย การรับผิดชอบต่อการเปล่ียนแปลงจะต้องเป็น
ของตนเอง ด้วยการสร้างแรงจงูใจท่ีเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการพฒันาตน เกิดพฤตกิรรมใหม่ 

สรุปได้ว่า แนวคิดพืน้ฐานของการพัฒนาตนเอง คือ มนุษย์ทุกคนมีศกัยภาพในการเรียน
และฝึกหดั โดยปรับปรุงความคิด เปล่ียนแปลงการกระท า ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม แตไ่ม่มี
บุคคลใดรู้จกัตนเองในทุกเร่ือง และไม่มีบุคคลใดสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองในทุกเร่ือง 
จงึไมค่วรละเลยตอ่การขอความชว่ยเหลือและชีแ้นะจากบคุคลอ่ืน 

ขัน้ตอนของการพัฒนาตนเอง 
ไพศาล ไกรสิทธ์ิ (2541: 26) ได้กลา่วถึง ขัน้ตอนการพฒันาตนเอง ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเอาใจจดจ่ออยู่กับข้อมูลสะท้อนกลับอย่างสม ่าเสมอ (Solicit Feedback 
Regularly) เร่ิมจากการพยายามเปิดใจรับรู้และท าความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลสะท้อนกลับจาก
บุคคลท่ีอยู่รอบข้าง เช่น คนในครอบครัว เพ่ือน อาจารย์ ผู้บงัคบับัญชา ฯลฯ เพ่ือจะได้ทราบว่า
บคุคลอ่ืนเขาคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัเรา นอกจากการเปิดรับข้อมลูสะท้อนกลบัจากบคุคลท่ีอยู่รอบ
ข้าง ผู้ ท่ีต้องการจะพฒันาตนเองยงัต้องหาข้อมูลเก่ียวกับ ความคิด ความสามารถ อารมณ์ และ
ทกัษะชีวิตของตนได้จากการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ เช่น จิตแพทย์ นกัจิตวิทยา ครู อาจารย์ ฯลฯ 
ข้อมูลท่ีสะท้อนกลบัต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการพฒันาตนทราบเก่ียวกับแบบแผนการคิด 
การแสดงออกทางอามรณ์ และการกระท าของตนว่าเหมาะสมหรือไม่ ตนเองมีจุดแข็งจุดอ่อน
อย่างไร นอกจากนัน้ การใส่ใจกับข้อมูลท่ีบุคคลอ่ืนรับรู้เก่ียวกับตนยังอาจช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการ
พฒันาตนเองรู้ถึงแนวทางในการโต้ตอบท่ีสอดคล้องกับการรับรู้และความปรารถนาของผู้ ท่ีตนมี 
ปฏิสมัพนัธ์อยู ่
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2. ท าความรู้จักและเข้าใจตนเอง (Knowing Yourself) การรู้จักและเข้าใจ
เก่ียวกับความคิด อามรณ์ ความรู้สึก และการแสดงออกของตนจะช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการพัฒนาตน
สามารถปรับปรุงแก้ไขจดุอ่อนของตรงได้ตรงจดุ ไม่ปฏิเสธหรือหลีกหนีความจริง ขณะเดียวกนัจะ
ได้ไม่ป้ายความผิดให้แก่บุคคลอ่ืน การปรับปรุงตนช่วยให้สามารถจดัการกับปัญหาต่างๆ ได้ตรง
จดุและท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สว่นการทราบจดุแข็งของตนนอกจากจะช่วยเพิ่มความเช่ือมัน่
แก่ตนเอง  ยังเสริมสร้างก าลงัใจ และการเห็นคณุค่าในตนเองอีกทัง้ยงัสามารถดึงจุดแข็งท่ีมีอยู่
ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต  

3. การสร้างความมั่นใจและเป ล่ียนแปลงตนเอง (Confidence and Self-
Change) ก่อนท าการเปล่ียนแปลงตนเอง ต้องสร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองด้วยการเปล่ียนความ
เช่ือและค่านิยมท่ีผิดๆ จากนัน้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนเองและลงมือเปล่ียนแปลงตนเองการ
จดัล าดบัความส าคญัของประเด็นเก่ียวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของตน และท าการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงตนเองทีละประเดน็ โดยเร่ิมจากประเดน็ท่ีส าคญัท่ีสดุไปสูป่ระเดน็ท่ีส าคญัน้อยท่ีสดุ  

เรียม ศรีทอง (2542: 197) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการพฒันาตนโดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. วิเคราะห์ตน บุคคลท่ีพัฒนาตนได้ จะต้องรู้จักตนเสียก่อน ต้องค้นหา

เอกลักษณ์ของตนให้พบ ยอมรับตนตามสภาพความเป็นจริง รู้สถานภาพของตน ตลอดจน
วิเคราะห์ว่าตนได้แสดงบทบาทสอดคล้องกบัสถานภาพ หรือ ไม่เพียงใด การวิเคราะห์ตน อาจเร่ิม
ด้วยการศกึษาและประเมินตน เพ่ือทราบถึงรูปร่างหน้าตา สขุภาพ สตปัิญญา ความสามารถพิเศษ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม ตลอดจนกิริยาท่าทาง เป็นขัน้ตอนของการท าความรู้จกักับตนเอง การ
พฒันาตนจะต้องเร่ิมด้วยการรู้จกัตนเอง 

2. วางแผนเพ่ือพัฒนาตน การวางแผนเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับการพัฒนาตน
เพราะจะช่วยให้ทราบแนวทาง วิธีการ และเป้าหมายของการพฒันาท่ีชดัเจน การพฒันาตนท่ีขาด
การวางแผน จะท าให้การพฒันาด าเนินไปโดยขาดทิศทาง และอาจประสบความล้มเหลวในท่ีสดุ 

3. พฒันาตน ในการพฒันาตนจ าแนกเป็น 2 ด้าน คือ 
3.1 การพัฒนาตนด้านรูปธรรม คือ พัฒนาในส่วนท่ีสามารถสัมผัสได้ด้วย

อวยัวะสมัผสั เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาท ฯลฯ ซึ่งท าได้ด้วยการฝึกฝน ทัง้กาย วาจา ภาษา 
ทา่ทาง อยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสยั 

3.2 การพฒันาด้านนามธรรม คือ การพฒันาด้านจิตใจ ให้เป็นคนท่ีมีจิตใจดี 
มีปัญหา มีห ูตากว้างไกล ทนักบัการเปล่ียนแปลง 
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จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2557: 266) ได้น าเสนอขัน้ตอนการพฒันาตนท่ีประยุกต์
จากหลกัการศกึษาความจริงตามหลกัวิทยาศาสตร์ รวม 7 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

1. การส ารวจพิจารณาตน หมายถึง การรับรู้สภาพการด ารงชีวิตท่ีเป็นอยู่ปัจจบุนั
วา่อยูใ่นสภาวะท่ีก าลงัเผชิญปัญหาอยูห่รือไม่ เชน่ มีความยากล าบากกายหรือล าบากใจทกุข์กาย 
หรือทกุข์ใจ หรือไม่มีความสบัสนวุ่นวายใจหรือภาวะเครียดใดๆ หรือมีภาวะจ าเป็นในด้านใดบ้าง 
เป็นต้น การพิจารณาสภาพปัญหาหรือความต้องการของตน มีประโยชน์ต่อการก าหนดลกัษณะ
ปัญหาหรือพฤติกรรมเป้าหมายต่อไป การรับสภาวะแห่งตนในด้านต่างๆ จ าเป็นต้องมีความ
ถูกต้องชัดเจน ในด้านต่าง ๆ เช่น เก่ียวกับสภาพทางกาย เก่ียวกับอารมณ์และจิตใจ เก่ียวกับ
พฒันาการทางสงัคม เก่ียวกบัสตปัิญญา เป็นต้น  

2. การวิเคราะห์จุดเด่นจุดบกพร่องของตนเอง เป็นการท าความเข้าใจผลการ
ประเมินสภาพทางร่างกาย อามรณ์และจิตใจ สงัคม สตปัิญญาและความสามารถของตน จากขัน้
ท่ี 1 เพ่ือจ าแนกลกัษณะบุคลิกภาพหรือลกัษณะพฤติกรรมท่ีส่งเสริมชีวิตท่ีดี ลกัษณะท่ีเป็นส่วน
ปัญหาอปุสรรคของการด าเนินชีวิต โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือก าหนดทิศทางการปรับปรุง และพฒันา
ตนเองว่าจะลดลกัษณะพฤติกรรมเก่า จะหยุดพฤติกรรมทัง้หมด จะรักษาพฤติกรรมท่ีดีอยู่แล้วไว้ 
จะเสริมแต่งพฤติกรรมเดิมให้คมชัด หรือจะฝึกหดัพฒันาพฤติกรรมใหม่ การก าหนดทิศทางการ
ปรับปรุงตนเอง ความเป็นอยา่งชดัเจน ทัง้เง่ือนไขของพฤติกรรม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม แรงจงูใจ 
และความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เป็นต้น 

3. ก าหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมาย ก าหนดปัญหา เป็นการพิจารณาให้
ชัดเจนว่า พฤติกรรมท่ีจะเลือกปรับปรุงและพัฒนานัน้มีความส าคัญต่อตนเองมากท่ีสุด โดย
พิจารณาล าดบัคณุค่าของลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีขดัขวางการพฒันาของตนเองและผู้ อ่ืน และ
เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมอ่ืนๆ ตามมาอีกตามล าดับ ซึ่งอาจ
พิจารณาตามความเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ ซึ่งในการก าหนดปัญหา ควรพิจารณาแยกให้
ได้ว่าสภาพปัญหาท่ีต้องการปรับปรุงนัน้เก่ียวข้องกับอะไร หรือเป็นปัญหาท่ีมีสาเหตุพืน้ฐานมา
จากอะไรด้วยโดยทัว่ไปอาจแยกแยะประเภทปัญหาเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่  

3.1 ปัญหาท่ีเกิดจากความคิด เช่น ขาดความรู้ ขาดความเข้าใจ มีความ
เข้าใจหรือมีความเช่ือผิดๆ  

3.2 ปัญหาท่ีอารมณ์หรือความรู้สกึ  
3.3 ปัญหาเชิงพฤตกิรรม เช่น นิสยัท่ีให้โทษ การติดยาเสพติด ขาดทกัษะการ

แสดงออกหรือทกัษะทางสงัคม เป็นต้น  
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3.4 ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งอาจเกิดขึน้ในจนเองหรือตนเองกับกลุ่มก็ได้ ใน
การจ าแนกแยกประเภทของปัญหา เป็นการเอือ้การน าไปสู่แนวทางจดัการกบัปัญหาท่ีเหมาะสม  
และง่าย  

4. การรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม
เป้าหมายท่ีถูกต้องและเป็นแนวทางการเลือกเทคนิควิธีการปรับปรุงตนเองท่ีเหมาะสมต่อไป 
สาเหตขุองปัญหา วิธีการป้องกนั วิธีแก้ไขปัญหา โดยการศกึษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
ข้อมลูพืน้ฐานมกัได้มาจากการสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมเป้าหมาย และวิธีเคราะห์พฤตกิรรม  

5. การเลือกเทคนิควิธีและวางแผนการพัฒนา ส าหรับการวางแผนการพัฒนา
ตนเอง ควรก าหนดเวลาท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายจดัเตรียมสภาพแวดล้อมหรือเง่ือนไขการสง่เสริม
ความส าเร็จในการพฒันาตามแผน และแสดงแผนงานให้ชดัเจนอปุสรรคของการพฒันาตนเองของ
บุคคล มกัเกิดจากความเคยชิน ท่ีมักท าตามสบาย อาจก าหนดวตัถุประสงค์ระยะสัน้ หรือระยะ
ยาวก็ได้ โดยระบวุา่เม่ือส่งผลถึงการไมส่ามารถประเมินผลได้วตัถปุระสงค์ท่ีดีควรจะกระท าได้จริง
และสอดคล้องกบัสภาพความต้องการหรือสนองตอ่ปัญหาของตนท่ีเกิดขึน้ 

6. การทดลองปรับปรุงพัฒนา เป็นการด าเนินตามแผนท่ีก าหนดไว้ ตาม
ระยะเวลาท่ีระบไุว้ความมุง่มัน่เป็นสิ่งส าคญัให้บรรลคุวามส าเร็จ  

7. การประเมินผลและขยายผลการพัฒนา เป็นการติดตามดูว่าการทดลอง
ปรับปรุงและพฒันาบรรลผุลส าเร็จเพียงใด ในกรณีท่ีมีข้อบกพร่องก็สืบค้นทบทวนดวู่า มีอะไรเป็น
ปัจจัยนอกเหนือท่ีเตรียมวางแผนการไว้ หรือเป้าหมายขาดความชัดเจน อาจพิจารณาปัญหา
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ และย้อนกลบัไปทบทวนการประเมินผลตนเอง หรือวิเคราะห์ตนเองใหม่ รวมไป
ถึงอาจมีแรงจงูใจท่ีขยายผลการพฒันาไปยงัพฤตกิรรมอ่ืนๆ ตอ่ไปอีก 

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการพัฒนาตนเองนัน้ ต้องมีการก าหนดเป้าหมาย วางแผน แล้ว
กระท าตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมีความต่อเน่ือง รู้จักความต้องการของตนเอง 
รวมทัง้การหาแรงจงูใจเพ่ือให้เกิดการพฒันาตนเองอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

ประเภทของการพัฒนาตนเอง 
ไพศาล ไกรสิทธ์ิ (2541: 24) กล่าวว่า การพัฒนาตนเองสามารถแบ่งออกเป็น  3 

ประเภท ดงันี ้
1. การเปล่ียนแปลงระบบความคดิ (Changing Cognition) เป็นวิธีการพฒันาตน

ด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนือ้หาของความรู้ความเข้าใจและวิธีคิดเช่น การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงจากการไม่รู้สู่การรู้ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากความรู้ความเข้าใจผิดไปสู่ความรู้
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ความเข้าใจท่ีถูกต้อง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากวิธีคิดเชิงลบเป็นวิธีคิดเชิงบวก การฝึกเทคนิค
การหยดุความคดิ ฯลฯ เพื่อให้การเปล่ียนแปลงระบบความคดิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ีควร
ตระหนกัรู้เก่ียวกบัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบความคิด คือ ระบบความคิดมีผลกระทบตอ่อา
มรณ์และการแสดงออกของบุคคล การเปล่ียนแปลงระบบความคิดต้องใช้เวลาผู้ ท่ี ต้องการการ
เปล่ียนแปลงความคิดต้องมีความอดทนและหมัน่ฝึกฝนเป็นประจ าทกุวนัจึงจะได้ผลตามต้องการ 
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงความคิดจะไม่สามารถกระท าได้หากขาดการตระหนกัรู้เก่ียวกับระบบ
ความคดิของตนเอง 

2. การเปล่ียนแปลงอารมณ์และความรู้สึก (Changing Affect) วิธีการพฒันาตน
ด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้สึก เช่นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจาก
การแสดงอารมณ์แบบหนุหนัพลนัแล่นไปสู่การควบคมุอามรณ์ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากการ
เก็บกดอารมณ์ไปสูก่ารรู้จกัระบายอารมณ์ออกด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์และเหมาะสม ฯลฯ 

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแสดงออก (Changing Action) วิธีการพฒันา
ตนด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทักษะและความสามารถในการแสดงออกต่างๆ เช่น การฝึก
พฤติกรรมกล้าแสดงออก การฝึกพดูปฏิเสธ การฝึกวิธีการเจรจาตอ่รอง การฝึกทกัษะการแก้ปัญหา 
การฝึกการตดัสินใจ ฯลฯ อ่ืนๆ  

นนัทิยา แสงสิน (2548: 24-31) กล่าวว่า การพฒันาตนเป็นงานหนกั การจะประสบ
ความส าเร็จในการพฒันาตนได้ จ าเป็นจะต้องมีคณุภาพสว่นตวัตอ่ไปนี ้เป็นแรงผลกัดนัคือ  

1. ความกล้าและความตัง้ใจมัน่ การพยายามทดลองประสบการณ์ใหม่ การท า
วิ่งต่าง ๆด้วยวิธีการท่ีแตกต่างไปจากเดิม จะต้องอาศยัความกล้า ทัง้นีเ้พราะไม่สามารถจะทราบ
ผลท่ีได้ท่ีแน่นอน ในขณะเดียวกนั เม่ือเหตกุารณ์ไม่สู้ ดี เกิดความยุ่งยาก อาจเลิกถอยกลางคนั จึง
จ าเป็นจะต้องมีความตัง้ใจมัน่ 

2. ความเปิดตวัและความถ่อมตน บคุคลไมส่ามารถพฒันาได้ หากไมย่อมรับเจต
คต ิและแนวทางใหม ่แตก่ารเปิดตวันีจ้ าเป็นจะต้องอาศยัการถ่อมตน มิฉะนัน้แล้ว จะกลายเป็นคน
ท่ีรู้สารพดั อาจกลายเป็นคนวางโตโอ้อวดได้ แตก่ารถ่อมตนมากเกินไปจะกลายเป็นคนท่ีมีปัญหา 
ตอ่การพฒันาตนได้เช่นกนั เพราะเป็นผลท าให้เกิดปมด้วย และขาดความมัน่ใจในตนเองลกัษณะ
เชน่นี ้ไมท่ าให้การพฒันาเกิดขึน้ได้ 

3. ความมั่นคงศรัทธา ความรู้สึกมั่นคง และมีความเช่ือมั่นว่าในท่ีสุดทุกสิ่งทุก
อย่างจะจบลงด้วยดี จะท าให้บุคคลสามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ สามารถ ยืนหยัดอยู่ได้ 
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อย่างไรก็ตามหากมีความมัน่คงศรัทธาในลกัษณะดงักล่าวมากเกินไป จะเกิดความใจเย็นจนเฉ่ือย
ชา เช่ือในชะตากรรม ไมท่ าอะไร คอยดเูพียงวา่อะไรจะเกิดขึน้ได้เชน่กนั 

4. การมีเป้าหมายและความหวัง ในการพัฒนาตนนัน้จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี
เป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถบรรลไุด้ มีความหวงัว่าจะประสบการณ์ความส าเร็จตามเป้าหมายนัน้ 
การไม่มีเป้าหมายท าให้ขาดทิศทางในการพฒันา การขาดความหวงั ท าให้ขาดทกุสิ่งทกุอย่าง การ
พฒันาตนก็จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ เพราะการพฒันาท่ีขาดความหวงั จะน าไปสูค่วามล้มเหลวตัง้แตต้่น 

เรียม ศรีทอง (2542: 205) ได้กลา่วถึง ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง        การ
พฒันาผู้ เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและวิธีการในการพฒันาทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีหลายละเอียดดงันี ้

1. ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือการ
เรียนด้วยตนเอง หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีเป็นอิสระ มีทักษะในการตัดสินใจเลือก และ
ด าเนินการในสิ่งท่ีตนเองเลือกอย่างเหมาะสม ตลอดมีแรงจูงใจ มีความมัน่ใจท่ีรับผิดชอบในสิ่งท่ี
ตนเองเลือก ในด้านการเรียนการสอนภาษาอาจกล่าวได้ว่า การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
หมายถึง การท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ คิด และแสดงออกในการใช้ภาษาอย่างอิสระ โดยผู้ เรียนสามารถใช้
ภาษาส่ือสารและถ่ายโอนไปสู้ การด าเนินชีวิตส่วนตัวได้ ดังนัน้ในการเรียนการสอนภาษาจึง
เก่ียวข้องกบัการสอนกลวิธีท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียน ได้พฒันาการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ 
ในการจัดการเรียนการสอน ท่ีน าไปสู่ทักษะการแสวงหาความ รู้ ด้วยตนเองนัน้  ได้ เสนอ
องค์ประกอบ 4 ด้านท่ีส าคญัต่อการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ เรียน
กระท าการใดด้วยตนเองอย่างประสบผลส าเร็จ คือ ความรู้ ทกัษะ แรงจงูใจ และความสนใจ โดย
องค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน ต้องปรากฏอยู่ด้วยกนัเสมอ กลา่วคือ ถ้าผู้ เรียนมีความรู้หรือทกัษะมาก จะ
มีความมั่นใจและสามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระมากขึน้ หรือถ้าผู้ เรียนมีความมั่นใจมาก มี
แนวโน้มท่ีจะใช้ความรู้และทกัษะในการส่ือสารและแสดงออกอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. การพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถแสวงหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง จากการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคมและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ในยุดปัจจุบันและข้อจ ากัดด้าน
การศึกษาและความไม่เพียงพอของระบบการศึกษา ท าให้มนุษย์ไม่สามารถตามทันต่อการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว สิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยให้มนุษย์ตามทนัต่อการเปล่ียนแปลง คือการฝึกให้ผู้ เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งลกัษณะของผู้ เรียนท่ีสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 เป็นผู้ ท่ีสามารถใช้กลวิธีหรือรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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2.2 เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและพร้อมท่ีจะมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 
2.3 มีความเต็มใจ ท่ีจะเส่ียงในการใช้ภาษาเป้าหมายส่ือสารได้ทุก

สถานการณ์ 

2.4 เป็นผู้ เดาได้อยา่งอยา่งฉลาด 

2.5 เป็นผู้ ท่ีมีความเต็มใจและมีความสุขในการแสดงออกอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2.6 เป็นผู้พฒันาศกัยภาพได้อย่างต่อเน่ือง เต็มใจท่ีปรับเปล่ียนแนวคิดและ
กฎเกณฑ์ท่ีไมส่ามารถได้ 

2.7 มีความอดทนและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาเป้าหมาย 

3. วิธีการในการพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทกัษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองต้องอาศัยการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ผู้ ท่ีมีทักษะการ
แสวงหาความรู้จะช่วยให้เกิดแนวคิด ความเข้าใจท่ีถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึน้ เพราะผู้ เรียนจะ
เกิดทกัษะในการค้นคว้าสิ่งท่ีต้องการและสนใจใคร่รู้จากแหล่งตา่งๆ และจะท าให้ทราบข้อเท็จจริง 
เปรียบเทียบกบัข้อเท็จจริงท่ีได้มาว่าควรเช่ือถือหรือไม่ ขณะเดียวกนัผู้ เรียนอาจขยายการแสวงหา
ความรู้จากการท่ีได้มีโอกาสสมัภาษณ์ผู้ รู้ มีประสบการณ์ท่ีได้จากการไปศกึษาหาความรู้ท่ีอาจท า
ได้โดยการไปสังเกต รวบรวมความรู้จากแหล่งวิทยาการในชุมชน การรวบรวมความรู้โดยการ
ค้นคว้าเอกสารตา่งๆ เลือกประเด็นส าคญัเพื่อประกอบ ความเข้าใจ จะชว่ยขยายประสบการณ์เดิม
และเป็นพืน้ฐานของประสบการณ์ใหม่ได้อย่างดีความส าคญัของการแสวงหาความรู้อีกประการ
หนึง่คือ การให้ผู้ เรียนประเมินผลแสวงหาความรู้ซึง่กนัละกนั 

สรุปได้ว่า ผู้ เรียนท่ีสามารถแสวงหาความรู้ตนเองจะต้องมีความรู้ ทกัษะ ความเตม็ใจ 
มีความสุข มีความอดทนต่อการเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยได้จากการไปศึกษาหาความรู้โดยการไป
สงัเกต รวบรวมความรู้จากแหล่งวิทยาการในชุมชน การรวบรวมความรู้โดยการค้นคว้าเอกสาร
ต่างๆ เลือกประเด็นส าคัญเพ่ือประกอบ ความเข้าใจ จะช่วยขยายประสบการณ์เดิมและเป็น
พืน้ฐานของประสบการณ์ใหม ่

ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 
ไพศาล ไกรสิทธ์ิ (2541: 50-51) ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาตนเอง ไว้ 3 

ประการดงันี ้
1. ความส าคญัท่ีส่งผลดีต่อตนเอง ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึน้ 

และมีชีวิตอยู่ในสงัคมและโลกอย่างมีคณุคา่ การท่ีได้ปรับปรุงสิ่งท่ีบกพร่อง และพฒันาด้านตา่งๆ 
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ให้ดียิ่งขึน้ ชว่ยสง่เสริมการเข้าใจตนเอง ช่วยให้ตนเองสามารถท าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกบับทบาทของ
ตนได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. ความส าคญัท่ีส่งผลดีตอ่คนอ่ืน เน่ืองจากพฤติกรรมของแตล่ะบคุคลมีอิทธิพล
ซึ่ง กันและกันเสมอ เช่นการประพฤติของลูก มีผลต่อความรู้สึกของพ่อแม่ การกระท าของครู
อาจารย์มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของลกูศิษย์ เป็นต้น ดงันัน้การปรับปรุงและพฒันาตน นบัได้ว่า
เป็นการเตรียมตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีดีของผู้ อ่ืน เป็นตวัอย่างหรือเป็นแหล่งอ้างอิงให้เกิดการ
พฒันาต่อไป เป็นการกระท าเพ่ือยังประโยชน์สุขร่วมกันทัง้ด้านชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตวัและ
การอยูร่่วมกนัในสงัคม 

3. ความส าคญัท่ีส่งผลดีตอ่หนว่ยงาน การปรับปรุงพฒันาตนเองนอกจากจะเป็น
การส่งเสริมการเพิ่มคณุภาพชีวิตต่อหน่วยงานและสังคมแล้ว ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบถึงทัง้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของานด้วย 

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ (2557: 196)  กล่าวว่า การพัฒนาตน มีความจ าเป็น
ส าหรับบุคคลท่ีต้องการประสบความส าเร็จ และความสุขในชีวิต การพัฒนาตน จ าเป็นจะต้อง
เข้าใจความหมายของค าว่า “ตน” ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตน ภาพลกัษณะแห่งตน แลการรับรู้
คณุคา่แหง่ตน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ตน หมายถึง ความรู้ เจตคติ และแนวคิดเก่ียวกบัตวัเราทัง้หมด ในฐานะท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคล ตนแบ่งออกเป็น 1) ตนในฐานะท่ีเป็นวตัถุ เป็นตนท่ีมีอยู่จริง 2) ตนในฐานะท่ีเป็น
กระบวนการทางจิต ซึง่เป็นองค์ประกอบของบคุลิกภาพ 

2. ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตน หมายถึง ทัศนะทัง้หมดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 
ประกอบด้วยความเช่ือ การประเมิน และแนวโน้มของพฤติกรรม หากความคดิรวบยอดเก่ียวกบัตน 
เป็นไปในเชิงบวก บุคคลจะมีความรู้ท่ีดีต่อชีวิต แต่หากเป็นไปในเชิงลบ จะท าให้เกิดความรู้สึกมี
ปมด้อย ขาดความรู้สกึวา่ตนมีคณุคา่ 

3. ภาพลักษณะแห่งตน หมายถึง ระบบความเช่ือท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ภาพ
ลกัษณะแหง่ตนจะก าหนดความรู้สกึ และพฤตกิรรมของบคุคล เป็นตวัชีน้ าบคุคลไปสูค่วามส าเร็จ 

4. การรู้คณุคา่แห่งตน เป็นความซาบซึง้ในความส าคญัและการมีคณุค่าของตน 
เป็นเจตคตท่ีิสะท้อนให้เห็นตนอนัเป็นผลมาจากการประเมินตนเอง 

ยืนยง มาดี (2557: 6) ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม อีก 3 
ประการ คือ 
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1. ความส าคญัท่ีส่งผลดีต่อครอบครัว การพฒันาตนของบุคคลในครอบครัวจะ
สง่ผลตอ่สมาชิกในครอบครัว 

2. ความส าคญัท่ีส่งผลดีตอ่สงัคมท่ีอยู่อาศยั มีแรงเสียดทานในยดุโลกาภิวฒัน์ มี
เร่ืองเร่งเร้าให้รับรู้ตลอดเวลาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต การพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันคนเอง มีสต ิ
สามารถด ารงชีวิตอยูโ่ดยไมต่กเป็นทาสของวตัถนุิยม 

3. ความส าคญัท่ีส่งผลดีตอ่การพฒันาประเทศ การพฒันาตนเองของประชาชน
อย่างเต็มศกัยภาพของแต่ละคนท่ีมีย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาประเทศในภาพรวมทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

สรุปได้ว่า ความส าคญัของการพฒันาตนเองนัน้ นอกจากส่งผลดีตอ่ตนเองแล้ว ยงั
สง่ผลดีตอ่บคุคลรอบข้าง หน่วยงาน ครอบครัว สงัคม รวมไปถึงการเป็นก าลงัส าคญัในการร่วมมือ
กนัในการพฒันาของประเทศ 
 
2.ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียน 

สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2558: 255) กลา่ววา่ เหตท่ีุจดัสร้างอาเซียน เพราะสถานการณ์
ตา่งๆ ในโลกยดุโลกาภิวตัน์ ได้ถกูเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในประเทศตา่งๆ ให้ความส าคญักบั
การรวมตวัในภูมิภาค เพ่ือเพิ่มศกัยภาพอ านาจในการต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระหว่างประเทศ และความรวมมือในการจดัการปัญหา เร่ือง สิ่งแวดล้อม ภัยพิบตั ิ
โรคตติอ่ ยาเสพตดิ อาชญากรรม 

สคุนธ์ สินธพานนท์ (2556: 11-13) ได้กล่าวถึงประชาคมอาเซียน คือสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “อาเซียน” เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชาเวียดนาม พม่า และติมอร์ตะวนัออก 
โดยอาเซียนมีประชากรรวมประมาณ 600 ล้านคน อาเซียนมีจุดเร่ิมต้นมาจากสมาคมอาสา ซึ่ง
ก่อตัง้ขึน้เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2504 โดยประเทศไทย มาเลเชีย และฟิลิปปินส์ แตไ่ด้ถกูยกเลิก
ไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” อาเซียนได้ถือก าเนิดขึน้โดยมีรัฐ
สมาชิกเร่ิมต้นจ านวน 5 ประเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาอัตราเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาสงัคมวฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษาสนัติภาพและ
ความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันต ิ
หลงัจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึน้จนเป็น 11 ประเทศในปัจจบุนั “กฎบตัร
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อาเซียน” ได้มีการลงนามเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งท าให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกบัสหภาพ
ยุโรปมากขึน้ เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เร่ิมประกาศเม่ือต้นปี พ.ศ. 2553 และได้ก้าวสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

ยืนยง มาดี (2557: 6) กล่าวถึงประชาคมอาเซียนว่าเป็นการรวมตวัของประเทศสมาชิก 
โดยมีเป้าหมาย ในการพฒันาความร่วมมือให้มากขึน้ เพ่ือให้เกิดการรวมตวัและความร่วมมือกัน
อย่างรอบด้าน เพ่ือเพิ่มอ านาจตอ่รองและขีดความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนกบัประเทศ
ตา่งๆ ในเวทีโลก ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคม เปรียบเสมือน  3 เสาหลกั ได้แก่  

1. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงของอาเซียน มีเป้าหมายส าคญัในการสง่เสริมความ
ร่วมมือในด้านการเมืองและความมัน่คงเพ่ือเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึง่สนัตภิาพและความมัน่คงของ
ภมูิภาค มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ ใช้การแก้ไขปัญหาและความขดัแย้งด้วย
สนัตวิิธี โดยเน้น ดงันี ้

1.1 มีกฎเกณฑ์และคา่นิยมร่วมกนั ครอบคลมุถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีร่วมกนัท าเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในระบบสงัคม วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัของประเทศสมาชิก ส่งเสริม
พัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนษุยชน เป็นต้น 

1.2 ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงส าหรับ
ประชาชนท่ีครอบคลุมในทุกด้าน ขยายความร่วมมือเพ่ือต่อต้านภัยคกุคามตามรูปแบบใหม่ เช่น 
การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมไปถึงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือปกป้องและจดัการภยัพิบตัแิละภยัธรรมชาต ิเป็นต้น 

1.3 การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ก าหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดบัภูมิภาค เชน่ กรอบ ASEAN+3 กบัจีน ญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐ
เกาหลี และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ตลอดจนความสมัพนัธ์ท่ี เข้มแข็งกับมิตรประเทศ
และองค์การระหวา่งประเทศ เชน่ สหประชาชาต ิ

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั 
มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี และมีการเคล่ือนย้ายเงินทนุ
ท่ีเสรียิ่งขึน้ โดยอาเซียนได้มีแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นแผนบรูณาการ
การด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 4 ด้าน คือ  

2.1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  
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2.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให้
ความส าคญักบัประเดน็ด้านนโยบายท่ีจะชว่ยสง่เสริมการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 

2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และการเสริมสร้างขีดความสามารถผา่นโครงการตา่งๆ 

2.4 การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกบัประเทศภายนอกภมูิภาค เพ่ือให้อาเซียนมีทา่ทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป้าหมายส าคัญของการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียนนัน้เพ่ือท าให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดีปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีความรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียว โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน ภายใต้
ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน การศึกษาและการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ สิทธิมนษุยชน สาธารณสขุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี 
แรงงาน การขจดัความยากจน สวสัดิการสงัคมและการพฒันา วฒันธรรมและสารนิเทศ กิจกรรม
พลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสลุ ยาเสพติด และการจดัการภัยพิบตัิ สิทธิมนุษย์ชน โดยมี
คณะท างานอาเซียนรับผิดชอบการด าเนินความร่วมมือในแตล่ะด้าน 

สรุปได้ว่า ประชาคมอาเซียน เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเชีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กมัพชูาเวียดนาม พมา่ และติมอร์ตะวนัออก มีเป้าหมาย
ส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการ
เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ และแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี และมีการเคล่ือนย้ายเงินทนุท่ีเสรี
ยิ่งขึน้ 

แนวคิดหลักและบทบาทของประชาคมอาเซียน  
ดนัย ไชยโยธา (2557: 75-80) กล่าวว่า การรวมตัวของประเทศอาเซียนจะท าให้

เกิดผลตา่งๆ คือ ความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและปัญหาตา่งๆ มีความร่วมมือ
ในด้านตา่งๆ การป้องกนัความขดัแย้งในภมูิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักนัเป็นระบบ
เศรษฐกิจตอ่ประชาคมโลก  

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2556: 8-9) ได้กล่าวถึงแนวคิดของประชาคมอาเซียน โดยได้
แบง่ แนวคดิหลกัและวตัถปุระสงค์หลกัในการก่อตัง้อาเซียน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. แนวความคิดหลกั ประเทศท่ีเป็นชาตเิสรีนิยม ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ทุกประเทศล้วนมีนโยบายและเจตนารมณ์ มุ่งมัน่กระชบัความสมัพทัธ์ระหว่างมิตรประเทศใน
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ภมูิภาคนีใ้ห้เป็นปึกแผน่มาช้านาน แตก่ารขาดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมไมเ่อือ้อ านวยให้ความ
พยายามนัน้บรรลุผลส าเร็จ แม้ว่าประเทศท่ีได้ร่วมกันก่อตัง้อาเซียน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
และลักษณ์ทางภูมิศาสตร์หลากหลาย แต่ทุกประเทศต้องเผชิญปัญหาท่ีคล้ายคลึง กันหลาย
ลกัษณะ นัน้คือต้องเผชิญปัญหาร่วมกนั ทัง้การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม  

2. วัตถุประสงค์หลักในการก่อตัง้อาเซียน วัตถุประสงค์หลัก เร่ิมแรกเพ่ือสร้าง
สันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม อนึง่ วตัถปุระสงค์หลกัท่ีก าหนดไว้มีดงันี ้

2.1. เพ่ือเร่งรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการ
พัฒนาวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความเพียรพยายามร่วมกันด้วย
เจตนารมณ์บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือเสริมสร้างรากฐานส าหรับ
สมาคมประชาชาตแิหง่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ให้เป็นประชาคมท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและ
สนัตสิขุ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมสนัติภาพและเสถียรภาพในภมูิภาค การยึดหลกัความเคารพ
ในความยตุิธรรมและหลกัเนติธรรมอย่างแน่วแน่ในการด าเนินงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีความร่วมมืออย่างจริงจงัและความช่วยเหลือซึ่งกนัและ
กนั นัน่คือเร่ืองท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วิชาการหรือเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

2.4 เพ่ือให้มีความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในรูปของการฝึกอบรม นัน่คือ การ
วิจยัในด้านการศกึษา วิชาชีพ วิชาการ เทคนิค และการบริหาร 

2.5 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึน้ในด้านเกษตรกรรม 
อตุสาหกรรม และการขยายการค้าระหว่างกนั รวมทัง้การศกึษา การค้าโภคภณัฑ์ระหวา่งประเทศ 
การปรับปรุงการขนส่ง และการคมนาคมระหว่างกนัตลอดจนยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชน 

2.6 เพ่ือส่งเสริมการศกึษา มุ่งเน้นเฉพาะหลกัสตูรการศกึษาทางด้านภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ให้กว้างขวางขึน้ 

2.7 เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ร่วมมือกันกับองค์กรระดับ
ภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศให้ใกล้ชิดชิดยิ่งขึน้ และรวมทัง้แสวงหาลู่ทาง ท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ กนัอยา่งใกล้ชิดย่ิงขึน้ในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน  
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สุคนธ์ สินธพานนท์ (2556: 139 -140) ได้กล่าวปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุ
วตัถปุระสงค์ของอาเซียนไว้ ดงันี ้

1. เพ่ือเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสงัคม และการพฒันา
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค โดยความพยายามร่วมกันบนพืน้ฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือสร้างสรรค์ประชาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2. เพ่ือส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คงในภูมิภาค โดยยึดหลกัความเคารพใน
ความยุติธรรม และหลกัเกณฑ์แห่งกฎหมายในความสมัพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค และยืด
มัน่ในหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาต ิ

3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมืออย่างแข็งขนั และช่วยเหลือซึ่งกันและกนัในเร่ืองท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

4. เพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการ
วิจยั ในด้านการศกึษา อาชีพเทคนิคและการบริหาร 

5. เพ่ือร่วมมือกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ในการใช้ประโยชน์จากการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการขยายการค้า รวมทัง้การศึกษาปัญหาในการค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ การ
ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม ตลอดจนการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
ของตน 

6. เพ่ือสง่เสริมการศกึษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
7. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์และความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับองค์การ

ระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายและวตัถปุระสงค์คล้ายคลึงกัน และหามาตรการ
ตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งกนัให้ใกล้ชิดย่ิงขึน้ 

สรุปได้ว่า การสร้างประชาคมอาเซียนมีจุดประสงค์ เพ่ือสร้างสนัติภาพในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ การศึกษา ทกัษะแรงงาน รวมเป็นถึงทกัษะ
อาชีพ ด้านวฒันธรรม การร่วมมือในการแก้ปัญหาความขดัแย้งและสร้างความมัน่คงในอาเซียน 

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
กองอาเซียน (2552: 3-7) ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน สถานศึกษาเป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญในการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ ท่ีมี
คณุลักษณะอนัพึงประสงค์ของพลเมืองอาเซียน ดงันัน้ สถานศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมสู้
ประชาคมอาเซียน โดยเตรียมการ ดงันี ้
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1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาซึ่งใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2551 โดยจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา ด าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือน าแนวคิดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและประเด็น
ส าคญัของอาเซียนท่ีผู้ เรียนควรรู้และเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม
อาเซียนตามเป้าหมายของกระทรวงศกึษาธิการ ซึง่อาจจะน าแนวคิด หลกัการ และประเด็นส าคญั
ของอาเซียนเข้าไปในรายวิชาตา่งๆ ในลกัษณะตา่งๆ เชน่ 

1.1 แทรกไปในรายวิชาพืน้ฐาน โดยบรูณาการหรือสอดแทรกแนวคิดประเด็น
ส าคัญเก่ียวกับอาเซียน ทัง้ท่ีเป็นเนือ้หาสาระ ทักษะ/กระบวนการ หรือ เจตคติค่านิยม โดย
วิเคราะห์สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
นัน้ 

1.2 จดัท ารายวิชาเพิ่มเตมิ สามารถจดัท ารายวิชาเพิ่มเตมิเข้าไปในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หรือรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนท่ีเอือ้ตอ่การ
น าสาระอาเซียนเข้าไปได้อยา่งเหมาะสมมีความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัอย่างกลมกลืน 

1.3 จัดอยู่ ใน กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนซึ่งสามารถจัด กิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย และสง่ผลตอ่การเสริมสร้างคณุลกัษณะของเดก็ไทยในประชาคมอาเซียน 

2. การเตรียมบคุลากรให้มีความพร้อมตอ่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.1 สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่าย ตัง้แต่ระดับ

ผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ครู-อาจารย์ นกัศกึษา นกัเรียน ฯลฯ 
2.2 จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยให้

ความรู้เฉพาะในประเด็นส าคญัให้เหมาะสมกบัวยัและสถานภาพ การประชมุสมัมนาอาจจดัพร้อม
กันในสถานศึกษา หรือส่งตัวแทนไปรับความรู้จากหน่วยงานต่างๆ แล้วน ามาเผยแพร่ต่อใน
สถานศกึษา 

2.3 จัดให้ครู-อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
แทรกสาระการเรียนรู้อาเซียนเข้าไปในหลกัสูตรสถานศึกษาตามรูปแบบท่ีก าหนดร่วมกัน การมี
ส่วนร่วมของทุกคนในการพฒันาหลกัสตูรนี ้อาจใช้วิธีการหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือให้ครู -อาจารย์ทุก
คนมีความตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ต่อจากนัน้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา แผนการจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียน 



  31 

2.4 ส่งเสริมให้มีการท าหน่วยบูรณาการอาเซียนเข้าไปในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ในแต่ละรายวิชาและระดบัชัน้ เป็นการบูรณาการแบบข้ามวิชา แล้วน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนจริง 

2.5 จัดประกวดหน่วยบูรณาการอาเซียนศึกษา รวมทัง้ส่ือประเภทต่างๆ 
เพ่ือให้ครู-อาจารย์มีความกระตือรือร้นและสนใจในการจดัการเรียนการสอน สง่ผลดีตอ่ผู้ เรียนให้มี
ความพร้อมตอ่การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

2.6 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ชิน้งาน/ภาระงานท่ีสอดคล้องกับสาระ/ประเด็นส าคญัเก่ียวกับอาเซียน 
เป็นการสง่เสริมคณุลกัษณะของเยาวชนไทยในอาเซียน 

3. การติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียน ผู้บริหาร/คณะกรรมการผู้ท าหน้าท่ีติดตามผลการด าเนินงาน
ของบคุลากรในการน าหลกัสูตรอาเซียนศกึษาไปใช้สอดแทรก/บรูณาการในการจดัการเรียนรู้ไปใช้
ตามก าหนดเวลาอยา่งตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ และเม่ือสิน้ภาคการศกึษา/สิน้ปีการศกึษาควรมีการวิจยั
ตดิตามผลหรือรายงานผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสอดแทรก/บรูณาการอาเซียนศกึษา มีการ
ประเมินคุณลักษณะของผู้ เรียน ท่ีสอดคล้องกับตัวบ่งชีคุ้ณลักษณะของเด็กไทยในประชาคม
อาเซียน มีการประเมินคณุภาพครู/อาจารย์ และผู้บริหารตามตวัชีว้ดัท่ีกระทรวงศกึษาก าหนด 

ถวลัย์ มาศจรัส (2551: 25-26).กล่าวถึงประชาคมอาเซียนกบัการให้ความส าคญักบั
การศึกษาไว้ว่า ประชาคมอาเซียนก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: เน้นการบูรณาการด้าน
การศกึษาให้วาระการพฒันาของอาเซียน การสร้างสงัคมความรู้ โดยส่งเสริมการเข้าถึงการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึง ส่งเสริมการเลีย้งดแูละพฒันาเด็กปฐมวยั และการสร้างความตระหนกัรับรู้
เร่ืองอาเซียนในกลุ่มเยาวชน ผ่านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์อาเซียนบน
พืน้ฐานของมิตรภาพและความร่วมมือซึง่กนัและกนั โดยมีมาตรการ ดงันี ้

1. ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงการศึกษาขัน้พืน้ฐานภายในปี 2558 โดยขจัด
การไม่รู้หนังสือ และให้หลกัประกันทางการศึกษาภาคบังคบัอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศ โดยเปิด
โอกาสอยา่งเทา่เทียม โดยไมค่ านงึถึงสถานะทางสงัคม เซือ้ชาตหิรือซาตพินัธุ์ หรือความพิการ โดย
มีเป้าหมายท่ีจะบรรลรุ้อยละเจ็ดสิบภายในปี 2554 

2. ปรับปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของการศึกษารวมทัง้การฝึกอบรม
ทางด้านเทคนิค วิชาชีพและทกัษะ ในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยพฒันาโครงการให้ความ
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ช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมทัง้ การฝึกอบรมครูผู้สอนและจดัโครงการแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีด้าน
การศกึษาระดบัสงูภายในปี 2552 โดยเฉพาะในประเทศกมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม 

3. ทบทวนเป็นระยะในเร่ืองโครงการให้ทุนของอาเซียน เพ่ือให้ทุนการศึกษามี
ลกัษณะสมเหตสุมผล และมีความสอดคล้องกนั เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีขึน้ 

4. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการสง่เสริมการศกึษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีถูกละเลย โดยเปิดกว้างการศึกษาทางไกลและการศึกษาทาง
อินเทอร์เน็ต 

5. ส่ง เส ริมการส ร้างเค รือข่ายทางด้านการศึกษาในทุกระดับ  ระหว่าง
สถาบนัการศึกษา และสานต่อการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลยัส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
การแลกเปล่ียนนกัเรียน เจ้าหน้าท่ีด้านการศกึษาและการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้  
จดัตัง้กลุ่มวิจยัระหว่างสถาบนัการศกึษาขัน้สูงในอาเซียน โดยประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กบัองค์การรัฐมนตรีศกึษาแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเครือขา่ยมหาวิทยาลยัอาเซียน 

6. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ส าหรับสตรีและเด็กผู้หญิงและ
สง่เสริมการแลกเปล่ียนแนวปฏิบตัท่ีิดี ในเร่ืองความละเอียดออ่นทางเพศในหลกัสตูรการศกึษา 

7. เสริมสร้างการประสานงานองค์การระหว่างประเทศ และองค์การในระดับ
ภมูิภาคทางด้านการศกึษา เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพของการศกึษาในภมูิภาค 

8. บรรจุเร่ืองค่านิยมร่วมและมรดกทางวัฒนธรรมในหลักสูตร รวมทัง้พัฒนา
ส่ือสารในเร่ืองดงักลา่ว โดยริเร่ิมในปี 2551 

9. จดัท าหลกัสตูรเก่ียวกบัอาเซียนศกึษาทัง้ในระดบัประถม มธัยมและการศกึษา
ขัน้สงู 

10. สานต่อโครงการพัฒนาผู้ น าเยาวชนอาเซียนและโครงการใกล้เคียง ท่ีมี
เป้าหมายเดียวกัน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าโครงการเยาวชนอาเซียนเพ่ือส่งเสริม
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และความเข้าใจซึง่กนัและกนั 

11. สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนผู้ เช่ียวชาญทางด้านภาษา 

12. จดัการแข่งขนักีฬาอาเซียนระดบัมหาวิทยาลยั เยาวชนอาสาสมคัรอาเซียน
เพ่ือสนัติภาพ เกมส์คอมพิวเตอร์อาเซียน การแข่งโอลิมปิกวิทยาศาสตร์อาเซียน เพ่ือส่งเสริมการมี
ปฏิสมัพนัธ์และความเข้าใจในหมูเ่ยาวชนของภมูิภาค 
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13. สานต่อการด าเนินโครงการรางวลัเยาวชน อาทิ รางวลัวันเยาวชนอาเซียน 
และโครงการสิบองค์การเยาวชนท่ีประสบความส าเร็จ (เทโยอาเซียน) เพ่ือเป็นการแสดงการ
ยอมรับบุคคลและองค์กรเยาวชนท่ีมีบทบาทช่วยส่งเสริมความคิดเก่ียวกับอาเซียน และคุณค่า
เก่ียวกบัอาเซียนในหมูเ่ยาวชนทัว่ภมูิภาค 

14. ด าเนินการจดัตัง้กองทุนส าหรับเยาวชนอาเซียนเพ่ือสนบัสนุนโครงการและ
กิจกรรมตา่งๆ ของเยาวชนในอาเซียน 

15. จดัตัง้เวทีเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุในเร่ือง
ยทุธศาสตร์และกลไกการพฒันาเดก็และเยาวชนในอาเซียน 

16. แลกเปล่ียนนกัแสดงทางวฒันธรรมและนกัวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนผา่นระบบการศกึษาเพ่ือให้เข้าถึงมากขึน้และมีความเข้าใจในเร่ืองความแตกตา่งทางด้าน
วฒันธรรมของประเทศสมาชิก 

17. ส่งเสริมให้มีทางเลือกในการศึกษาระดบัสูงในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน
โครงการหนึง่หลกัสตูรประเทศหรือหนึง่ปีในตา่งประเทศ 

18. สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศสมชิกอาเซียนมีความเช่ียวชาญ
ภาษาองักฤษ เพ่ือให้สามารถติดต่อส่ือสารกันได้โดยตรง และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกันชุมชน
นานาชาต ิ

19. สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
20. ด าเนินการจดัตัง้ตวัชีว้ัดการพัฒนาเยาวชนอาเซียนเพ่ือประเมินผลท่ีได้รับ

และประสิทธิภาพของโครงการเยาวชนต่างๆ ในภูมิภาคเพ่ือช่วยประเทศสมาชิกในการวางแผน
กิจกรรมเยาวชนใหม ่

21. ส่งเสริมการพัฒนาเร่ืองการดแูลเด็กเล็กโดยการแลกเปล่ียนแนวปฏิบตัิท่ีดี
ท่ีสดุ ประสบการณ์และการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ชิดชนก ทองไทย (2556: บทคดัยอ่) กลา่วถึงความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ ก าหนดล าดบัความส าคญัของสมรรถนะ 
5 สมรรถนะไว้ ดงันี ้

1. ความสามารถในการส่ือสาร  
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
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5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมี

คณุภาพ กระจายโอกาสอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ สง่เสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถก้าวทนัและแข่งขนักับนานาซาติได้ โดยเฉพาะการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามท่ีประเทศไทยได้เป็นผู้ ริเร่ิมก่อตัง้ อาเซียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
มีการก าหนดนโยบายการขบัเคล่ือน การด าเนินงาน ด้านการศึกษา ตามปฏิญญาอาเซียนด้าน
การศกึษาของประเทศไทย ดงันี ้

1. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อม ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ให้ก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนภายในปี 2558 

2. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให้มีทักษะท่ี
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน เชน่ ความรู้ภาองักฤษ ภาษาเพ่ือน
บ้านเทคโนโลยีสารเทศ ทกัษะและความช านาญท่ีสอดคล้องกบัการปรับตวัและเปล่ียนแปลงทาง
อตุสาหกรรม รวมทัง้การเพิ่มโอกาสในการหางานของประชาชนและความช านาญท่ีสอดคล้องกับ
การปรับตัวและเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม รวมทัง้การเพิ่มโอกาสในการหางานท าของ
ประชาชน 

3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนหมุนเวียนของ
นกัศกึษาและครู อาจารย์ ในอาเซียน รวมทัง้ ให้มีการยอมรับในคณุสมบตัิทางวิชาการร่วมกันใน
อาเซียนการสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาตา่งๆ และการแลกเปล่ียนเยาวชน การ
พฒันาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุง
การศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ ทัง้ในขัน้ต้นและขัน้ต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและ
เพิ่มพนุความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาของประเทศอาเซียน 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 822)ศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ประชาคมอาเซียน 
ศกึษาการรับรู้ และทศันคติท่ีมีผลตอ่ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนของนกัศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีจดุมุ่งหมายในการศกึษาการรับรู้ และทศันคติท่ีมีผล
ต่ อ ค ว า ม พ ร้ อ ม ใน ก า ร เ ข้ า สู่ ต ล า ด แ ร ง ง า น อ า เซี ย น ข อ งนั ก ศึ ก ษ าป ริญ ญ า โท  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามีผลวิจยัดงันี ้ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มี
จ านวน 160คน อายุ 27-31ปี มีสถานภาพโสด สาขาวิชาการตลาด ชัน้ปีท่ี 2 ประเภทนักศึกษา
นอกเวลาราชการ ระดบัต าแหน่งงานพนงังานระดบัปฏิบตัิการ มีรายได้ 25,001 บาทขึน้ไป มีอายุ
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งานต ่ากว่าหรือเท่ากับ 2 ปี ส่วนในด้านและแหล่งข้อมูลส่ือมวลชนพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
ทัศนคติในการท างานของนักศึกษาปริญญาโท ประกอบด้วย ด้านความเช่ือเก่ียวกับงานใน
ประชาคมอาเซียน พบว่าอยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อาเซียน อยู่ในระดบัมาก นกัศกึษาท่ีมีลกัษณะส่วนบคุคล ด้านสาขา แตกตา่งกนั มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน การรับรู้ของนั กศึกษาปริญญาโท 
ประกอบด้วยแหลง่ข้อมลูส่ือบคุคล และแหลง่ข้อมลูส่ือมวลชน มีความสมัพทัธ์กบัด้านความพร้อม
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความ
สัมพัทธ์ในระดับปานกลางและต ่าในทิศทางเดียวกันตามล าดับ ทัศนคติในการท างาน ด้ าน
ความรู้สกึท่ีมีตอ่ประชาคมอาเซียน ด้านความเช่ือเก่ียวกบังานในประชาคมอาเซียน และด้านความ
ตัง้ใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความสัมพัทธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดบัระดบัปานกลาง
และต ่าในทิศทางเดียวกนั ตามล าดบั  

สรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนว่า ประชาคม
อาเซียนก าหนดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์: เน้นการบรูณาการด้านการศกึษาให้วาระการพฒันาของ
อาเซียน การสร้างสงัคมความรู้ โดยสง่เสริมการเข้าถึงการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถึง สง่เสริมการ
เลีย้งดแูละพัฒนาเด็กปฐมวยั และการสร้างความตระหนกัรับรู้เร่ืองอาเซียนในกลุ่มเยาวชน ผ่าน
การศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์อาเซียนบนพืน้ฐานของมิตรภาพและความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพฒันาการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาซาติได้ 
โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามท่ีประเทศไทยได้เป็นผู้ ริ เร่ิมก่อตัง้  อาเซียน 
กระทรวงศกึษาธิการจงึได้มีการก าหนดนโยบายการขบัเคล่ือน การด าเนินงาน ด้านการศกึษา ตาม
ปฏิญญาอาเซียนด้านการศกึษาของประเทศไทย 

 
3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาตัวเอง 

ด้านภาษา   
ความหมายด้านภาษา 

ด้านภาษาเป็นองค์ความรู้ส าคญัตอ่การพฒันาตนเอง ซึ่งมีนกัวิชาการให้ความหมาย
ตา่งๆ ไว้ ดงันี ้
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พระมหาสุริยา วรเมธี (2552: 3) ได้ให้ความมายของภาษา ไว้ว่า ภาษาหมายความ
ถึง “ถ้อยค าท่ีใช้พูดหรือเขียนเพ่ือส่ือความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือ
เพ่ือส่ือความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย รวมไปถึง ตัวหนังสือ หรือกิริยา
อาการท่ีส่ือความได้ เชน่ ภาษาพดู ภาษาเขียน ภาษาทา่ทาง ภาษามือ เป็นต้น” 

จินดา เฮงสมบูรณ์ (2542: 2) ได้กล่าวว่าการศึกษาด้านภาษาเป็นการศึกษาระบบ
ลกัษณ์ในเชิงค าพูดหรือเชิงการเขียน อนัเป็นแก่นสารท่ีมนษุย์ก าหนดขึน้ โดยสมาชิกทางสงัคมให้
ความร่วมมือ และเป็นการศกึษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการส่ือความหมายและอธิบายความ รวมทัง้
เป็นเคร่ืองถ่ายทอดทางวฒันธรรมระหว่างมนุษย์ และเป็นเคร่ืองมือในการส่ือความหมายระหว่าง
มนษุย์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555b: 5) ได้ให้ความหมายของภาษาโดยแบ่ง
ความหมายเป็นอรรถและปริยายดงันี ้

ความหมายโดยอรรถ ภาษา หมายถึง 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารความรู้ ความคิด ความรู้สกึ ความต้องการของ

มนษุย์เคร่ืองมือดงักล่าวอาจได้แก่ เสียงพูด เสียงสญัญาณตา่งๆ รูปภาพ แผนภูมิ ตวัอกัษร ฯลฯ 
การใช้เคร่ืองมือดงักลา่วจะขึน้อยูก่บัข้อตกลงในกลุม่ชนซึง่ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจกนั 

2. การตดิตอ่ การส่ือความรู้สกึ 
3. วิชาการแขนงหนึง่ วา่ด้วยการศกึษาภาษาในแง่มมุตา่งๆ 

ความหมายเชิงปริยาย เป็นความหมายเชิงเปรียบเทียบ ภาษา อาจหมายถึง 
1. ความรู้ความเข้าใจ ความมีทกัษะในการฟัง พดู อา่น เขียน 
2. กลุม่ชน เผา่หรือชนชาต ิ 
3. ระเบียบ แบบแผน แบบแผน 

จิรวฒัน์ เพชรรัตน์ (2556: 14) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า ภาษาสามารถบ่ง
บอกถึงความเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชนชาติ หรือเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์ของผู้ พูดได้ ภาษายังเป็น
เคร่ืองมือในการน าเสนอความนึกคิดท่ีอยู่ภายในของมนษุย์ท่ีมีตอ่สิ่งต่างๆ รอบตวัออกมาให้ผู้ อ่ืน
ได้รับรู้ หากปราศจากภาษา มนษุย์ก็ไม่สามารถส่ือสารถึงความรู้สกึนกึคดิของตนเองให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 
ดงันัน้ภาจึงเป็นส่ือกลางระหว่างมนุษย์และสังคมรอบข้าง จึงเห็นได้ว่าภาษามีความส าคัญต่อ
มนษุย์เราเป็นอยา่งยิ่ง  

พระมหาสุริยา วรเมธี (2552: 7-8) กล่าวไว้ว่า ภาษาประกอบด้วยเสียงพูดและ
ความหมาย โดยมีเสียงเป็นอาการภายนอก และความหมายเป็นอาการภายใน ทัง้เสียงพูดและ
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ความหมายนีต้้องสมัพนัธ์กนัจะขาดอย่างใดอยา่งหนึ่งไมไ่ด้ จงึจะท าให้ผู้พดูและผู้ ฟังเข้าใจตรงกนั 
และผู้ ฟังก็สามารถตอบโต้ได้ 

สรุปได้ว่า ภาษา หมายถึง ระบบลกัษณ์ในเชิงค าพูดหรือเชิงการเขียน อนัเป็นแก่น
สารท่ีมนษุย์ก าหนดขึน้ โดยสมาชิกทางสงัคมให้ความร่วมมือ และเป็นการศกึษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ในการส่ือความหมายและอธิบายความ เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอความนึกคิดท่ีอยู่ภายในของ
มนษุย์ท่ีมีตอ่สิ่งตา่งๆ 

ลักษณะของภาษา 
ชลธิชา บ ารุงรักษ์ (2558: 2-3) กลา่ววา่ ภาษาเป็นสิ่งท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีท าให้มนษุย์

ออกจากสตัว์ได้อยา่งชดัเจน ถึงแม้จะดเูหมือนว่าสตัว์เหล่าอ่ืนจะมีวิธีการติดตอ่ส่ือสารระหว่างกนั
ก็ตาม แต่ก็มีข้อจ ากัดท่ีน้อยกว่าท่ีมนุษย์ใช้ส่ือสารกนั มนษุย์สามารถเปล่ียนแปลงประโยคเองได้
หรือส่ือความหมายได้เองตามท่ีตนปรารถนา ลกัษณะทัว่ไปของภาษาสามารถแบง่ออกเป็น 

1. ภาษามีลกัษณะเป็นวฒันธรรมซึ่งเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึน้ มีการปรับปรุง
แก้ไข เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาเพ่ือความเหมาะสมของยดุสมยันัน้ๆ และพฒันาไปในทางท่ีดี
ขึน้ กบัทัง้มีการสืบทอด หรือถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ในฐานะท่ีภาษาของมนษุย์
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจึงมีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรม คือมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น 

2. ภาษาเกิดจากการเรียนรู้ ภาษานัน้ย่อมถ่ายทอดช่วยเช่ือมโยง อดีต -ปัจจุบนั
และอนาคตให้สืบตอ่กันได้ซึ่งต้องอาศยัการเรียนรู้โดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นตวัก าหนด มีลกัษณะค่อย
เป็นคอ่ยไปแบบพอกพนูมากขึน้ตามวนัและเวลาซึง่การเรียนรู้อาจจะเกิดขึน้โดยตรงและโดยอ้อม 

3. ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าหรับส่ือสาร มนุษย์อาศยัภาษาเป็นเคร่ืองมือส าหรับ
ส่ือสารระหว่างกันเพ่ือเป็นการส่ือความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของตนให้คนอ่ืนได้รับรู้และ
เกิดความเข้าใจระหวา่งกนัซึง่อาจจะเป็นทัง้เสียงทัง้เป็นสญัลกัษณ์ (อกัษร)  

จินดา เฮงสมบรูณ์ (2542: 6) ได้ให้ลกัษณะของภาษา ไว้ดงันี ้
1. ภาษาเป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือส่ือความหมาย ความสมัพนัธ์

ระหว่างสญัลกัษณ์และความหมายนีเ้ป็นเร่ืองท่ีมนษุย์ในแตล่ะสงัคมก าหนดขึน้ ภาษาบางภาษา
อาจน าเสียงชดุเดียวกนัมาใช้ แตต่า่งน ามาใช้เพ่ือส่ือความหมายแตกตา่งกนัไป 

2. ภาษามีระบบและกฎเกณฑ์ท่ีแนน่อน แตล่ะภาษามีหลกัเกณฑ์ทัง้ในด้านเสียง
ค า ประโยค และความหมาย เช่น เสียงท่ีน ามาใช้ในภาษานัน้ เสียงพยญัชนะใดปรากฏในต าแหน่ง
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ต้นพยางค์ เสียงพยญัชนะใดปรากฏในต าแหน่งท้ายพยางค์ ค าทีวิธีการสร้างค าหรือประกอบค า
อยา่งไรบ้าง ประโยคประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีวิธีการเรียงค าอยา่งไร 

3. ภาษาเป็นเร่ืองท่ีต้องเรียนรู้ ไม่สามารถเกิดขึน้ได้โดยก าเนิดหรือสญัชาตญาณ
กล่าวคือ มนุษย์ท่ีมีความปกติทางด้านสมองและด้านสรีระท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่งเสียงพูดล้วนมี
ศกัยภาพท่ีจะพฒันาภาษาได้ แตจ่ะพฒันาภาษาใดนัน้ขึน้อยูก่บัวา่สภาพแวดล้อมรอบตวัใช้ภาษา
ใดในชีวิตประจ าวนั ซึ่งท าให้มนษุย์ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีใช้ภาษาตา่งกนัพฒันาภาษาแตกตา่ง
กนัไป 

4. ภาษามีผลิตภาวะท่ีสร้างสรรค์ได้ไม่จบสิน้ กล่าวคือ เจ้าของภาษาทกุภาษามี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ภาษา ท าให้สามารถน ากฎเกณฑ์ท่ีมีอยูใ่นภาษามาใช้ในลกัษณะท่ี
ต่างไปจากเดิม เช่น สร้างค าใหม่ พูดประโยคใหม่ๆ ท่ีไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สามารถสร้าง
ประโยคได้ไมจ่ านวน และสามารถเข้าใจประโยคใหม่ๆ  ในภาษา 

5. ภาษาเก่ียวข้องกับบริบทซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตีความ บริบทดังกล่าวนี ้
หมายถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบขณะท่ีมีการใช้ภาษา ทัง้ท่ีอยู่ในรูปภาษา เชน่ ถ้อยค าท่ีน ามาก่อน 
และท่ีไมใ่ชภ่าษา เชน่ สถานการณ์ เวลา สถานท่ี อามรณ์ความรู้สึก ทศันคต ิตลอดทัง้กิริยาท่าทาง
ตา่งๆ ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

6. ภาษาเป็นเร่ืองของปฏิสัมพันธ์และมีความเป็นพลวตั การส่ือสารด้วยภาษา
แสดงให้เห็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคูส่ื่อสาร เช่น ขณะท่ีสนทนากนั คูส่ื่อสารตา่งพยายามท่ีส่ือสารกนั
ด้วยภาษาให้เข้าใจ โดยผู้ ส่งสารจะพยายามคิดหาถ้อยค าท่ีจะท าให้ผู้ ฟังเข้าใจ ขณะท่ีผู้ ฟังก็
พยายามตีความถ้อยค าของผู้พูดและท าความเข้าใจถ้อยค านัน้  บางครัง้ผู้พูดอาจใช้ถ้อยค าใหม่
เพ่ืออธิบายเพิ่มเติมหรือยกตวัอย่างให้เห็นชัดเจนหากเห็นว่าผู้ ฟังแสดงท่าทางไม่เข้าใจค าพูดท่ี
กลา่วไปแล้ว เป็นต้น 

7. ภาษาเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ทุกภาษาต้องมีการปรับเปล่ียนอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือรองรับและให้ทันกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี สงัคม และ
วฒันธรรม ภาษาท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงถือเป็นภาษาท่ีตายแล้ว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนั มีค าใหม่
ในภาษาเพิ่มขึน้ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ ส่วนค าท่ีไม่มีผู้ ใช้ก็จะสูญ
หายไป 

8. ภาษาทกุภาษามีลกัษณะบางประการท่ีมีอยู่ร่วมกนั จากคณุสมบตัิของภาษา
ท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือ ถือเป็นภาษา ส่วนการส่ือสารท่ีไม่ใช้
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ถ้อยค า เช่น กิริยาท่าทาง การสัมผัส ระยะห่าง การนิ่งเงียบ ซึ่งต่างส่ือความหมายได้ ในทาง
ภาษาศาสตร์ไมถื่อวา่เป็นภาษาเน่ืองจากขาดคณุสมบตัขิองภาษาดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น 

อดุม วโรตม์สิกขดติถ์ (2555: 2) ได้แบง่ลกัษณะทัว่ไปของภาษาไว้ดงันี ้
1. ภาษามีโครงสร้าง โครงสร้างของภาษาประกอบด้วยเสียง และความหมาย 

กล่าวคือเสียงพูดของมนุษย์ท่ีเปล่งออกมาด้วยความจงใจและมีความหมายท่ีก าหนดแน่นอนจึง
นบัเป็นภาษา 

2. ภาษามีระบบ ภาษาแตล่ะภาษาจะมีระบบกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนในตวัเองมนษุย์
สามารถใช้ภาษาส่ือความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนๆ ได้โดยท่ีเขาเรียนรู้และเข้าใจระบบกฎเกณฑ์ใน
ภาษานัน้ๆ ก่อน ถ้าใช้ผิดระบบก็อาจไมเ่ข้าใจกนั 

3. ภาษาเป็นสิ่งสมมุติ เสียงซึ่งมนุษย์เปล่งออกมาและมีความหมายนัน้ เป็นสิ่ง
สมมตุขิึน้มาเพื่อใช้แทนความหมายตามต้องการและใช้สืบทอดตอ่กนัมาเป็นวฒันธรรม  

4. ภาษามีลกัษณะเป็นสงัคม แบง่ออกเป็น 
4.1 ภาษาเกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบ ถ่ายทอด มิใช่เกิดจากสญัชาตญาณ 

หรือ พนัธุกรรม เช่น มนษุย์ไปอยู่กบัสตัว์ป่า ตัง้แตย่งัเป็นทารก ก็จะพดูภาษามนษุย์ไมไ่ด้แตต่อ่มา
คนเอามาเลีย้ง และสอนภาให้ ก็จะพูดได้ ส่วนสตัว์ท่ีมนุษย์น ามาเลีย้งตัง้แต่แรกเกิด โดยมิให้อยู่
กบัแม่ของมนัเลยก็สามารถส่งเสียงเหมือนแม่ของมนั หรือพวกของมนัได้ แตจ่ะพูดภาษาคนไม่ได้ 
แสดงวา่เสียงร้องของสตัว์เกิดจากสญัชาตญาณ หรือพนัธุกรรมเทา่นัน้ ไมไ่ด้เกิดจากการเรียนรู้ เรา
จงึไมถื่อวา่เสียงร้องของสตัว์เป็นภาษา 

4.2 ภาษาเป็นวฒันธรรมของมนุษย์ มีการสร้างสรรค์ขึน้มา โดยเป็นท่ีตกลง
ยอมรับในสงัคมเดียวกนั และสะสมสืบทอดจากคนรุ่นก่อนไปสูค่นรุ่นตอ่ๆ ไป 

4.3 ภาษาแต่ละภาษามีหลายกลุ่ม หลายระดับ ตามลักษณะของสังคมท่ี
แตกตา่งกนัทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวฒันธรรม สภาพครอบครัว สภาพสงัคม สภาพท้องถ่ิน หรือวตัถปุระสงค์
ท่ีใช้ภาษา 

4.4 ภาษามีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ค าบางค าอาจใช้ภาษาชั่วระยะหนึ่ง
แล้วก็หายไปไม่มีผู้ ใช้พูด บางค าอาจยงัใช้อยู่แต่มีความหมายต่างไปจากเดิม นอกจากนีย้งัมีค า
เกิดใหม่ซึ่งอาจเกิดจากความนิยม การรับวัฒนธรรมใหม่ๆ วิทยาการใหม่ๆ เหล่านีล้้วนเป็นการ
เปล่ียนแปลงของภาษาทัง้สิน้ 

4.5 ภาษามีจ านวนประโยคไม่รู้จบ ในแต่ละภาษาแม้จะมีจ านวนเสียงหรือ
จ านวนค าจ ากดัแตเ่ม่ือน าเสียงและค าเหลา่นัน้มาเรียบเรียงเป็นประโยคจะสามารถผลิตประโยคได้
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มากมายไม่รู้จบสิน้เพราะผู้พูดภาษาใดก็ตามย่อมสามารถสร้างประโยคใหม่ๆ ในภาษานัน้ๆ ขึน้
ใช้ได้เอง โดยท่ีผู้ อ่ืนท่ีใช้ภาษาเดียวกนั จะสามารถเข้าใจได้ทนัทีแม้จะไมเ่คยได้ยินมาก่อนก็ตาม 

สรุปได้ว่า ภาษานัน้เป็นวัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ สามารถเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา ภาษาแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มหลายระดบั  ภาษามีระบบ ภาษาแต่ละภาษาจะมีระบบ
กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนในตวัเองมนุษย์สามารถใช้ภาษาส่ือความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนๆ  ได้โดยท่ีเขา
เรียนรู้และเข้าใจระบบกฎเกณฑ์ในภาษานัน้ๆ 

ความส าคัญของภาษา  
พระมหาสุริยา วรเมธี (2552: 16-17) กล่าวว่า ภาษาเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ 

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ย่อมมีศนูย์กลางอยู่ท่ีภาษา การท่ีมนุษย์รู้จกัใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส่ือ
ความหมายซึ่งกันและกันท าให้เกิดพลังอันมหาศาลขึน้ในอาณาจักรแห่งมนุษย์ชาติ เพราะ
เคร่ืองมืออนันีม้นษุย์เป็นเจ้าของ ภาษาก าหนดความคิด ขณะเดียวกนัความคดิก็ปรากฏออกมาใน
รูปของภาษา 

จินดา เฮงสมบูรณ์ (2542: 8-9) กล่าวว่า ภาษาเข้ามามีบทบาทท่ีส าคัญต่อชีวิต
มนุษย์ทุกซาติพนัธุ์ ตัง้แต่ยุดแรกๆ ท่ีมนุษย์รู้จกัปฏิสมัพนัธ์กัน จนกระทัง้มีการพฒันาจากการใช้
เพียงภาษาพดูมาจนถึงมีภาษาเขียน แล้วเปล่ียนแปลงไปอย่างไมมี่ท่ีสิน้สดุ ความส าคญัของภาษา
สามารถสรุปได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ภาษาเป็นเค ร่ืองมือในการส่ือสาร ในฐานะท่ี เป็นสัต ว์สังคม  มนุษ ย์
ตดิตอ่ส่ือสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยการใช้ภาษาเป็นส่ือกลาง ส าหรับเป็นเคร่ืองบอกความคิด
และความเห็น รวมทัง้ความต้องการของตนให้สมาชิกอ่ืนๆ รับรู้ เป็นผลท าให้เกิดความเข้าใจอนัดี
ระหวา่งกนัได้อยา่งถกูต้อง 

2. ภาษาเป็นเคร่ืองถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด มนษุย์เป็นสตัว์ประเสริฐท่ีสามารถ
ฝึกฝนตนเองได้และมีศกัยภาพสูง สามารถท่ีจะประดิษฐ์สญัลกัษณ์ขึน้มาและก าหนดเป็นภาษา 
เป็นเคร่ืองชว่ยในการถ่ายทอดความรู้สึกนกึคดิของตนให้สมาชิกอ่ืนๆ รับรู้ความรู้และประสบการณ์
ท่ีถกูต้อง 

3. ภาษาเป็นเคร่ืองรักษาถ่ายทอดทางวฒันธรรม การท่ีเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิต 
ขนบประเพณีและวัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งจะถูกถ่ายทอดให้คนอีกรุ่นหนึ่งได้รับรู้และปฏิบัติ
ตามนัน้ ต้องอาศยัภาษาเป็นเคร่ืองช่วย ซึ่งท าให้สามารถสืบทอดวฒันธรรมอนัดีงามบรรพบรุุษไว้
ได้ 
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4. ภาษาเป็นเคร่ืองมือช่วยบนัทึกความรู้ ความเป็นจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถท่ี
จะจดจ าเร่ืองราวต่างๆ หรือการค้นพบความจริงบางอย่างท่ีมีประโยดต่อมวลมนุษย์โลกได้ด้วย
สมองเท่านัน้  หากแต่อาศัยการจดบันทึกด้วยสิ่งท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึน้มาเพ่ือใช้ในการส่ือ
ความหมายระหวา่งกนั เป็นเหตใุห้การค้นพบความจริงหรือความรู้ตา่งๆ ในยดุสมยัหนึ่งสามารถส่ง
ตอ่สูอี่กสมยัได้ด้วยสิ่งท่ีเรียกวา่ ภาษา นัน่เอง 

5. ภาษาเป็นแกนท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ ภาษาท่ีใช้ในประเทศท่ี
มีการพฒันาท่ีสงูกว่าจะได้รับการยอมรับจากประเทศท่ีด้อยพฒันากว่า เช่นประเทศองักฤษ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งมีการพฒันาการทางด้านตา่งๆ ท่ีสงูมาก เป็นท่ียอมรับไปทัว่โลก 
จงึท าให้วฒันธรรมทางภาษาได้แพร่ขยายไปทัว่โลก 

กริช ภทัรภาคิน (2558: บทคดัย่อ) ได้ให้ความส าคญัของภาษาไว้ว่า ภาษาทกุภาษา
ในโลกย่อมมีความส าคัญเสมอกันในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสารระหว่างมนุษย์ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารของมนษุย์ มนษุย์ติดต่อกนัได้ เข้าใจกนั
ได้ก็ด้วยอาศยัภาษาเป็นเคร่ืองชว่ยท่ีดีท่ีสดุ 

2. ภาษาเป็นสิ่งท่ีชว่ยยดึให้มนษุย์มีความผกูพนัตอ่กนั เน่ืองจากแตล่ะภาษาตา่ง
ก็มีระเบียบแบบแผนของตน ซึง่เป็นท่ีตกลงกนัในแตล่ะชาตแิตล่ะกลุ่มชน การพดูภาษาเดียวกนัจึง
เป็นสิ่งท่ีท าให้คนรู้สกึวา่เป็นพวกเดียวกนั มีความผกูพนัตอ่กนัในฐานะท่ีเป็นชาตเิดียวกนั 

3. ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ และเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็น
วฒันธรรมส่วนอ่ืนๆ ของมนุษย์ด้วย เราจึงสามารถศึกษาวฒันธรรม ตลอดจนเอกลกัษณ์ของชน
ชาตติา่งๆ ได้จากการศกึษาภาษาของชนชาตนิัน้ๆ  

4. ภาษาเป็นศาสตร์ มีระบบกฎเกณฑ์ ผู้ ใช้ภาษาต้องรักษากฎเกณฑ์ในภาษาไว้
ด้วยอย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ในภาษานัน้ไมต่ายตวัเหมือนกฎวิทยาศาสตร์ แตมี่ความเปล่ียนแปลง
ไปตามธรรมชาตขิองภาษา เพราะเป็นสิ่งท่ีมนษุย์ตัง้ขึน้ จึงเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมยัตามความ
เห็นชอบของสว่นรวม 

5. ภาษาเป็นศิลปะ มีความงดงามในกระบวนการใช้ภาษา กระบวนการใช้ภาษา
นัน้มีระดบัลีลา ขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ หลายด้าน เช่น บคุคล กาลเทศะ ประเภทของเร่ือง ฯลฯ การ
ท่ีจะเข้าใจภาษา และภาษาได้ดีจะต้องมีความสนใจศกึษาสงัเกตให้เข้าถึง รส ของภาษาด้วย 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2551: 5) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาองักฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 
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มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ มีผลวิจยัสรุปดงันี ้นกัศกึษา มีปัญหาทกัษะภาษาองักฤษโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ในหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ เนือ้หาบทเรียน 
กิจกรรมการเรียนการสอน และ การประเมินผล เนือ้หาของหลกัสตูรประกอบด้วย 10 บทเรียน แต่
ละบทประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั คือ ส่วนฝึกทกัษะการฟังและการพูด ส่วนฝึกทกัษะการอ่านและ
การเขียน และ ส่วนทบทวนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ผลการศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูร แสดง
ให้เห็นว่า คา่เฉล่ียหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่คา่คะแนนเฉล่ียก่อนการฝึกอบรม และค่าคะแนนเฉล่ีย
ของความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สรุปได้ว่า
หลกัสตูรฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้มีประสิทธิผลเป็นไปตามท่ีเกณฑ์ท่ีก าหนด 

สรุปได้ว่า ภาษานัน้ มีความส าคัญมากต่อมวลมนุษย์ชาติทุกเผ่าพันธุ์  เน่ืองจาก
มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวโดยโดดเด่ียวได้จ าเป็นต้องอาศยัอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนซึ่งการท่ีจะ
ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนนัน้ ภาษาจงึเข้ามามีสว่นเก่ียวข้องกบัชีวิตมนษุย์เป็นอนัมาก เป็นทัง้เคร่ืองมือ
ส่ือสาร เคร่ืองถ่ายถอดความรู้สึกนึกคิด เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดทางวฒันธรรม เป็นเคร่ืองมือช่วย
บนัทกึความรู้ และเป็นแกนท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ความรู้ส าคัญต่อ การพัฒนาตนเอง ซึ่ งมี
นกัวิชาการให้ความหมายตา่งๆไว้ ดงันี ้

สขุุม เฉลยทรัพย์ (2542: 4) ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ี
ใช้คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเช่ืองโยงเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
โทรคมนาคมและการส่ือสาร เพ่ือจดัเก็บ บนัทึก ประมวลผล ค้นหาและค้นคืน แสดงผล ส่ือสาร
ข้อมลูหรือเผยแพร่สารสนเทศเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

วาสนา สุขกระสานติ (2545: 6)  ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีท าให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการจดัการเรียนรู้ การสง่ผ่าน และการส่ือ
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ รวมไปถึงการสร้างอุตสาหกรรมสารสนเทศ และความต้องการ
สารสนเทศ และการจดัการสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

สุขุม เฉลยทรัพย์ (2548: 2) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
กระบวนการตา่งๆ และระบบงานท่ีชว่ยให้ได้สารสนเทศท่ีต้องการ โดยจะรวมถึง 

1. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งส่วนมากแล้วจะหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองใช้ส านักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมทัง้ซอฟต์แวร์ทัง้แบบส าเร็จรูปและแบบ
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พฒันาขึน้เพ่ือใช้ในงานเฉพาะด้าน ซึ่งเคร่ืองมือเหล่านีจ้ดัเป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่และใช้เทคโนโลยี
ระดบัสงู 

2. กระบวนการในการน าอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพ่ือรวบรวม 
จดัเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลพัธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบตา่งๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตอ่ไปเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจบุนั 

สุชาดา กีระนันทน์ (2541: 23) กล่าวว่า เทคโนโลยีท่ีประกอบขึน้ด้วยระบบจดัเก็บ
และประมวลข้อมูล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศท่ีมีการวางแผน จดัการ และใช้งานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

รัชนีพร ศรีรักษา (2551: 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยีทกุด้านท่ีเข้ามาร่วมกนั
ในกระบวนการจดัเก็บ สร้าง และส่ือสารสนเทศ 

วิโรจน์ ชัยมูล (2558: 218)  กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลกัๆ ท่ีประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี
ส่ือสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและเผยแพร่
สารสนเทศในรูปตา่งๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ความถกูต้อง ความแม่นย า และความรวดเร็วให้ทนั
ตอ่การน าไปใช้ประโยชน์ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2561: 14) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การน าเอาความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้จัดการสารสนเทศต่างๆ เหล่านี  ้อาจเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการส่ือสารและโทรคมนาคม เป็นต้น เม่ือน าเอาค าว่า เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ รวมเอาไว้ด้วยกันแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศท่ีต้องการ โดยอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสาร ตลอดจนอาศยั
ความรู้ในกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศในขัน้ตอนตา่งๆ ตัง้แตก่ารแสวงหา การวิเคราะห์ การ
จดัเก็บ รวมถึงการจดัการเผยแพร่และแลกเปล่ียนสารสนเทศด้วย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ถกูต้อง ความแมน่ย า และความรวดเร็วทนัตอ่การน ามาใช้ประโยชน์ได้นัน้เอง 

สขุมุ เฉลยทรัพย์ (2542: 6) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้กับการจดัการสารสนเทศซึ่งหมายรวมถึงเทคโนโลยีการผลิต การจดัเก็บข้อมูล การประมวลผล
ข้อมลู การวิเคราะห์และเผยแพร่ การส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงอปุกรณ์สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน
ด้านสารสนเทศท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใช้งานร่วมกนัเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์ 
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สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใช้คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเช่ืองโยงเข้าด้วยกัน โดยอาศยัเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการส่ือสาร การ
เข้าถึงสารสนเทศ รวมไปถึงการสร้างอุตสาหกรรมสารสนเทศ และความต้องการสารสนเทศ และ
การจดัการสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รัชนีพร ศรีรักษา (2551: 5)  กล่าวว่า พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลา ท าให้ทุกวงการวิชาชีพ ต้องหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันต่อ
สงัคมสารสนเทศ และสอดคล้องกบักระแสโลก องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนตา่งก็หนัมาให้ความ
สนใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ เน่ืองจากตระหนักว่าสารสนเทศมีบทบาทในการส่ือสาร 
การปฏิบตังิาน การแก้ปัญหา หรือการตดัสินใจ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2551: 189-195) ให้แนวคิดส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไว้ดงันี ้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ในการแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้
ได้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
บริหาร และการจดัการ การด าเนินการ และยงัรวมไปถึงการให้บริการกับลกูค้า เพ่ือเพิ่มทางเลือก
ให้กบัลกูค้าในการซือ้สินค้าได้สะดวกขึน้ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เม่ือมีการ
พฒันาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมลูได้ดี จึงท าให้เกิดระบบอตัโนมตัิ การบริการตา่งๆ เน้นรูปแบบ
การบริการแบบกระจาย ท าให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ เช่น นิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากท่ีบ้านได้ เป็นต้น 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น ส าหรับการด าเนินการในหน่วยงาน
ต่างๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในองค์การ เช่น เวช
ระเบียบในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ดังนัน้จะเห็นได้ว่าองค์การทุกระดับเห็น
ความส าคญัท่ีจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี จะเห็นได้จากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต เช่น การพิมพ์รายงานด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้
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ตารางคิดค านวณ และการใช้อปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมแบบตา่งๆ เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผลตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคมทกุระดบั กลา่วได้ดงันี ้

4.1 สร้างเสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สภาพความเป็นอยู่ของสงัคมเมือง มีการ
พฒันาใช้ระบบส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ือติดต่อส่ือสารให้สะดวกขึน้ มีการประยุกต์มาใช้กับเคร่ือง
อ านวยความสะดวกในบ้าน เช่น ใช้ควบคมุเคร่ืองปรับอากาศ ใช้ควบคมุระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 
เป็นต้น 

4.2 เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้ข้อมูลข่าวสารเกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่งแม้แต่ถ่ินทุรกันดารท าให้การ
กระจายโอกาสเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลกระจายการเรียนรู้ไปยงัท้องถ่ินท่ี
ห่างไกล นอกจากนีใ้นปัจจุบนัมีความพยายามใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายส่ือสาร
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนบคุลากรด้านการรักษาพยาบาลในท้องถ่ินท่ีหา่งไกล 

4.3 สารสนเทศกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ปัจจุบันใน
สถาบันการศึกษามีการน าคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดีทัศน์ 
เคร่ืองฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจดัการศกึษา ค านวณระดบัคะแนน จดัชัน้
เรียน ท ารายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในสถาบนัการศกึษา เป็นต้น 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลาย
อย่างจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศเพ่ือวางแผนใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ ในปัจจบุนั
จึงมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาอ านวยความสะดวกในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านต่างๆ เช่น การดูแลรักษาป่าโดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บ
รวบรวมข้อมลูคณุภาพน า้ในแม่น า้ ตลอดจนการตรวจวดัมลภาวะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้และเป็นปัญหา
อยูใ่นปัจจบุนั 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการด้านการทหารมีการใช้
เทคโนโลยี อาวธุยทุโธปกรณ์สมยัใหม่ล้วนแตเ่ก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์และระบบควบคมุ มีการใช้
ระบบป้องกนัภยั ระบบเฝ้าระวงัท่ีมีคอมพิวเตอร์ควบคมุการท างาน 

วิโรจน์ ชยัมูล (2558; 223-224) ไดให้แนวคิดเร่ืองบทบาทของประเทศไทยในเร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไว้ว่า ประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือพฒันาองค์ความรู้และขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีในประเทศ โดยมียทุธศาสตร์ 
ในการพฒันาและประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
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โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะท่ีดี ได้แก่ บริการด้าน
การศกึษา และบริการสาธารณสขุโดยมีมาตรการ ดงันี ้

1. จดัให้มีโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศท่ีกระจายอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม โดย
มุ่งเน้นการเข้าถึงเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของกลุ่ม
ผู้ ด้อยโอกาสเพ่ือลดชอ่งวา่งทางดจิิทลั ประกอบด้วย 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีราคาประหยัดใช้งานง่าย รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับผู้พิการและสนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตหรือบริการ เพ่ือให้ผู้ มีรายได้น้อย 
และผู้พิการได้ใช้งาน 

1.2 สนับสนุนการแพร่กระจายของเทคโนโลยี รวมทัง้สาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้บริการไฟฟ้าให้มี
ความเสถียร 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
ประชาชนทัว่ไป ประกอบด้วย 

2.1 รณรงค์ให้ความรู้และฝึกอบรมทกัษะท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในพัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
ชุมชนกลุ่มต่างๆ และการรู้เท่าทนัส่ือข้อมูลข่าวสาร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของปัจเจกชน ชมุชน และท้องถ่ิน อนัจะน ามาซึ่งโอกาส
ในการมีงานท าและมีรายได้สงูขึน้  

2.2 ส่งเสริมบทบาทของส่ือสาธารณะ ภาคเอกชน วิสาหกิจเพ่ือสงัคม และ
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3. สง่เสริมให้มีส่ือดิจิทลัท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต และกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชน ประกอบด้วย 

3.1 จดัทรัพยากรการส่ือสารส าหรับโทรทศัน์เพ่ือการศึกษาท่ีเป็น Free TV ท่ี
ประชาชนสามารถชมได้ตลอดเวลา โดยเผยแพร่เนือ้หาท่ีเป็นความรู้ทัว่ไปและความรู้เฉพาะด้าน 
รวมถึงความรู้ในการอาชีพ ท่ีผลิตโดยผู้ผลิตรายการมืออาชีพ 

3.2 จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาส่ือดิจิทัลในภาษาท้องถ่ิน รวมถึงการ
แปลส่ือห รือหนังสือ ท่ี มีการจัดท าในภาษาต่างประเทศให้ เป็นภาษาไทย การแปลส่ือ
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ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยทัว่ไป ให้เป็นส่ือภาษาท้องถ่ินท่ีมีอยู่หลากหลายในประเทศไทย 
และการจดัท าส่ือภาษามือส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยจดัท าในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ
สง่เสริมการแลกเปล่ียนระหวา่งวฒันธรรมหลกัและวฒันธรรมท้องถ่ิน 

3.3 เร่งก าหนดมาตรฐานของประเทศเร่ืองรูปแบบของแฟ้มเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็นมาตรฐานเปิด เป็นสากลและมีหลกัประกนัการเข้าถึงโดยคนทกุกลุ่ม รวมถึง
คนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มีความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม 

3.4 สนบัสนุนการท างานในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือสร้างส่ือท่ีเหมาะสมกับ
ชมุชน ทัง้อาสาสมคัรในการจดัท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการแปลภาษา โดยใช้กลไกการท างานของ
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือในการท างานร่วมกนัของอาสาสมคัร 

4. จัดให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐอย่างแพร่หลาย และสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสาร และบริการทางสงัคม รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ่การบริหาร
และการบริการของภาครัฐ โดยด าเนินกลยทุธ์และมาตรการดงันี ้

4.1 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน จดัท า
และเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมถึงในรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ง่าย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีต้องการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของรัฐ 

4.2 สนบัสนนุให้หน่วยงานของรัฐทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค และส่วนกลาง 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุงการให้บริการทางสังคมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้
ประชาชนมีความสะดวก และมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการใช้บริการของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการ
จดัให้มีบริการท่ีสามารถเข้าถึงผา่นทางอปุกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเคล่ือนท่ี เพิ่มมากขึน้ 

4.3 พัฒนาชิองทางหรือกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกซึง่ข้อคดิเห็นและมีปฏิสมัพทัธ์กบัภาครัฐ และ/หรือระหวา่งประชาชนด้วยกนั 

5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ และการรวมกลุ่มทางสังคมท่ี
เข้มแข็ง ดงันี ้

5.1 สนบัสนุนให้เกิดชมุชนหรือสงัคมเรียนรู้ออนไลน์ท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้และตอ่ยอดวิชาการสมยัใหม่จากแนวความคิดหรือความรู้ท่ี
เป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินอนัจะน าไปสูก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.2 ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถ่ินมีการจดัท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ส่ือ
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ดงักล่าวเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรม
ของชุมชนหรือท้องถ่ิน เพ่ือกระตุ้ นให้ประชาชนเข้าถึง ตระหนัก เข้าใจและเคารพในความ
หลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นประเทศ 

5.3 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสถาบนัการศึกษา วดั ห้องสมุด ศูนย์
การเรียนรู้ชมุชน ในการสร้าง ต่อยอด ถ่ายทอด และบูรณาการความรู้ ท่ีเหมาะสมกับการพฒันา
ชมุชน เพ่ือกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองของชมุชน 

6. เสริมสร้างความเช่ือมัน่และมัน่คงปลอดภยัในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้
6.1 เร่งรัดการจดัท าหมายหรือกฎระเบียบท่ีจ าเป็นตอ่การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อยา่งปลอดภยั 

6.2 รณรงค์โดยการจดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้หรือจดัการอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและความรอบรู้สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ เพ่ือให้ประชาชนรู้เท่าทนัความเส่ียง
และอนัตรายท่ีอาจมีในสงัคมออนไลน์ 

6.3 ส่งเสริมการใช้กลไกทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนหรือสงัคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ ในการพฒันาและประยกุต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความเหล่ีอมล า้ทางเศรษฐกิจ
และสงัคม ควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการเพิ่มโอกาส หรือลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการท่ี
เป็นความจ าเป็นพืน้ฐาน อนัจะน าไปสู่ความพร้อมในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การศกึษาเพ่ือพฒันาความรู้
และปัญหา และบริการทางการแพทย์และสขุภาพ 

สรุปได้ว่า แนวคิดส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เสริมสร้างความเท่าเทียมกนัในสงัคมและการกระจายโอกาส 
การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสถานศกึษา 
เพ่ือพฒันาความรู้ และแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2551: 6-7) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบง่

บทบาทและความส าคญัตอ่ชีวิตประจ าวนัโดยแบง่ออกเป็น 
1. ด้านเศรษฐกิจ ในแวดวงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับงานการเงิน การธนาคาร มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นตวัขับเคล่ือนการด าเนินงานหลักของธุรกิจให้สามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์และแนะน าการลงทุน การ
ตรวจสอบข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงการส่งค าสัง่ชือ้หลักทรัพย์ส าหรับนักลงทุนท่ี
สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึน้ 
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2. ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
สร้างสรรค์ และท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ น้ เช่น โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร มีการเข้าไปให้
ความชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมสงัคม ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั 

3. ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขปัญหาอุปสรรคส าหรับผู้ ท่ีไม่
สามารถเดินทางมาเรียนหรือศึกษายังสถาบนัท่ีเปิดสอนจริงๆ ได้โดยเฉพาะนักเรียนในท้องถ่ิน
ทุรกันดาร และปัญหาความเหล่ือมล า้ทางด้านการศึกษา รวมถึงการเปิดหลักสูตรเพ่ือสอนใน
ระดบัอุดมศึกษาบางสาขาให้กับนักศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลได้เข้ามาเรียน โดยศึกษา ทบทวน และ
ทดสอบด้วยตนเองผ่านระบบของมหาวิทยาลยั บทบาทท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ทางการ
ศกึษาเพ่ือพฒันาประเทศกนัมากขึน้  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2551: 106) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการใหม่ต่างๆ มีบทบาทท่ีปรากฏชัดว่า ได้ขับเคล่ือนให้ประเทศท่ีเจริญแล้ว มีระดับการ
พฒันาประเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ท าให้ประเทศก าลงัพฒันาตระหนกัถึงศกัยภาพและ
ความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะนอกจากจะท าให้ระดบัความก้าวหน้าทัง้การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของประเทศต่างๆ แตกต่างกันแล้ว ยงัส่งผลถึงความเหล่ือมล า้
ของสังคมภายในประเทศอีกด้วย การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญัและติดตาม
พฒันาการความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้สร้างความเข้มแข็งในการ
แข่งขนัระดบัประเทศอ่ืนๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัแบ่งได้เป็น 4 ด้านคือ การพฒันา
ประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ การด าเนินธุรกิจ และการบริการสารสนเทศ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1. ความส าคญัต่อการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อ
การพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง สงัคม การสาธารณสขุ และคมนาคม 
ดงันี ้

1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในด้านการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองของประเทศ หล่อหลอมสงัคมในทางการเมืองโดยเป็นเคร่ืองมือในการให้ข่าวสารความรู้
ทางการเมือง ซึ่งช่วยหล่อหลอมความคิด ความเข้าใจทางการเมืองอย่างต่อเน่ืองแก่เยาวชนจน
เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ให้สามารถมีบทบาท มีส่วนร่วมทางการเมืองและร่วมใช้สิทธิตามกระบวนการ
ในทางการเมือง โดยเฉพาะในสงัคมประชาธิปไตย 
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1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญ ต่อสังคม  ระบบเค รือข่าย
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต โทรศพัท์ และส่ือตา่งๆ ท าให้ประชาชนในภมูิภาคใดๆ ของโลก
ได้รับรู้ขา่วสารสารสนเทศได้อยา่งรวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์โดยพร้อมกนั โดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายและ
เวลาเพ่ือการเดินทาง และมีประโยชน์อย่างสงูในแง่คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตามในด้านการ
ถ่ายทอดข่าวสารวฒันธรรมส าหรับเยาวชนซึง่อาจเรียนรู้ได้โดยเป็นสว่นตวั จึงจ าเป็นต้องได้รับการ
กลัน่กรองชีแ้นะจากผู้ใหญ่ด้วย 

1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาสาธารณสุข ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงกันน ามาใช้จัดท าระบบงานสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาล 
เพิ่มความสามรถในการตัดสินใจ ในการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล  การจัดระบบสาธารณสุข 
นอกจากช่วยสร้างคณุภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ ใช้บริการแล้วยงัลดความสูญเสียในด้านทรัพย์สิน
และชีวิตของประเทศด้วย 

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัตอ่การคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์
ท่ีถูกออกแบบเพ่ือควบคุมระบบการโดยสารขนส่ง สามารถรองรับการอุตสาหกรรม ธุรกิจของ
ประเทศ สะดวก และปลอดภัยมากกว่าในอดีตรวมทัง้จัดท าระบบบริการคมนาคม ช่วยให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

2. ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ คือ การพฒันาบคุลากรนกัเรียน นกัศกึษา ประชาชนท่ี
เป็นทรัพยากรบุคคลในภาคเอกชน ภาคราชการ และประชาชนทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะความช านาญในด้านตา่งๆ ของบคุคล 
เพ่ือพฒันาพืน้ฐานและอาชีพ ดงันี ้

2.1 การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนนักศึกษา บุคคลสามารถเรียนรู้
วิชาการ หรือทักษะด้านอาชีพต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการศึกษาท่ี
ผู้ เรียนสามารถศกึษาทางออนไลน์ในลกัษณะโต้ตอบกับบทเรียนซึ่งมีทัง้เนือ้หาและแบบฝึกหดัได้
ด้วย ตนเอง และโดยการศึกษากับสถาบนัผ่านทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาจึงไม่ได้จ ากัดอยู่แตใ่น
ห้องเรียน และการจดัการเรียนการสอนไม่จ ากัดเฉพาะในเวลาท่ีก าหนดอีกตอ่ไป ผู้สนใจสามารถ
เรียนรู้เร่ืองต่างๆ ท่ีตนต้องการตามอธัยาศยั และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยมีคอมพิวเตอร์
เป็นฐานการเรียนรู้ และเรียนผา่นทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

2.2 ส่ือการศึกษา ความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดียหรือส่ือ
ประสมถูกน ามาใช้ในการจัดท าส่ือการศึกษาในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
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Assisted Instruction – CAI) เป็นโปรแกรมบทเรียนท่ีน าเนือ้หาความรู้มาน าเสนอโดยใช้เสียงและ
ภาพเคล่ือนไหวประกอบเนือ้หาความรู้ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ด้วยวิธีการท่ีน่าสนใจ ช่วยให้ผู้ เรียน
ศกึษาได้ด้วยตนเองและเข้าใจได้ง่าย ผู้ เรียนจะท าแบบทดสอบประเมินผลการเรียนและรู้ผลการ
ทดสอบอยา่งรวดเร็ว และสามารถทบทวนเนือ้หาได้  

2.3 แหล่งสารสนเทศให้ทรัพยากรเพ่ือแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือจัดท าแหล่งสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ท่ีให้สารสนเทศทาง
วิชาการ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้เคร่ืองมือช่วยค้นคว้าท่ีช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
และเนือ้หาความรู้  

2.4 การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
การศึกษา สถานศึกษาจัดท าระบบระเบียนศึกษา เก็บข้อมูลการลงทะเบียน ประวัติการศึกษา 
บริหารงานจดัการศกึษาด้านหลกัสตูร การบริการนกัศกึษา การบริหารบคุคล ฐานข้อมลูคณาจารย์ 
การบริหารงบประมาณ ช่วยในการจดัการและการตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอน การขยาย
สถานศกึษา การพฒันาและเปิดหลกัสตูรใหม ่

3. ความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์การ 
พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและสร้างความสัมพัทธ์กับลูกค้า รวมทัง้เพิ่มและพัฒนาผลิตผลของ
อตุสาหกรรม 

4. ความส าคญัตอ่การบริการสารสนเทศ สถาบนับริการสารสนเทศใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิต รวบรวม จดัการ และบริการสนสนเทศและจดัท าห้องสมดุดจิิทลั 

รัชนีพร ศรีรักษา (2551: 3) ได้ให้ประโยชน์ของเทคโนโลยี ไว้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์
ตอ่การด ารงชีวิตและการพฒันาประเทศในด้านตา่งๆ ประโยชน์ของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีจึง
ครอบคลมุมิตติา่งๆ ดงันี ้

1. มิติ ด้านเศรษฐกิจ ในยุดโลกาภิวัฒ น์มีการแข่งขันด้านการผลิตสินค้า 
เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจทัง้ด้านการเกษตรและอตุสาหกรรม มี
การใช้เทคโนโลยีทัง้ในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการบริการ รวมทัง้การคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึน้ประหยดัแรงงาน และลด
ต้นทนุ 

2. มิติด้านสังคม การศึกษา และการเมือง เทคโนโลยีมีส่วนช่วยลดช่องว่างใน
สงัคม และการกระจายโอกาสให้บุคคลต่างๆ ในสังคม เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการ
กระจายโอกาสในการเรียนรู้สู่ท้องถ่ินท่ีอยู่ห่างไกล เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของ
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บคุคลตามท้องถ่ิน เกิดการผสมผสานระหว่างวฒันธรรม โดยผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล 
เป็นต้น ในด้านการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ประชาชนทราบข่าวสารทางการเมืองท่ี
สะดวกและรวดเร็ว รวมทัง้มีการจดัท าเว็บไชต์ของพรรคการเมือง เพ่ือแถลงนโยบายและกิจกรรม
ของพรรคด้วย อนัเป็นผลมาจากการตดิตอ่ส่ือสารและการรับข้อมลูข่าวสารท่ีรวดเร็ว 

3. มิติด้านตวับคุคล เทคโนโลยีช่วยเสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ให้ดีขึน้ ท าให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบายมากมาย เช่น ระบบประปา ไฟฟ้า การ
ตดิตอ่ส่ือสารและโทรคมนาคม เป็นต้น  

4. มิติด้านสิ่งแวดล้อม แม้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีท่ีมนุษย์พฒันาขึน้ส่ง
ผลกระทบตอ่สภาพสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตวัผู้ ใช้เทคโนโลยีนัน้ไม่มากก็น้อย แตส่ิ่งแวดล้อมก็เป็น
ตัวก าหนดลักษณะของเทคโนโลยี และมีบทบาทในการคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช่น
เทคโนโลยีการบ าบดัน า้เสีย เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม ่เป็นต้น  

อรพรรณ พรสีมา (2543: 24) ได้ให้ความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ดงันี ้
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารสนเทศท่ีออกมาในแตล่ะวนัเป็นจ านวน

มหาศาล เช่น ช่วยค านวณตัวเลขท่ียุ่งยาก ซับซ้อน ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยมือ การจัด
เรียงล าดบัสารสนเทศ เป็นต้น 

2. ช่วยจดัระบบสารสนเทศในรูปแบบอตัโนมตัิเพ่ือการจดัเก็บ ประมวลผล และ
สามารถเรียกใช้ได้ทกุครัง้อยา่งสะดวก ไมว่า่จะก่ีครัง้ก็ตาม 

3. อ านวยความสะดวกใน “การเข้าถึงสารสนเทศ” ได้ดีกวา่สมยัก่อน ท าให้บคุคล
และองค์การมีทางเลือกท่ีดีกวา่ มีประสิทธิภาพกวา่ และสามารถแขง่ขนักบัผู้ อ่ืนได้ดีกวา่ 

4. สามารจ าลองแบบการวางแผนและท านาย เพ่ือทดลองผลกบัสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 
5. ช่วยในการส่ือสารระหว่างกนัได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้โทรศพัท์ โทรสาร 

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอ่ืนๆ 
6. ลดอปุสรรคเก่ียวกบัเวลา และระยะทางทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญั ในด้านเศรษฐกิจ ในแวดวงธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบังานการเงิน การธนาคาร มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นตวัขับเคล่ือน
การด าเนินงานหลกัของธุรกิจ ด้านสงัคม เทคโนโลยีสารสนเทศชว่ยพฒันาสงัคมให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
สร้างสรรค์ และท าให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขมากยิ่งขึน้ ด้านการศกึษา เทคโนโลยี
สารสนเทศแก้ไขปัญหาอปุสรรคส าหรับผู้ ท่ีไม่สามารถเดินทางมาเรียนหรือศกึษายงัสถาบนัท่ีเปิด
สอนจริงๆ ได้  
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ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์  
ความหมายของการคิดวิเคราะห์นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

ไว้หลากหลาย ดงันี ้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 2) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิด

ระดบักลาง ซึ่งจะต้องได้รับการพฒันาต่อการทกัษะการคิดพืน้ฐาน มีการพัฒนาแง่มมุของข้อมูล
โดยรอบด้านเพ่ือหาเหตผุลและความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบตา่งๆ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2555: 31) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ คือการจ าแนก
แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึง่ออกเป็นสว่นๆ เพ่ือค้นหาว่า ท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบ
อะไร ประกอบขึน้มาได้อยา่งไร เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

ชนาธิป พรกุล (2554: 4-11) ได้กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ไว้ว่า การคิดวิเคราะห์เป็น
การคิดท่ีสามารถจ าแนกแยกแยะข้อมูลหรือวัตถุสิ่งของต่างๆ หรือเร่ืองราว เหตุการณ์ออกเป็น
ส่วนย่อยตามหลักการหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือค้นหาความจริง หรือความส าคญัท่ีแฝงอยู่หรือ
ปรากฏอยูจ่นได้ความคดิท่ีจะน าไปสูข้่อสรุปและการน าไปประยกุต์ใช้ 

สรุปได้ว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด ความสามารถ
สรุป และการแยกแยะออกเป็นส่วนย่อยๆ เพ่ือค้นหาองค์ประกอบเพ่ือให้เกิดการเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ
ซึ่งจะต้องได้รับการพฒันาตอ่การทกัษะการคิดพืน้ฐาน มีการพฒันาแง่มมุของข้อมูลโดยรอบด้าน
เพ่ือหาเหตผุลและความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบตา่งๆ 

ประเภทของการคิด และทักษะการคิดชัน้สูง องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
กิตตชิยั สธุาสิโนบล (2556: 9) ได้กลา่วถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ว่า มนษุย์มีความ

แตกต่างจากสตัว์อ่ืนๆ อย่างชดัเจนตรงท่ีมนุษย์มีความสามารถในการคิด การคิดเป็นเคร่ืองมือท่ี
มนุษย์ใช้ในการด ารงชีวิต ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิตการคิดท่ีมีคุณภาพมีผล
โดยตรงตอ่คณุภาพชีวิต กล่าวกนัว่าการคิดมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือการคิดระดบัต้น ไม่คอ่ยมีคณุภาพ 
เพราะเป็นการคิดโดยไม่มีการประเมินสิ่งท่ีคิด อีกลักษณะเป็นการคิดระดบัสูงมีคุณภาพ เพราะ
เป็นการคิดท่ีมีการหยดุคิด เพ่ือประเมินสิ่งท่ีคิดแล้วจึงคดิตอ่ การคิดระดบัสงูมีลกัษณะเป็นการคิด
ท่ีมีวิจารณญาณ มีกระบวนการคิดหลายชัน้ตอน ผลผลิตของการคิดจึงมีคณุภาพน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้คิดว่า
ความคิดของตนได้ผ่านขัน้ตอนการกลัน้กรองมาอย่างดีท่ีสุด ผู้ ใดฝึกบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นนกัคิด 
นักคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ผู้ ท่ีคิดจนเป็นนิสัย มีการทบทวนสิ่งท่ีคิด และขณะคิดปรับปรุง
คณุภาพการคิดอยู่เสมอ ใช้เหตผุลในการคดิ สิ่งท่ีคิดมีคณุภาพและไม่คอ่ยผิดพลาด เพราะได้ผ่าน
ชัน้ตอนการใช้เหตผุลหลายด้าน ประกอบด้วย 
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1. องค์ประกอบของเหตุผล เป็นส่วนท่ีจ าเป็นของการคิด และปรากฏในการคิด
ทกุเร่ืองเป็นขัน้ตอนหรือส่วนท่ีต้องค านึงถึง เพ่ือให้การใช้เหตผุลประสบความส าเร็จ เม่ือเราคิดถึง
เร่ืองอะไรก็ตาม เรามกัจะใช้องค์ประกอบพืน้ฐานของการคิด ไม่ว่าเราจะนึกถึงหรือไม่ เม่ือใดม่ีเรา
ต้องคดิจะเกิดองค์ประกอบของเหตผุลในการคิดซึง่ ได้แก่  

1.1 จุดหมายของการคิด ทุกครัง้ ท่ีคิดควรมีจุดหมาย เป้าหมาย หรือ
จดุประสงค์ท่ีต้องการบรรล ุ 

1.2 ค าถาม หรือปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  
1.3 ข้อมลู ได้แก่ ข้อเท็จจริง การสงัเกต หรือประสบการณ์  
1.4 การตีความ และการสรุปอ้างอิง  
1.5 มโนทศัน์ รวมทัง้แนวคดิ ทฤษฎีหรือกฎ  
1.6 สมมตุฐิาน สิ่งท่ีคดิไว้ลว่งหน้า  
1.7 สิ่งท่ีเก่ียงข้อง และผลท่ีตามมา          
1.8 ความคิดเห็น ได้แก่ กรอบความคิด จากองค์ประกอบเหล่าน่ีจึงเกิดเป็น

โครงสร้างของความคดิ 

2. มาตรฐานของเหตุผลในการตัดสินคุณภาพของสิ่งใดจ าเป็นต้องมีเกณฑ์
ส าหรับใช้ในการตัดสิน ในการตัดสินการคิดก็เช่นเดียวกัน เกณฑ์ท่ีใช้เรียกว่า มาตรฐานทาง
สตปัิญญาสากล ไมว่า่เราจะใช้เหตผุลอะไร การคดิท่ีดีต้องมีคณุสมบตัติรงตามมาตรฐานดงันี ้ 

2.1 ความชัดเจน เป็นคุณสมบัติ ท่ีส าคัญของความคิด ท าให้เข้าใจข้อ
ความคดินัน้ตรงกนั  

2.2 ความถูกต้อง แสดงให้เห็นว่ามีความถูกต้องในตวัข้อมูล การสรุปอ้างอิง 
การลงความเห็น และการตัง้สมมตุฐิาน  

2.3 ความแมน่ตรง เกิดจากมีรายละเอียดท่ีระบไุว้ตรงกบัสถานการณ์นัน้  
2.4 ความตรงประเดน็ หมายถึง มีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีคดิ   
2.5 ความลกึซึง้ แสดงถึงความซบัซ้อน และการค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริง  
2.6 ความกว้าง แสดงให้เห็นว่ามีการคิดหลายมมุมอง หลายความคิดเห็นคล

อบคลมุครบทกุเร่ือง   
2.7 มีเหตผุล ความคดิแตล่ะตอนมีความตอ่เน่ืองสนบัสนนุซึง้กนัและกนั  
2.8 มีความส าคญั แสดงให้เห็นถึงหวัใจของเร่ืองอยา่งเดน่ชดั 
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3. คณุสมบตัิทางสตปัิญญา การเป็นนกัคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีมีความช านาญ 
จ าเป็นต้องพฒันาคณุสมบตัภิายในบางประการ ได้แก่  

3.1 ความออ่นถ่อมตน คือ รู้ตวัวา่มีความรู้ก าจดั ไมพ่ดูเกินจริง  
3.2 ความกล้าหาญ กล้าเผชิญหน้า แสดงความคิดเห็น ความเช่ืออย่าง

ตรงไปตรงมา แม้วา่บางครัง้จะมีอนัตราย  
3.3 ความเห็นอกเห็นใจ ท าให้เวลาคิดมักจะคิดและเหตุผลเหมือนกับว่า

ตนเองเป็นคนอ่ืน    
3.4 ความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรงต่อความคิดของตนเอง ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ท่ี

น ามาใช้ และยอมรับในความแตกตา่งของความคิดและการกระท าของผู้ อ่ืน  
3.5 ความมานะพยายาม ต่อสู้กับความยากล าบาก อุปสรรค และความคบั

ข้องใจนานาประการ  
3.6 ความเช่ือมั่นในเหตุผล เช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ท่ีจะคิดได้และ

พยายามชกัชวนให้ผู้ อ่ืนคดิอยา่งมีเหตผุล  
3.7 ความยุติธรรมให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

รับทัง้ความคดิท่ีแตกตา่งด้วยใจยตุธิรรม และเลือกค าตอบท่ีมีเหตผุลท่ีสดุ   
กันยา สุวรรณแสง (2538: 109) กล่าวไว้ว่าการคิด เป็นกระบวนการทางสมองจะ

เกิดขึน้เม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้น ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ข้อมูลเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และทางด้านวิทยาการต่างๆ ทัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ในการคิดคือ 1) แก้ปัญหาหรือเอาชนะปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 2) ค้นหาค าตอบในข้อสงสัยเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ 3) สนองความ
ต้องการของตนเอง สังคมท่ีต้องการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข มีความสะดวกสบายกว่าเดิมและการ
แขง่ขนัในสงัคมโลก สว่นทกัษะการคิด เป็นความสามารถยอ่ยๆ ท่ีเป็นพืน้ฐานส าหรับการคดิ โดยท่ี
ทกัษะย่อยๆ ดงักล่าวสามารถบูรณาการกันในการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนได้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทักษะการคิดขัน้พืน้ฐาน หมายถึงทักษะ การคิดย่อยท่ีเป็นฐานเบือ้งต้นขึน้หรือ
ซบัซ้อนมากขึน้ แบง่ได้ 3 กลุม่คือ 

1. ทกัษะการส่ือสาร หมายถึงการรับสารท่ีแสดงถึงความคิดของผู้ อ่ืนเข้ามาเพ่ือ
รับรู้ ตีความ แล้วจดจ า และสามารถเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดตนให้แก่ผู้ อ่ืน 

2. ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทักษะการคิดพืน้ฐาน หมายถึงทักษะการคิดท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนัและ เป็น พืน้ฐานของการคิดขัน้สงูท่ีมีการสลบัซบัซ้อนซึ่ง



  56 

คนเราจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนือ้หาวิชาตา่งๆ ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างมีคณุภาพ ได้แก่ การ
สงัเกต การส ารวจ การตัง้ค าถาม การสืบค้นข้อมลูและการหาค าตอบ 

3. ทกัษะการคิดขัน้สูง หมายถึงทกัษะการคิดท่ีมีขัน้ตอนหลายขัน้และต้องอาศยั
ทักษะการส่ือความหมาย และต้องอาศยัทักษะการส่ือความหมาย และ ทักษะแกนขัน้พืน้ฐาน
หลายๆ ทกัษะในแต่ละขัน้ทกัษะการคิดขัน้สูง จะพฒันาได้เม่ือมีการพฒันาทกัษะการคิดพืน้ฐาน
จนมีความช านานพอ ได้แก่ การสรุปความ การวิเคราะห์ การตัง้สมมตุฐิาน 

สรุปได้ว่ากระบวนการคิด สามารถแบ่งประเภทคือ 1) แก้ปัญหาหรือเอาชนะปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 2) ค้นหาค าตอบในข้อสงสัยเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ 3) สนองความ
ต้องการของตนเอง สังคมท่ีต้องการมีชีวิตท่ีดี มีความสุข  ความสามารถในการสรุป และการ
แยกแยะข้อมลูความสามารถในการตรวจสอบวา่ข้อมลูมีความสอดคล้องกนัหรือไม่ 

ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ 
สุคนธ์ สินธพานนท์  (2556: 31)  กล่าวว่า สาเหตุของการคิด  เน่ืองจากใน

ชีวิตประจ าวนั มนษุย์ต้องเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ อยู่เสมอ ในการแก้ปัญหาต้องพิจารณาหาค าตอบ 
และกระท าไปจนพบค าตอบ กระบวนการคิดมีความสามารถในการขบคิดแก้ปัญหา มีความคิด
อ่านท่ีมีเหตุผล และยังมีประสบการณ์เข้าช่วยในการคิดท าให้มนุษย์พัฒนาค าตอบในการ
แก้ปัญหา และมีแนวคดิแปลกๆ ใหม่ๆ  เกิดขึน้ในการด ารงชีวิต 

ชนาธิป พรกลุ (2554: 11) ได้ให้ประโยชน์ของการคดิวิเคราะห์ ไว้ ดงันี ้
1. ท าให้สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูล หรือจากความคิดเห็น มีความ

กระจ่างชดัเจน ท าให้มองเห็นแนวทางในการตดัสินใจท่ีจะท างานหรือด าเนินกิจกรรมตา่งๆ อย่าง
เป็นระบบ บรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ท าให้
รู้จกัคดิ จ าแนกแยกแยะสิ่งท่ีเรียนรู้ จดัประเภทสิ่งตา่งๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ์ สามารถท านายผล หรือ 
คาดการณ์สิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริง น าไปสูก่ารตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  

3. ท าให้เป็นคนมีเหตผุล มีหลกัการไม่กระท าสิ่งใด ๆ ตามใจตนเองตนเองอย่าง
เล่ือนลอยไร้ทิศทาง ไมส่รุปเร่ืองราวๆ ตามอามรณ์ หรือความรู้สกึของตนเอง 

4. ท าให้เป็นผู้ ท่ีน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืนในด้านการแสดงความ
คดิเห็น หรือ การให้ข้อเสนอแนะอยา่งมีเหตผุล 
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5. สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตผุล ตามขัน้ตอน ถกูต้อง และสามารถ
ปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมโลกยุดปัจจุบนัได้ ไม่คล้อยตามหรือ
หลงเช่ือบคุคลอ่ืนจนเกิดความพลาดพลัง้ในกิจการตา่งๆ 

6. ท าให้เป็นผู้ ท่ีมีทักษะในการล าดับเหตุการณ์ เร่ืองราวต่างๆ หลอมรวมได้
ใจความเพ่ือน าเสนอความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุลไปยงับคุคลและองค์กรตา่งๆ ได้ 

7. ท าให้สามารถประมวลข้อคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีหลากหลายมา
สมัพนัธ์กนัเพ่ือน ามาสรุปเป็นแนวคดิใหมน่ าไปใช้ในการพฒันาและ/หรือปรับปรุงคณุภาพของงาน 

8. ท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันมาเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ได้ตรงประเดน็ 

วรินท์พร ฉัตรพลกิตติ์ (2558: บทคัดย่อ) ได้ให้บทบาทส าคัญของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณต่อการเรียนรู้ไว้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติ และ
เป้าหมายของการเรียนรู้ รู้เหตผุลของการค้นคว้าหาความรู้ ท าให้รู้ว่าจะค้นอะไร อย่างไร เม่ือใด 
เรียกว่ารู้ตวัอยู่ตลอดเวลาว่าก าลงัท าอะไรอยู่ และเพ่ืออะไร วิธีเรียนรู้ และสร้างความรู้ของคนเรา
เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยุดใดสมยัใด วิธีการนีเ้รียกว่า กระทวนทัศน์ทางสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่ง
หมายถึง รูปแบบ หรือโครงสร้างการสร้างความรู้ เพราะความรู้เป็นสิ่งท่ีต้องสร้างขึน้ไม่สามารถ
เกิดขึน้เองได้ตามธรรมชาติ รูปแบบของการเรียนรู้ของมนุษย์มกัจะเร่ิมต้นด้วยการสงัเกตสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง ขณะสงัเกตเรามกัจะคาดการณ์ล่วงหน้า นัน่คือ เราก าลงัตัง้
ค าถามเก่ียวกบัสิ่งนัน้ ค าถามจะท าให้เราต้องการค้นหาค าตอบ ดงันัน้ สิ่งส าคญัและจ าเป็นในการ
เรียนรู้คือความต้องการในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามแนวคิดของการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสามารถในการคิดแบบตา่งๆ ไม่ใช่การจ าข้อมูล หรือมโนทศัน์
ได้ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการคิดประกอบด้วย การรู้ข้อมูล การอธิบายแนวคิด การวิเคราะห์ส่วน
ต่างๆ การสงัเคราะห์ การประยุกต์ใช้แนวคิดในสถานการณ์ต่างๆ  อย่างมีเหตผุล การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเห็นว่าการรู้ข้อมลูเป็นสิ่งส าคญั ถ้าไม่มีข้อมลูก็ไม่มีเร่ืองให้คิด ดงันัน้ การคิดในเร่ือง
ใดจ าเป็นต้องมีความรู้ในเร่ืองนัน้อยา่งลกึซึง้ จงึจะสามารถคดิอยา่งมีวิจารณญาณได้  

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2558: 14) ได้ศึกษาเร่ือง ทักษะชีวิตนิสิตปริญญาตรี 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ใน 5 ด้านคือ ด้านการคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ด้านความตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นใจผู้ อ่ืน ด้านการ
แก้ปัญหาและการตดัสินใจ ด้านการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ และด้านการจดัการอามรณ์
และความเครียด ผลการวิจัยพบว่า นิสิตปริญญา มีทักษะชีวิต ในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ใน
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ระดบัมาก นิสิตชายและนิสิตหญิง มีทกัษะชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกันและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ส่วนด้าน
อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างนิสิตในคณะท่ีต่างกัน มีทักษะชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกันและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านกระบวนคดิวิเคราะห์และความคดิสร้างสรรค์ ด้านความตระหนกั
รู้ในตนเองและความเห็นใจผู้ อ่ืน และด้านการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ แตกตา่งกันอย่าง 
ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างนิสิตท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีต่างกัน มีทักษะชีวิตในแต่ละด้านและ
โดยรวมแตกตา่งกนั นิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนัมีทกัษะชีวิตในแตล่ะด้านและโดยรวม
แตกตา่งกนั นิสิตท่ีมีพืน้ฐานการใช้ชีวิตตามลกัษณะสงัคมตา่งกนั มีทกัษะชีวิตโดยรวมไมแ่ตกตา่ง
กัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นใจผู้ อ่ืน
แตกต่างกนั ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง และนิสิตท่ีมีลกัษณะการอบรมเลีย้งดท่ีูตา่งกัน มี
ทกัษะโดยรวมแตกตา่งกนั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการคดิวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์แตกตา่งกนั และด้านการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพมีความแตกตา่งกนั ส่วนด้าน
อ่ืนๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

สรุปได้วา่ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ท าให้สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมลู 
หรือจากความคิดเห็น เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาตา่งๆ 
ได้อย่างมีเหตผุล ตามขัน้ตอน ถกูต้อง และสามารถปรับตนเองให้เข้ากบัสถานการณ์ การวิเคราะห์
สว่นตา่งๆ การสงัเคราะห์ การประยกุต์ใช้แนวคดิในสถานการณ์ตา่งๆ  อยา่งมีเหตผุล 

ด้านทักษะชีวิต 
ความหมายของทักษะชีวิต 

ทกัษะชีวิตเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการพฒันาตนเอง ซึ่งมีนกัวิชาให้ความหมาย
ตา่งๆ ไว้ ดงันี ้

กรมวิชาการ (2543: 6-7) ได้กล่าวว่าทักษะชีวิตและสังคม                           ( life 
Skills and Society) คือทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับมนษุย์ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สงบสขุ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กบัสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สงบสขุ และ
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสงัคมเจริญก้าวหน้าต่อไป ทกัษะชีวิตและสงัคมมีความส าคญัต่อการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์หรือการพฒันาคน ทกุเพศ และทกุวยั ซึ่งต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนและ
เรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองและตลอดชีวิต การมีทกัษะชีวิตและสงัคมท่ีดีจะท าให้สามารถพฒันาตนเอง 
สามารถปรับตัวได้ดีในแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อันจะน าไปสู่การมีชีวิตท่ีดีในอนาคต ใน
ท านองกลับกัน หากขาดทักษะชีวิตและสังคม จะท าให้บุคคลนัน้มีปัญหาในการปรับตวั ซึ่งจะ
น าไปสูปั่ญหาสงัคมอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสท่ีอาจจะประสบความล้มเหลวในชีวิตได้ 
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มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2550: 7) ทกัษะชีวิตคือความสามารถของบคุคลท่ี
จะคิด ตดัสินใจแก้ปัญหาและปรับตวัให้มีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง สามารถจัดการกับความต้องการ 
ปัญหา และสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปให้มีสุขภาพดีทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อามรณ์และสงัคมร่วมสร้างสรรค์สงัคมให้สังคมเป็น
สงัคมท่ีมีสขุภาพดี 

ทบวงมหาวิทยาลัย (2544: 12-13) สรุปความหมายของค าว่า ทักษะชีวิตเป็น 
ความสามารถเชิงจิตสงัคม ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมีความส าคญัตอ่การส่งเสริมสุขภาพกายและ
จิตเพ่ือการใช้ชีวิตในสงัคมปัจจบุนัได้อย่างปกติสขุ เม่ือเกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรม ความเครียด 
และแรงกดดนัท่ีเกิดขึน้ในชีวิต จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาความสามารถเชิงจิตสงัคมอนัจะน าไปสู่
การส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ รวมถึงการช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของสงัคม 

สรุปได้ว่าทกัษะชีวิต หมายถึง ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับมนษุย์เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สงบสุข และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สงบสขุ และสร้างสรรค์ซึ่งเป็นความสามารถท่ีมีความส าคญัตอ่การส่งเสริมสขุภาพ
กายและจิตเพ่ือการใช้ชีวิตในสงัคมปัจจบุนัได้อยา่งปกตสิขุ 

องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
วนิดา ขาวมงคล (2546: 74) ได้ให้แนวคดิในการฝึกฝนทกัษะชีวิตไว้ ดงันี ้

1. ทกัษะภายในคือจิต จะต้องฝึกฝนให้ยอมรับในความเปล่ียนแปลงได้อย่างมี
ปกติสขุ โดยการปลกูฝังเจตคตสิร้างเสริมและพฒันาบคุลิกภาพให้มีเจตคติท่ีดีตอ่สงัคมโดยไมเ่กิด
ความรังเกียจในสีผิว เผ่าพนัธุ์ เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ ระดบัการศกึษา ฯลฯ ให้มีความเข้าใจจดุดี จดุ
ด้อยของตนเอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย 
ระดบัการศึกษา ศาสนา สีผิว และเชือ้ชาติ ฯลฯ และมีความเป็นนักประชาธิปไตยอยู่ในตน ซึ่ง
ประกอบด้วย การมีคารวธรรม ใจกว้าง มีวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้วิจารณญาณในการคิด
ไตร่ตรอง ท างานเป็นทีม มีใจเป็นธรรม ฯลฯ 

2. ทักษะภายนอกคือการด ารงชีวิตเม่ือต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมนอกกาย ซึ่ง
มนษุย์จ าเป็นต้องมีความรู้และความความเข้าใจในเร่ืองของตน มนษุย์ สงัคม เพ่ือให้มีคณุลกัษณะ
ส าหรับคนยดุใหม่ให้เป็นผู้ มีความรู้เท่าทนัโลก รู้จกัการแก้ไขปัญหาแบบทกุคนมีส่วนร่วมและการ
เรียนรู้ร่วมกนั 



  60 

สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2558: 21) ได้กล่าวถึงแนวคิดการพฒันาทกัษะชีวิต ตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไว้ว่า หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดให้มี
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม รวมเป็น 1 ส่วน และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนอีก 1 ส่วน โดยเน้นการพฒันา
องค์รวมของความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน ทัง้ร่ายกาย/สติปัญญา อามรณ์และสังคม ให้เป็นผู้ มี
ศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินยัและมีคณุภาพปลกูฝังและสร้างจิตส านกึของการท าประโยชน์เพ่ือ
สงัคมได้ โดยเน้นการเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้มีวฒุิภาวะทางอามรณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกัสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้ กิจกรรม
พฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบง่ตามรูปแบบและวิธีการเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาเป็นผู้ จัดขึน้ เพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาความสามารถของผู้ เรียนให้เหมาะสมตามความแตกตา่งระหวา่งบคุคล สามารถค้นพบและ
พฒันาศกัยภาพของตนเสริมสร้างทกัษะชีวิต วฒุิภาวะทางอามรณ์ การเรียนรู้ในด้านพหปัุญญา
และการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีทกุคนต้องท าหน้าท่ีแนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต และศกึษาตอ่และ
การพฒันาตนเองสูโ่ลกอาชีพและการมีงานท า 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนเร่ิมปฏิบตัิด้วยตนเองอย่างครบวงจร 
ตัง้แต่ศกึษา วิเคราะห์ วางแผนปฏิบตัิตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เชน่ ลกูเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

วนิดา ขาวมงคล (2546: 7) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิต ตามส านัก
พฒันาสขุภาพจิตไว้ 12 องค์ประกอบ โดยแบง่ออกเป็นองค์คู ่ดงันี ้

1. ความสามารถในการตดัสินใจได้กบัการแก้ไขปัญหา 
2. การคดิอยา่งมีวิจารณญาณกบัการคิดสร้างสรรค์ 
3. ความสามารถในการสร้างสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้กบัการส่ือสารท่ีมีคณุภาพ 
4. การตระหนกัในตนเองกบัการเข้าใจและรับรู้ความรู้สกึผู้ อ่ืน 
5. กลไกการควบคมุอามรณ์กบักลไกในการควบคมุความเครียด 
6. การเห็นคณุคา่ในตนเองกบัการรับผิดชอบตอ่สงัคม 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2550: 19-20) ได้ให้องค์ประกอบของทกัษะชีวิต
ด้านจิตพิสยัหรือเจตดตโิดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ความตระหนกัรู้ในตน เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดี จุด
ด้อยของตนเอง และความแตกต่างของตนเองกับผู้ อ่ืนไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วยั ระดบั
การศกึษา ศาสนา สีผิว สขุภาพ ฯลฯ 
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2. ความเห็นใจผู้ อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สกึ และเห็นอกเห็นใจ
บคุคลท่ีแตกตา่งกบัเราในด้านตา่งๆ ตามความตระหนกัรู้ในตน 

สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2558: 14) กล่าวว่า ทกัษะชีวิตเป็นยุทธวิธีทางการศึกษา
ซึ่งน ามาใช้ในการพัฒนาคนเพ่ือให้คนพัฒนาตนเองพร้อมจัดการกับปัญหารอบข้าง และมี
ความสามารถในการปรับตนเองให้อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิต
ประกอบด้วยกลุม่ทกัษะการคิด การปรับตวั และการตดัสินใจ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. กลุ่มทักษะการคิด  ทักษะการคิด  หมายถึ งกระบวนการทางจิตห รือ
กระบวนการทางสมองในการบนัทกึข้อมลูและเร่ืองราวทกัษะการคิดประกอบด้วยความรู้ 3 ระดบั  

1.1 ทักษะการคิดพืน้ฐาน จัดเป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัและเป็นทกัษะน าไปสูก่ารคดิระดบักลางและระดบัสงู เร่ิมตั่งแต ่การบนัทกึ การจดัระบบ
ข้อมลูการเปรียบเทียบ การเรียงล าดบัความส าคญั 

1.2 ทักษะการคิดระดับกลาง จัดเป็นความรู้ในระดับสูงกว่าทักษะการคิด
พืน้ฐาน การคดิดงักลา่วเป็นภาคความรู้ในการวิเคราะห์หาเหตผุล แยกแยะความซบัซ้อน 

1.3 ทักษะการคิดระดับสูง จัดเป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นในการศึกษาทุก
ระดบั ซึ่งการคิดระดบัสูงเป็นการคิดท่ีใช้วิจารณญาณ การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีความคิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา การหาทางเลือกใหม่ การประเมินค่าและการตดัสินใจเพ่ือเลือกปฏิบตั ิ
และถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนมีความเข้าใจได้เป็นอยา่งดี 

2. กลุ่มทกัษะการตดัสินใจ การตดัสินใจเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่ ง
หนึ่ง ก่อให้เกิดผลเชิงประจกัษ์ ทกัษะการตดัสินใจจึงมีความสมัพนัธ์ด้านเจตคติ ซึง่เป็นพืน้ฐานใน
การตดัสินใจเลือกปฏิบตัิในท่ามกลางท่ีสงัคมมีความซบัซ้อน ความสามารถในการจดัการกบัชีวิต
ทา่มกลางความเปล่ียนแปลง การรู้จกัทางเลือกม่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิต รวมทัง้ความตระหนกั
ในปัญหาของสังคมโดยรวม ความรู้สึกในด้านการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเข้าใจผู้ อ่ืน ความซาบซึง้ในความดีความงานรอบตัว 
คณุลกัษณะดงักลา่วนีส้่งผลในด้านการช่วยให้ชีวิตมีความสขุ รวมทัง้เป็นคนดีของสงัคม ทกัษะใน
การตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีดีประกอบด้วย  

2.1 ความตระหนกัในตนเอง เป็นความสามารถของบุคคลในด้านการเข้าใจ
จดุดี จดุด้อยของตนและผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีมีความตระหนกัรู้ในตนจะเป็นผู้ ท่ีมีจิตใจดี มีสมัพนัธภาพกบัคน
รอบข้าง และส่ือสารกบัผู้ อ่ืนอยา่งเป็นมิตร 
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2.2 การจัดการกับอามรณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรู้จัก
และเข้าใจอามรณ์ของตนเองและผู้ อ่ืนมีสุขภาพจิตดี รู้จักควบคุมอามรณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

2.3 ความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและ
เห็นใจผู้ อ่ืน ยอมรับความแตกตา่งของบคุคล มีจิตใจกว้าง มองโลกในแง่ดี 

2.4 ความภูมิใจในตนเอง เป็นการแสดงตนในด้านความรู้สึกในการเห็น
คณุคา่ของตนเอง สามารถประกอบการงานได้ส าเร็จ 

3. กลุ่มทกัษะในการปรับตวักลุ่มทกัษะในการปรับตวัจดัเป็นทกัษะทางสงัคมใน
การส่ือสารของบุคคลเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพ พร้อมทัง้การใช้ความสามารถทางด้านการใช้ค าพูด
เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเหมาะสมกับประเพณีและวฒันธรรม รู้จกัการแสดงความ
คดิเห็น แสดงความปรารถนา การเตือน การปฏิเสธ การขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ตา่งๆ ได้
ส าเร็จและเป็นผลดีในการด ารงชีวิต ดงันัน้ ทกัษะในการปรับตวัจึงมีความสมัพันธ์ในด้านมนุษย์
สมัพนัธ์ สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ โดยเฉพาะการท างานกลุม่ งานทีม มีความสามารถในด้าน
การประสานงานร่วมกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในด้านการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
ทา่ทาง และการแสดงออกท่ีเหมาะสม  

จากองค์ประกอบของทกัษะชีวิต สรุปได้ว่า กลุ่มทกัษะการคิด การตดัสินใจและการ
ปรับตวั จดัเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นในการท างาน หากได้รับการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอจะ
น าไปสูค่วามส าเร็จในการงานและอาชีพ จะมีคณุลกัษณะทางด้านสตปัิญญาดี มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ใฝ่หาความส าเร็จ มีความมัน่ใจในตนเอง เข้ากับผู้ อ่ืนได้ มีการพฒันาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง มีความเป็นผู้น าเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีการท างานท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทัง้
เพิ่มประสิทธิภาพในการรู้จกัน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการควบคมุอา
มรณ์และท างานได้อยา่งมีความสขุ 

ความส าคัญของทักษะชีวิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550: 8) กล่าวว่า ทักษะชีวิตมีความส าคัญต่อ

บคุคล ครอบครัว ประเทศ และสงัคมโลกเน่ืองจากทกัษะชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิต และ
การแก้ไขปัญหาในระดบับคุคล ซึง่สง่ผลตอ่คณุภาพของประชากรโดยรวม 

เพ็ญจนัทร์ สังข์แก้ว (2545: 16-17) ได้กล่าวว่าการฝึกฝนให้บุคคลมีทักษะชีวิตจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก ส่งผลให้บุคคลมีความรู้
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ความสามารถสูงในการปฏิบตัิงานให้เกิดผลส าเร็จทุกๆ ด้าน ซึ่งจ าแนกผลจากการฝึกฝนทกัษะ
ชีวิตกบัการพฒันาคนได้ ดงันี ้

1. มีความเป็นเลิศทางปัญญาคือคนเก่ง หมายถึง การพฒันาด้านสติปัญญาใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัความจ า การคิดหาเหตผุล การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา มี
ความคดิสร้างสรรค์ การเรียนรู้ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีการใฝ่หาความรู้ ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ 

2. ด ารงตนเป็นคนดี หมายถึง มีเจตคติอันเกิดการเรียนรู้ทางด้านอามรณ์และ
ความรู้สึกของตนเองในด้านการอยู่ร่วมกนัในสงัคมโดยรวม ซึง่ก่อให้เกิดมโนมต ิมีคณุธรรมประจ า
ตน มีจิตส านึกในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อสงัคมโดยรวม ความรู้สึกท่ีเห็นคณุค่าในตนเอง
และการสะท้อนความรู้สกึท่ีเห็นคณุคา่ผู้ อ่ืน รู้จกัการแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม 

3. มีความสขุในการด ารงชีวิต หมายถึง มีความมัน่คงทางจิตใจ มีบคุลิกภาพดี มี
การปรับตวั มีทกัษะในการส่ือสารระหว่างบคุคลให้เป็นไปอย่างราบร่ืน เป็นผลดีในด้านการบริหาร
การจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสามารถปฏิบตังิานให้เกิดผลส าเร็จ นอกเหนือจากการ
พัฒนาบุคลิกภาพดังท่ีกล่าวแล้ว ทักษะชีวิตยังมีความส าคัญในด้านการจัดการศึกษาและการ
สง่เสริมสขุภาพ รวมถึงการแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีมีความรุ่นแรงในสงัคม อาทิ ปัญหาการใช้สารเสพติด 
การมีเพศสมัพนัธ์ในวยัท่ีไมเ่หมาะสม ความรุ่นแรง การเก็บกด ฯลฯ 

นงเยาว์ ชาญณรงค์ (2553: 9-12) ได้ให้ความส าคญัของทกัษะชีวิตกบัการเรียนการ
สอนในระดบัอดุมศกึษา ไว้ว่า การเรียนการสอนในระดบัอุดมศกึษาได้ประยกุต์การเรียนการสอน
ทกัษะชีวิตให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยและสังคมโลก ซึ่งคณุลกัษณะ
ของบณัฑิตไทยมิได้เน้นความสามารถด้านความรู้เทา่นัน้ ยงัเน้น คณุธรรม และการบรูณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดบั โดยเน้นความส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ร่วมกับการพฒันางาน บณัฑิตเป็นผู้ ท่ีมีความรู้อนัทนัสมยัและมีทกัษะ
ในการจดัการและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการพฒันาสงัคมในการรู้จกัและ
เข้าใจในวิถีชีวิตทุกๆ ด้านของคนไทยและสงัคมโลก ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดผลดีในการด ารงตนและการ
ปรับตวัอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ดงันัน้ การเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษาจึงมุ่งพัฒนาคน 
3 ด้าน กลา่วคือ การพฒันาตน พฒันางานและพฒันาสงัคม การจดัการศกึษาไทยเพ่ือไทยเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ท าให้สถาบันอุดมศึกษาได้
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้บณัฑิตมีคณุลกัษณะในด้านการพฒันาตน พฒันา
งาน และพฒันาสงัคม การสร้างหลกัสตูรและรายวิชาเพ่ือพฒันาบณัฑิต จึงได้น าทกัษะชีวิตมาใช้
ในการเรียนการสอนและประยกุต์ใช้ทกัษะชีวิตในการสอนวิชาการศกึษาทัว่ไป ดงันี ้
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1. การน าทกัษะชีวิตมาใช้ในการเรียนการสอน ในท่ีนีห้มายถึงการน าทกัษะชีวิต
ซึง่ประกอบด้วยทกัษะหลกั 3 ด้าน คือ  

1.1 ด้านการคดิ  
1.2 การปรับตวั  
1.3 การตดัสินใจ  

โดยน าเอาทักษะชีวิตมาใช้ในการเสริมสร้างพลังในตนเอง ให้บุคคลรู้จักการ
แก้ปัญหาท่ีส าคญัซึง่เก่ียวข้องกบัคนและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสงัคม อนัเกิดจากพฤตกิรรมมนษุย์ 

2. การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป เพ่ื อให้บัณฑิตมี
ความรู้ความสามารถสงู มีความส าเร็จในการประกอบวิชาชีพ โดยการจดัวิชาศกึษาทัว่ไปให้เน้น “ 
รู้รอบ   รู้กว้าง สร้างสรรค์ รู้คิด รู้วิจารณ์ รู้คณุธรรม ” ทัง้นีเ้พ่ือพฒันาคณุลกัษณะบณัฑิตอดุมไทย
ให้เป็นผู้ มีความรู้คูค่ณุธรรมเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ  

สรุปได้ว่า ทกัษะชีวิต มีความส าคญั ในการพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก 
สง่ผลให้บคุคลมีความรู้ความสามารถสงูในการปฏิบตัิงานให้เกิดผลส าเร็จทกุๆ ด้าน ทกัษะชีวิตยงั
มีความส าคญัในด้านการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีมี
ความรุ่นแรงในสงัคม 

ด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
ความหมายของวฒันธรรม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการพฒันาตนเอง ซึ่งมีนกัวิชาให้

ความหมายตา่งๆไว้ ดงันี ้
พวงผกา คุโรวาท (2539: 37) ได้น าเสนอความหมายของวัฒนธรรมไว้หลายอย่าง

ดังนี  ้ตามความหมายขององค์การยูเนสโก วัฒนธรรมหมายถึง วิถีชีวิต ซึ่งรวมถึง แนวทาง
ด ารงชีวิต ระเบียบประเพณี ขนมประเพณี ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดย
ส่วนรวมท่ีสังคมยอมรับ และถือปฏิบัติสืบต่อมา โดยอาจมีการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงไปตาม
สภาพแวดล้อม และกาลเวลา 

วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมนุษย์ท่ีอยู่รวมกันในรูปขององค์กรทาง
สงัคมสร้างสรรค์ขึน้ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยูร่วมกนัได้ หรืออีกนยัหนึ่งวฒันธรรมก็คือวิถีมนษุย์ในสงัคม
หนึ่งๆ นัน้เอง โดยเหตท่ีุวฒันธรรมเป็นเร่ืองของกลุ่มชนหรือสงัคม วฒันธรรมจึงมีการอยู่สืบเน่ือง 
และวฒันธรรมก็ไม่ได้อยู่ในลกัษณะท่ีหยดุนิ่งหากเป็นการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
กบัชีวิตของบคุคล และการด ารงอยูข่องสงัคม 
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วฒันธรรม ซึง่แปลจากรากศพัท์วา่ การปลกูฝัง หรือการเพาะปลกู หรือการอบรม
วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้โดยมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้ ก่อก าเนิด ทะนุบ ารุง ถ่ายทอด และเป็นผู้
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม เพราะการเก่ียวข้องติดต่อกับธรรมชาติ และเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
วฒันธรรมอาจเกิดขึน้โดยไม่รู้สึกตวั จากผลของการทดลองปฏิบตัิ และความผิดพลาดต่างๆ ซึ่ง
กลายเป็นความรู้ความช านาญ และมนุษย์ย่อมปฏิบตัิกิจการตา่งๆ โดยการทดลองตามล าดบัมา
เม่ืออย่างใดค้นดดัแปลงจนดี ถึงได้วางระเบียบเป็นแบบอย่างแห่งวิธีการความคิด และลักษณะ
แหง่วตัถซุึง่เรียกรวมๆ กนั ก็คือ วฒันธรรม  

พระมหาสุริยา วรเมธี (2552: 4) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรม ว่ามีรากศพัท์มา
จากภาษาบาลีและสันสกฤต เพราะค าว่า “วัฒนธรรม” มาจากค าบาลีว่า “วฑฒน” ซึ่งแปลว่า 
เจริญงอกงาม ค าวา่ “ธรรม” มาจากภาษาสนัสกฤตวา่ “ธรม” หมายถึง ความดี 

ธีรศกัดิ์ อคัรบวร (2540: 43-45) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมไว้ว่า วฒันธรรม มี
ความหมายครอบคลุมถึงทุกอย่างท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสงัคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ รวมทัง้การจัด
ระเบียบตลอดจนระบบความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ และมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ โดยได้วิวฒันาการสืบทอดกนัมาอยา่งมีแบบแผน 

สรุปได้วา่ วฒันธรรมหมายถึง แนวทางด ารงชีวิต ระเบียบประเพณี ขนมประเพณี ข้อ
ห้าม ข้อควรปฏิบตั ิคา่นิยม และพฤติกรรมโดยสว่นรวมท่ีสงัคมยอมรับ ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีมนษุย์ท่ีอยู่
รวมกันในรูปขององค์กรทางสังคมสร้างสรรค์ขึน้ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่รวมกันได้ หรืออีกนัยหนึ่ง
วฒันธรรมก็คือวิถีมนษุย์ในสงัคมหนึง่ๆ นัน้เอง โดยเหตท่ีุวฒันธรรมเป็นเร่ืองของกลุม่ชนหรือสงัคม 

องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
กระทรวงศกึษาธิการ (2541: 41) ได้กลา่วถึงลกัษณะของวฒันธรรมไว้ ดงันี ้

1. วฒันธรรมเกิดจากการเรียนรู้ วฒันธรรมไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ
หรือไม่ใช่สญัชาตญาณ แตเ่ป็นผลรวมของความคิดของมนษุย์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แล้วรู้จกัน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต นอกจากเรียนรู้จากธรรมชาติแล้ว 
มนษุย์ยงัเรียนรู้วฒันธรรมจากสงัคมตนเอง จากครอบครัว เพ่ือนฝงูละสถาบนัทางสงัคมอ่ืนๆ การ
เรียนรู้ทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีท าให้มนษุย์สร้างสรรค์วฒันธรรมขึน้ 

2. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคม วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่
คนรุ่นตอ่ๆ ไปไม่มีสิน้สดุ เป็นสมบตัิส่วนรวมซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพชนร่วมกนั ทัง้นีเ้พราะ
มนุษย์รู้จักจดจ าและศึกษาอดีต สามารถน าอดีตมาใช้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได้นอกจากนี ้
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มนษุย์ยงัสามารถใช้ภาษา ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียนเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดประสบการณ์
ตอ่กนั ท าให้มนษุย์สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมเป็นมรดกสู่คนรุ่นตอ่ๆ ไปได้ 

3. วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีสังคมต้องยึดถือและปฏิบตัิร่วมกัน เป็นสิ่ง ท่ีท าให้สังคม
นัน้ๆ อยู่ร่วมกันได้ การก าหนดกฎเกณฑ์ การสร้างระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ก็เพ่ือการด ารงคงอยู่ของ
สงัคมนัน้ๆ ฉะนัน้ สมาชิกทกุคนจงึต้องยดึถือปฏิบตัติามแบบฉบบัของสงัคมของตน 

4. วฒันธรรมเป็นความพึงพอใจของมนุษย์ชาติ วฒันธรรมเป็นสิ่งมนษุย์เลือกท่ี
จะปฏิบตัหิรือประพฤต ิเชน่ การบริโภค การแตง่กาย และการสร้างท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม 

5. วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีบูรณาการและปรับได้ มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วฒันธรรมของสังคมท่ีตนไปเก่ียวข้องและสามารถปรับวฒันธรรมจากภายนอกให้เหมาะสมกับ
สงัคมตนเองได้นอกจากนี ้วัฒนธรรมยงัเป็นบูรณาการของมนุษย์ชาติโดยส่วนร่วม การหยิบยืม 
การซึมซบัและการหล่อหลอมวฒันธรรม วฒันธรรมระหว่างท้องถ่ินหรือเผ่าพนัธุ์ก็เป็นธรรมชาติท่ี
เกิดจากความต้องการของมนษุย์ด้วยเชน่กนั 

6. วัฒนธรรมสิน้สุดหรือตายได้ มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึน้เพ่ือความผาสุกของ
มนุษย์เอง ฉะนัน้ วัฒนธรรมจึงเปล่ียนแปลงและคงอยู่ตราบเท่าท่ีมนุษย์หรือสังคมต้องการ 
วฒันธรรมท่ีมนษุย์หรือสงัคมไมต้่องการเป็นวฒันธรรมท่ีพบจดุจบเรียกวา่ วฒันธรรมตาย 

สุพัตรา สุภาพ (2541: 35-36) การถึงแนวคิดในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมไว้ว่า 
วัฒนธรรมมีธรรมชาติคล้ายคลึงกับสรรพสิ่งในโลก กล่าวคือ เม่ือมนุษย์สร้างขึน้มาแล้ว ก็ใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในชีวิต แต่เม่ือเหตปัุจจยัและสิ่งแวดล้อม
เปล่ียนไป มนุษย์ก็ต้องมีการปรับปรุงวฒันธรรมซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการนัน้ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ก็มีความ
สลบัซบัซ้อนและมีประสิทธิภาพเป็นอนัมาก ในเร่ืองวฒันธรรมอ่ืนๆ ก็เช่นเดียวกนั ก็มีธรรมชาติคือ 
การคล่ีคลายวิวฒันาการ หรือมีการพฒันาต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนในท่ีสดุมนษุย์เห็นว่าพฒันาตอ่ไป
ได้ยาก หรือผลประโยชน์ไม่คุ้มกบัการลงทนุแล้วจึงยตุิการพฒันาวฒันธรรมนัน้ๆ ตอ่ไปวฒันธรรม
นัน้จึงไม่มีหน้าท่ีจะต้องรับใช้มนุษย์ ก็จะตายหรือสลายไปในท่ีสุด ดงันัน้  วฒันธรรมย่อมเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย เชน่เดียวกบัมนษุย์ผู้สร้างวฒันธรรมนัน้เอง 

สพุตัรา สภุาพ (2541: 35) ได้แบง่องค์ประกอบของวฒันธรรมไว้ 4 ประการ ดงันี ้
1. องค์วตัถุ คือ วฒันธรรมทางด้านวตัถุมีรูปร่างท่ีสามารถสมัผสัจบัต้องได้ เช่น 

บ้าน โรงเรียน ถนน เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองใช้ อาวธุ ตลอดจนผลผลิตทางศลิปกรรมของมนษุย์และ
สิ่งท่ีไมมี่รูปร่าง เชน่ ภาษา สญัลกัษณ์ ในการตดิตอ่ส่ือความหมาย หลกัวิชาค านวณ  
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2. องค์การ หมายถึง กลุม่ท่ีมีการจดัระเบียบหรือมีโครงสร้างอยา่งเป็นทางการ มี
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัมีวตัถปุระสงค์และวิธีด าเนินงานไว้เป็นท่ีแนน่อน เป็นกลุม่ท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ
ในสังคมอนัซบัซ้อน เช่น สภากาชาด องค์การสหประชาชาติ (เป็นองค์การท่ีใหญ่ท่ีสุด) สมาคม
อาเซียน โรงเรียน จนถึงครอบครัว (เป็นองค์การท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุ และใกล้ชิดกบัมนษุย์มากท่ีสดุ 

3. องค์พิธีการ หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป
และแสดงออกมาในรูปแบบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึน้บ้านใหม่ มักจะได้รับอิทธิพล
จากศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ตลอดจนพิธีการแตง่กายและการรับประทานอาหาร เช่น การแตง่
กายเคร่ืองแบบของทางราชการ หรือการแตง่กายเคร่ืองแบบเตม็ยศในงานรัฐพิธีตา่งๆ 

4. องค์มติ หมายถึง ความเช่ือ ความคิด ความเข้าใจและอุดมการณ์ต่างๆ 
ตลอดจนทศันคต ิการยอมรับว่าสิ่งใดถกูหรือผิด สมควรหรือไม่ ซึง่แล้วแตว่่ากลุ่มใดจะใช้อะไรเป็น
มาตรฐาน ในการตดัสินใจหรือเป็นเคร่ืองวดั เชน่ ความเช่ือในเร่ือง การท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่ 

นงเยาว์ ชาญณรงค์ (2553: 12-13) ได้แบ่งประเภทของวฒันธรรมเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 

1. วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถ ุซึ่งได้แก่ สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีมนษุย์คดิค้น
ผลิตขึน้มา เช่น สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือง อาวุธยุทโธปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เป็นต้น 

2. วฒันธรรมท่ีไม่ใชว่ตัถ ุหมายถึงอดุมการณ์ คา่นิยมแนวความคิด ภาษา ความ
เช่ือทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลทัธิการเมือง กฎหมายวิธีการกระท าและแบบแผนใน
การด าเนินชีวิต ซึง่มีลกัษณะเป็นนามธรรม ท่ีมองเห็นได้ 

สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของวัฒนธรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมทางด้านวัตถุมี
รูปร่างท่ีสามารถสัมผัสจับต้องได้ หรือ การจัดระเบียบหรือมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ มี
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัมีวตัถุประสงค์และวิธีด าเนินงานไว้เป็นท่ีแน่นอน ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่ง
เป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปและแสดงออกมาในรูปแบบพิธีกรรมต่างๆ ความเช่ือ ความคิด ความ
เข้าใจและอดุมการณ์ตา่งๆ ตลอดจนทศันคต ิ

ความส าคัญของวัฒนธรรม 
ณรงค์ เส็งประชา (2539: 19-20) กลา่วไว้วา่วฒันธรรมมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การ

ด ารงอยู่ของชาติ เป็นกระจกเงาส่อง ความเป็นมาชาตินัน้ๆ ชาติท่ีจะเจริญโดยสมบรูณ์ ย่อมเจริญ
ด้วยวฒันธรรมทัง้ในทางวตัถแุละจิตใจ ดงันี ้
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1. วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับวัตถุ ได้แก่ เคร่ืองนุ่งห่ม อาคารท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ต่างๆ และวัฒนธรรมทางจิตใจได้แก่ ความคิด ความเช่ือถือ ศีลธรรมจรรยา ขนมธรรม
เนียมประเพณี และพิธีการตา่งๆ 

2. วัฒนธรรมจ าพวกท่ีเก่ียวกับวัตถุ มีความส าคญัแก่ชาติในการแสดงออกซึ่ง
รูปแบบท่ีเก่ียวกบัสิ่งก่อสร้าง เป็นเคร่ืองแสดงถึงสญัลกัษณ์ของชาตนิัน้ๆ โดยเฉพาะ ความประณีต
งดงามของศิลปกรรม สถาปัตยกรรมแต่ละสมยั เป็นวฒันธรรมท่ีแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของชาติ สิ่งเหล่านีย้่อมเป็นเคร่ืองดึงดดู เร้าใจแก่ผู้พบเห็นให้รู้สึกเกิดความนิยมยกย่อง เป็นสิ่ง
ส าคญัในการเชิดชเูกียรตแิก่ชาติ 

3. วฒันธรรมทางจิตใจ ได้แก่ การมีศีลธรรม จรรยา ระเบียบประเพณี และพิธี
การต่างๆ ซึ่งมีความส าคญัแก่ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงแบบฉบับอันดีงาม
ประจ าชาติ เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยบรรเทาความวุ่นวายในสังคมให้น้อยลง เพราะการประพฤติ
ปฏิบตัิของผู้จรรโลงวฒันธรรมในชาตินัน้ เป็นไปในทางท่ีดีงาม มีจรรยามารยาทเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ซึ่ง
กนัและกนั จดัเป็นผู้สงูส่งด้วยวฒันธรรมทางจิตใจ มีขนมธรรมเนียมอันเป็นแบบแผนท่ีน่านิยมยก
ยอ่ง ตลอดจนพิธีการท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ (2549: 50) วัฒนธรรม เป็นสิ่งท่ีท าให้มนุษย์ชาติมีสภาพและ
ความเป็นอยู่ตา่งจากสตัว์โลกทัง้หลายเป็นสิ่งท่ีท าให้สงัคมมีระเบียบแบบแผน มีความสงบสขุและ
มีความเจริญก้าวหน้าทัง้ทางวตัถแุละจิตใจ วฒันธรรมเป็นเคร่ืองวดัและเคร่ืองก าหนดความเจริญ 
หรือความเส่ือมของสังคมและขณะกันวัฒนธรรมยังก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
สงัคม ดงันัน้ วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศชาติมาก หากสังคมใดมีวัฒนธรรมท่ีดีงามเหมาะสมแล้ว สังคมนัน้ย่อมจะ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงกนัข้ามหากสงัคมใดมีวฒันธรรมท่ีล้าหลงั มีแบบของพฤติกรรม
ท่ีไมดี่ มีคา่นิยมท่ีไมเ่หมาะ สงัคมนัน้ก็ยากท่ีจะเจริญก้าวหน้า ในท่ีสดุอาจสญูสิน้ความเป็นชาติได้ 
เพราะถกูรุกรานทางวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นกรอบหรือแบบแผนการด าเนินชีวิตของสงัคม ท าให้
ทุกคนมีประเพณีท่ีจะปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม ท าให้การกระทบหรือขดัแย้งกันลดน้อยลง ความ
วุ่นวายจะลดลง วฒันธรรมท่ีดี ช่วยให้สังคมเจริญก้าวหน้า เช่น ความมีระเบียบวินยั ความขยัน 
ประหยดั อดทน เห็นประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน ซึง่อาจสรุปได้ ดงันี ้

1. วฒันธรรมช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการตา่งๆ ของมนษุย์ มนษุย์พ้น
จากอนัตราย สามารถเอาชนะธรรมชาตไิด้ เพราะมนษุย์สร้างวฒันธรรมขึน้มาชว่ย 
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2. วฒันธรรมชว่ยเหน่ียวรัง้สมาชิกในสงัคมให้มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัและ
สงัคมท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนัยอ่มจะมีความรู้สกึผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั 

3. เป็นเคร่ืองแสดงเอกลักษณ์ของชาติ ชาติท่ีมีวัฒนธรรมสูงย่อมได้รับการยก
ยอ่งและเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชาติ 

4. เป็นเคร่ืองก าหนดพฤติกรรมของคนในสงัคม ช่วยให้ผู้คนอยูร่่วมกนัอย่างสนัติ
สขุวฒันธรรมทางบรรทดัฐานชว่ยจดัระเบียบความสมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคม 

5. ช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าชาตินัน้มี
วฒันธรรมท่ีดี มีคติในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ยึดมัน่ในหลกัแหง่เหตผุลในการด าเนินชีวิต ขยนั 
ประหยดั อดทน มีระเบียบวินยั สงัคมก็จะเจริญรุ่งเรือง 

ส านกังานเลขาธิการครุุสภา (2546: 2) ได้กลา่วถึงหน้าท่ีของวฒันธรรม ดงันี ้
1. วฒันธรรมเป็นตวัก าหนดรูปแบบของสถาบนั ซึ่งมีลกัษณะแตกต่างกันไปใน

แตล่ะสงัคม เช่น วฒันธรรมอิสลาม อนญุาตให้ชายท่ีมีความสามารถเลีย้งดแูละให้ความยตุิธรรม
แก่ภรรยา มีภรรยาได้มากกว่า 1 คน โดยไม่เกิน 4 คน แต่ห้ามสมสู่ระหว่างเพศเดียวกันอย่าง
เด็ดขาด ในขณะท่ีศาสนาอ่ืน อนุญาตให้ชายมีภรรยาได้เพียง 1 คน แต่ไม่มีบัญญัติห้าม
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศเดียวกนั ฉะนัน้ รูปแบบของสถาบนัครอบครัวจงึอาจแตกตา่งกนั 

2. วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนษุย์ พฤติกรรมของคนจะเป็นเช่น
ไร ก็ขึน้อยู่กับวฒันธรรมของกลุ่มสงัคมนัน้ๆ เช่น วฒันธรรมในการพบปะทกัทายของไทยใช้การ
ไหว้สวสัดี ของชาวตะวนัตกใช้การสมัผสัมือ ของชาวธิเบตใช้การแลบลิน้ 

3. วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีควบคมุสังคม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคม 
เพราะวฒันธรรมจะมีทัง้ความศรัทธา ความเช่ือ คา่นิยม บรรทดัฐาน ตลอดจนผลตอบแทนในการ
ปฏิบตัแิละมีบทลงโทษเม่ือฝ่าฝืน 

สรุปได้ว่า วฒันธรรมเป็นปัจจัยส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์
และสังคมพฒันาขึน้โดยล าดบัอย่างไม่สิน้สุด ขึน้อยู่กับความสามารถของมนุษย์ในการปรับปรุง 
ร่วมกันสร้างความมีระเบียบวินยั ความขยนั ประหยดั อดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน 
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4.วิชาชีพครู 
ความหมายของวิชาชีพและวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555a: 13) ได้ให้ความหมายค าว่า วิชาชีพ คือ 
วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทัง้การรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวยั ขัน้
พืน้ฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากว่าปริญญาทัง้ของรัฐและเอกชน และการบริหารสถานศึกษานอก
สถานศึกษาในระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบตัิงาน
เก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศกึษาตา่งๆ 

Duckett (2005: 718) ให้ความหมาย วิชาชีพครู คือ วิชาชีพท่ีเก่ียวกับการจัด
การศึกษาเพ่ือให้ผู้ รับบริการเกิดการเรียนรู้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพดงักล่าวมีหน้าท่ีหลักด้านการ
จดัการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการตา่งๆ ในสถานศกึษาของรัฐ
และเอกชน 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2555a: 14) ให้ความหมายของวิชาชีพซึ่งแปลเป็น
ไทยได้วา่ งานท่ีต้องมีการศกึษาและการฝึกอบรมในขัน้สงู 

สรุปได้ว่า วิชาชีพครู คือ วิชาชีพท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ รับบริการเกิด
การเรียนรู้ เป็นงานท่ีต้องมีการศึกษาและการฝึกอบรมในขัน้สงู หน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการ
สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทัง้การรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวยั ขัน้พืน้ฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากว่าปริญญาทัง้ของรัฐและ
เอกชน 

ความส าคัญของวิชาชีพครู 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2543: 9) ได้กล่าวไว้ว่า วิชาชีพครูมีความส าคญัอย่างมากใน

การจดัการศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของซาติและมาตรฐานการพฒันาประเทศ 
ปลกูฝังให้ผู้ รับการศกึษาเป็นคนดี มีความสุขในการใฝ่รู้ มีสมรรถนะในการประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือ
การพฒันาชีวิตและสงัคม 

สุปราณี จิราณรงค์ (2558: 50) ได้กล่าวไว้ว่า วิชาชีพครูมีความส าคัญในการจัด
การศกึษาตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ของประเทศ การปฏิรูปการศกึษาไม่มีวนัส าเร็จถ้าไม่ได้ปฏิรูป
ครู นอกจากนัน้วิชาชีพครูยังมีความส าคัญในการพัฒนาสังคม ถ่ายทอดวัฒนธรรม ช่วยรักษา
ความมั่นคงของประเทศรวมทัง้การพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีและเติบโตเป็นก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพตา่ง ๆ 
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สขุวสา ยอดกมล (2551: 1) กลา่วถึงคณุคา่ของความเป็นครูแบง่ได้เป็น 2 ด้าน คือ 
1. รูปลกัษณ์ ซึ่งได้แก่ลกัษณะภายนอกท่ีมองเห็นในตวับคุคลท่ีบง่บอกถึงว่า

คนคนนีมี้ลกัษณะเป็นครูท่ีพงึประสงค์ เชน่ มัน่ใจในจนเอง ต่ืนตวั หนกัเอาเบาสู้  ฉลาด ฯลฯ 
2. กิจลกัษณ์ ซึ่งหมายถึง ลกัษณะภารกิจการพฒันาตนเองของครูท่ีบ่งบอก

ถึงความรู้ ความคิด ความสามารถอนัพึงประสงค์ ซึ่งได้แก่ การพฒันาทางกาย การพฒันาความ
ประพฤต ิการพฒันาจิตใจ การพฒันาปัญญา 

ดงันัน้ ความส าคญัของผู้ ท่ีจะประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ ท่ีเรียนทางสาย
ครูจะต้องพัฒนาตนตัง้แต่เข้าศึกษาเพ่ือให้เป็นผู้ เพียบพร้อมทัง้ทางด้านรูปลกัษณ์และกิจลกัษณ์ 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถสมกับการเป็นครูท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
สงัคมไทย ซึ่งการพฒันาของครูนัน้ ครูจะต้องพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ
ไปพร้อมๆ กนั ดงันัน้ การสร้างทศันคติให้ผู้ เรียนครูมีจิตใจท่ีเป็นครูอย่างแท้จริงจะต้องเร่ิมปลกูฝัง 
ปรับแก้ไข เปล่ียนแปลง ปรุงแตง่ และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ความหมายของค าว่าครู 
สนัติ บุญภิรมย์ (2557: 3)ได้กล่าวถึงค าว่า ครู ไว้ว่า ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในการสอนหรือให้

ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอนโดยตรงหรือทางอ้อม ครู ท าหน้าท่ีในการสอนท่ีโรงเรียนต้องเป็นครู
วิชาการ มีการเรียนการสอนวิชาชีพครู ฝึกทกัษะการเป็นครูมืออาชีพ มีคณุสมบตัิตามท่ีกระทรวง
ศกึษาก าหนด 

Good (1973: 586) ได้ให้ความหมายค าว่า ครู ไว้ว่า บุคลากรวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีใน
การสัง่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความหนกัแน่นในด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งศิษย์ควรแก่ให้ความ
เคารพ 

เจษฎา บญุมาโฮม (2555: 7) ได้ให้ความหมายของค าวา่ครูไว้ ดงันี ้
1. ครู คือ ผู้ ท่ีมีความสามารถให้ค าแนะน า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน

ส าหรับนกัเรียน หรือนกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ทัง้ของรัฐและเอกชน 
2. ครู คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมี

ทัง้ประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้ผู้ อ่ืนเกิดความ
เจริญก้าวหน้าได้ 

3. ครู คือ ผู้ เรียนส าเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันการฝึกหัดครู และให้
ใบรับรองทางการสอนด้วย 
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4. ครู คือ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีให้ความรู้แก่ศษิย์ 
สรุปได้ว่า ครู คือ บคุลากรวิชาชีพท่ีท าหน้าท่ีในการสัง่สอนความรู้ให้แก่ศิษย์ สอนให้

ศิษย์เกิดความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี น าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในอนาคต เป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้ประสบการณ์และมีการศกึษามากหรือดีเป็นพิเศษ 

ประเภทของครู 
ยนต์ ชุ่มจิต (2553: 17-21) กล่าวไว้ว่า ครูมีหลายประเภทขึน้อยู่ท่ีผู้แบง่ประเภทของ

ครูนัน้จะจ าแนกประเภทของครูด้วยวตัถุประสงค์ใด อย่างไรก็ตาม อาจจ าแนกประเภทของครูได้
ดงันี ้

1. การจ าแนกครูตามระดบัชัน้ของผู้ เรียนท่ีปฏิบตักิารสอน แบง่ได้ ดงันี ้
1.1 ครูระดบัชัน้ปฐมวยั 

1.2 ครูระดบัชัน้ประถมศกึษา 
1.3 ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
1.4 ครูระดบัชัน้อดุมศกึษา 

2. การจ าแนกครูท่ีแบง่ตามลกัษณะงานสอน แบง่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงันี ้
2.1 ครูปฏิบตัิการสอน หมายถึง ครูผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีสอนในวิชาสามัญหรือ 8 

กลุม่สาระการเรียนรู้เป็นหลกั อดีตจะเรียกครูประเภทนีว้า่ ครูท่ีปฏิบตักิารสอน 

2.2 ค รูสนับสนุนการสอน หมายถึง ครูผู้ ปฏิบัติท าหน้าท่ี ด้านเทคนิค
การศึกษา ท่ีช่วยส่งเสริมดูแลการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ครูแนะแนว ครูวดัผล ครู
ธุรการ ครูการเงิน ครูโสตทศันศกึษา 

สุวิทย์ มูลค า (2549: 18-23) ได้จ าแนกครูตามลกัษณะของคณุธรรม ไว้ 3 ประเภท
คือ 

1. เปลือกครู หมายถึง บุคคลท่ีเป็นครุท่ีด้อยคณุธรรมและหน้าท่ีในความเป็นครู 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูน้อย มกัปฏิบตัิหน้าท่ีสอนไปวนัๆ หนึง่ ไม่ค านึงถึงความรู้ท่ีศิษย์จะ
ได้รับ ไม่ค านึงถึงหน้าท่ีของตน ไม่ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมการสอน ครูประเภทนีจ้ึง
เปรียบเสมือนเปลือกไม้ซึง่มีคณุคา่น้อย อยูภ่ายนอกของต้นไม้ ผู้คนไมค่อ่ยยกยอ่งนบัถือ  

2. เนือ้ครู หมายถึง บคุคลท่ีเป็นครูซึง่พอจะมีคณุธรรมและจิตส านึกในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีครูอยู่บ้าง มีความพยายามท าหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จ ท าการสอนผู้ เรียน
ตามหน้าท่ีตามก าหนดเวลา เม่ืออยู่นอกเวลาแล้วก็ไม่สนใจในหน้าท่ีอีก ในเวลาสอนก็จะเน้นแต่
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เนือ้หาตามหลักสูตรเป็นส าคัญ ไม่มีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ไม่เน้นวินัย ครู
ประเภทนีจ้งึมีลกัษณะท่ีดีกวา่เปลือกครู เพราะคณุธรรมสงูกวา่  

3. แก่นครู หมายถึง บคุคลท่ีเป็นครูด้วยใจ มุง่มัน่ปฏิบตัหิน้าท่ีของความเป็นครู มี
คณุธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู ขวนขวายหาความรู้มาสั่งสอนศิษย์ เป็นครุตลอดเวลา
ไม่ใช่ในชัน้เรียน ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ดูแลใส่ใจศิษย์มีความรักปรารถนาดีแก่ศิษย์
อย่างแท้จริงเฝ้าค านึงผลประโยชน์ของผู้ เรียนไม่คิดเล็กคิดน้อยแก่ศิษย์ มุ่งเน้นให้ศิษย์เติบโตเป็น
ทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่ในการพฒันาประเทศซาติตอ่ไป ครูประเภทนีจ้ึงเป็นครูโดยแก่นแท้หรือ
ท่ีเรามกัจะกลา่ววา่เป็นครูโดยจิตวิญญาณ เกิดมาเป็นครู 

รัตนวดี โชติกพนิช (2553: 111-112) น าเสนอการแบ่งประเภทครูตามต าแหน่งและ
ม า ต ร ฐ า น 
วิทยฐานะไว้ ดงันี ้

1. ครูผู้ชว่ย 
2. ครู 
3. ครูช านาญการ 
4. ครูช านาญการพิเศษ 
5. ครูเชียวชาญ 
6. ครูเชียวชาญพิเศษ 

สรุปได้วา่ ประเภทของครูสามารถแบง่ได้ตามจดุประสงค์ ตามลกัษณะงาน หรือแบบ
ตามคณุธรรมความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู  ตามจิตส านึก ตามมุ่งมัน่ปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ความเป็นครูหรือแบง่ประเภทครูตามต าแหนง่และมาตรฐานวิทยฐานะ 

แนวคิดการพัฒนาครู 
สนัต ิบญุภิรมย์ (2557: 7) กลา่วไว้วา่ ครูควรพฒันาตนเองใน 2 ด้านคือ  

1. พฒันาตนเองในด้านวิชาชีพ เพ่ือการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ได้แก่ 

1.1 การพฒันาในด้านความรู้ คือ การพฒันาตวัเองให้มีความรอบรู้ทัง้ในเร่ือง
ท่ีสอนนกัเรียน เร่ืองเทคนิควิธีการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ หรือ มีความรู้รอบตวั
ในเร่ืองอ่ืนๆ 

1.2 การพัฒนาในด้านวิธีการสอน คือ มีความรู้ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนแบบตา่งๆ การจดักิจกรรมการบริการนกัเรียน 
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1.3 การพัฒนาในด้านคุณลักษณะกับเจตคติ คือ การพัฒนาตัวเองให้มี
บคุลิกภาพท่ีดี เหมาะกบัการเป็นครู มีคณุธรรมหรือลกัษณะครูท่ีดี มีเจตคตท่ีิดีกบันกัเรียน 

2. พัฒนาตนเองในด้านการเป็นสมาชิกของสังคม เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคม
อยา่งมีความสขุ ได้แก่ 

2.1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองก่อนว่า เราเป็นคนอย่างไร มี
บคุลิกและพฤตกิรรมท่ีดีหรือไมดี่อยา่งไร 

2.2 ส ารวจตนเอง จะช่วยให้ทราบถึงข้อดี ข้อด้อยของตนเองได้อย่างละเอียด
ถ่ีถ้วน 

2.3 การปรับปรุงตนเอง เม่ือรู้ข้อดี ข้อด้อยของตนเองแล้ว ควรพยายาม
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ 

ยนต์ ชุ่มจิต (2553: 33-34) ได้กล่าวว่า เม่ือโลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
การศกึษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคน ดงันัน้ การพฒันาในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือก้าวทนักับ
การเปล่ียนแปลง ปัจจยัส าคญัตอ่การศกึษาคือ การพฒันาครูอยา่งจริงจงัแบบครบวงจรมี ดงันี ้

1. การสรรหาผู้ เข้าเรียนวิชาครู ควรให้ผู้ เรียนท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมตามท่ี
ก าหนด เม่ือส าเร็จการศกึษาแล้วมีการคดัเลือกเป็นกรณีพิเศษเพ่ือการบรรจเุข้าสู่ต าแหนง่ครูตอ่ไป 

2. การศกึษาเบือ้งต้นในสถาบนัฝึกหดัครู ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู การศกึษา
เบือ้งต้นต้องส าเร็จปริญญาตรี เน่ืองด้วยครูต้องมีบทบาทหลายประการ เช่น พัฒนาบุคลิกภาพ
เยาวชน และสง่เสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในระดบัประถมและมธัยมศกึษา 

3. การอบรมครูประจ าการ ครูประจ าการต้องได้รับการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้
ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ โดยเฉพาะการอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

4. การพฒันาผู้สอนในสถาบนัฝึกหดัครู  
5. การนิเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยเหลือครูและพฒันาครูเก่ียวกับความรู้ใหม ่

วิธีการสอน แหล่งข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาครู และควรกระท าควบคู่กับกิจกรรมด้าน
อ่ืนๆ เชน่ การควบคมุ การตรวจสอบ การปรับปรุงงานครูอยา่งเป็นระบบ 

6. การจัดการ หมายถึง  การสนับสนุน  ส่ง เส ริมให้ค รูได้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเตม็ตามลกัษณะงาน พร้อมท่ีก าหนดปริมาณงานครูด้วย 

7. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในงานของโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการร่วมปฏิบตังิาน และร่วมตรวจสอบการท างานของครูด้วย 
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8. สภาพการปฏิบัติงาน เป็นการเง่ือนไขให้ครุไม่ละทิง้อาชีพครูท่ีเป็นวิชาชีพ 
ดงันัน้สภาพการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย อัตราเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และการอ านวยความ
สะดวกสบายในโรงเรียนท่ีครูมาปฏิบตังิาน เม่ือเปรียบเทียบกบัอาชีพๆ ต้องอยูใ่นระดบัดี 

9. อุปกรณ์การสอน เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล และหมายรวมถึง แบบเรียนในการสอนนกัเรียนจะต้องได้รับการปรับปรุงอยูเ่สมอตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

สาวิตรี พูลสุขโข (2559: 8) กล่าวถึงหลักการพัฒนาครู โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นท่ีการ
พัฒนาบุคคล ความครอบคลุมความต่อเน่ือง การขจัดความด้อยและความมั่นคงถาวร จาก
หลักการดังกล่าวนี ้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาครูหรือการพัฒนาบุคลากรของ
หนว่ยงานตา่งๆ ได้ ดงันี ้

1. การพัฒนาครูต้องมุ่งเน้นการพัฒนาของครู หมายความว่า ในการพัฒนาครู
นัน้จะต้องเน้นไปท่ีการพัฒนาตนของครูแต่ละคนเสียก่อน ทัง้นี เ้พ่ือให้ครูแต่ละคนได้พัฒนา
ศกัยภาพของตนให้เจริญเต็มท่ี เม่ือครูมีความเจริญงอกงาม มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอแล้ว 
ยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะร่วมด้วยเชน่กนัพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า สามารถด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

2. การพัฒนาครูต้องมุ่งเน้นความครอบคลุมทุกด้าน หมายความว่า จะต้อง
พัฒนาครูให้เกิดความรู้ความช านาญทุกๆด้าน เช่น มีความรู้ความเข้าใจกฏระเบียบของทาง
ราชการท่ีประกาศใช้ใหม่ มีความรอบรู้ตามสภาวการณ์บ้านเมืองรวมทัง้ความรู้เท่าทันกับสิ่ง
เกิดขึน้หรือเปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจบุนั เป็นต้น 

3. การพฒันาครูต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง หมายความว่า ไม่ว่าบุคคลท่ีเป็น
ครูนัน้จะมีคุณวุฒิมากน้อยเพียงใด สอนใดระดับใด จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็น
ระยะๆ ทัง้นีเ้พราะความเจริญก้าวหน้าเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัยิ่งของมนษุย์ บคุคลอ่ืนจะให้ความ
เคารพยกย่องในความรู้ความช านาญของบคุคลท่ีมีความเจริญก้าวหน้า ความสามารถของบคุคล
จะสัมพันธ์กับความเข้าใจในงานท่ีก าลังปฏิบตัิ และส าคญัยิ่ง คือ บุคคลท่ีปฏิบตัิงานได้อย่างมี
คุณภาพย่อมเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าและควรให้การสนับสนุนเพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
ส าคญัตอ่ไป 

4. การพฒันาครูต้องมุง่เน้นการขจดัความด้อยหรือข้อบกพร่องตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบั
ผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยทัว่ไป เชน่ ความบกพร่องทางด้านคณุธรรม ศีลธรรม ความเฉ่ือยชาในการ
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ท างาน ความไม่กระตือรือร้นตอ่ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและการขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

5. การพฒันาครูต้องมุ่งส่งเสริมความมัน่คงถาวรและความเจริญก้าวหน้าให้แก่
ครู หมายความว่า การจดักิจกรรมใดๆ เพ่ือพฒันาครูนัน้ นอกจากจะได้กระท าให้ครอบคลุมตาม
หลกัการดงักล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องกระท าเพ่ือให้ครูเกิดความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความ
มัน่คงตอ่วิชาชีพ และเกิดความรู้สึกภาคภมูิใจตอ่งานวิชาชีพของตนอยูเ่สมอ 

เจษฎา บุญมาโฮม (2555: 15) ได้กล่าวถึง 7 กระบวนการสร้างครูหัวใจใหม่เพ่ือ
เปล่ียนการศกึษาไว้ ดงันี ้

1. กระบวนการเรียนรู้ขัน้ท่ี 1 “ค้นหาตัวตน รู้จักตนเอง” มีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้ เข้าร่วมได้รู้จักตนเองเห็นความสามารถและเห็นคุณค่าของตน เอง เกิดความเข้าใจ ความ
ภาคภูมิใจกล้าท่ีจะเป็นผู้ น า พร้อมทัง้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลส่งผลให้เข้าร่วม
พฒันาการเห็นคณุคา่ของผู้ อ่ืนด้วย และเป็นผู้น าร่วมกนัได้ เกิดการยอมรับกนัและกนัมากขึน้ ลด
ความขดัแย้งและท าให้เกิดพลงัสร้างสรรค์ในเร่ืองท่ีดี มีประโยชน์ตอ่สงัคม 

2. กระบวนการเรียนรู้ขัน้ท่ี 2 และ 3 “แนวคิด อดุมการณ์ “หวัใจครูใหม่” ก าหนด
จดักิจกรรม จ านวน 2 ครัง้ เพื่อให้เกิดการพฒันา ดงันี ้

2.1 การเห็นคณุคา่ของตนเอง ซึ่งเป็นพลงัอนัส าคญัในการขบัเคล่ือนภารกิจ
ทกุอย่างให้ประสบความส าเร็จได้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาท่ีได้วิเคราะห์แล้วจะท าให้รู้ว่าจะใช้
ความรู้ ความสามารถของตนเองในด้านใด เพ่ือช่วยเหลือ หรือท าให้สงัคม หรือสภาวะแวดล้อม
ทัง้หลาย เป็นไปในทางท่ีถกูต้อง เหมาะสม ท าให้เกิดความมัน่ใจ และภมูิใจในตนเอง 

2.2 การมองเห็นความเช่ือมโยงของปัญหาในภาพองค์รวม ด้วยกระบวนการ
ลงพืน้ท่ีปัญหารอบๆ น ามาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาและสังเคราะห์ในประเด็นต่างๆ หลากหลาย
แง่มมุ แล้วให้มีการคิดวิเคราะห์ว่า ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของปัญหานัน้หรือไมแ่ละจะแก้ไขปัญหานัน้
ได้อยา่งไร 

2.3 สร้างแนวคิดอุดมการณ์โดยใช้ส่ือต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ สารคดี หรือ 
บุคคลต้นแบบ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกจิตส านึกในการเห็นคุณค่าของตนเองด้วยการเห็น
คณุคา่ของบคุคลอ่ืน ท าให้เปล่ียนมมุมองทัง้ด้านความคิดและพฤติกรรมรวมทัง้มีหวัใจท่ีเปิดกว้าง 
ยอมรับสิ่งใหม ่ไมอ่ยูใ่นกรอบเดมิ 

3. กระบวนการเรียนรู้ขัน้ท่ี 4 และ 5 เรียนรู้พืน้ท่ีต้นแบบในการจดัการศกึษา และ
การถอดบทเรียน เป็นการเรียนรู้พืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการจดัการศึกษาท่ีแท้จริง เป็นการศึกษาท่ีช่วย
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แก้ปัญหาของผู้ เรียนได้จริง และตอบสนองความต้องการของคนในพืน้ท่ี การเรียนรู้ในพืน้ท่ีจะช่วย
ท าให้เห็นปัญหาหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม เรียนรู้ความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม การพดูคยุกบัคนในพืน้ท่ี หรือบคุคลท่ีจดัการศกึษาต้นแบบ เรียนรู้แนวคดิของครูผู้
ท่ีมีปฏิบตัิการจริงเปล่ียนการศกึษา เพ่ือซมึซบัอดุมการณ์ และรู้วิธีการในการจดัการศกึษาใหม่ จน
เกิดแรงบนัดาลใจในการเป็นครูท่ีดี มีพลงั กล้าจะเปล่ียนการศกึษาหรือระบบท่ีเป็นอปุสรรคในการ
จดัการศึกษา การถอดบทเรียนในการเรียนรู้ จะท าให้รู้แนวคิด หรือชดุคิดของคนท างานในการจดั
การศึกษาแบบใหม่ รู้วิธีการและรูปแบบในการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวยัและสภาพปัญหา
ของผู้ เรียน รู้เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีสร้างสรรค์ในการพฒันาผู้ เรียน 

4. กระบวนการเรียนรู้ขัน้ท่ี 6 และ 7 เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการจริง “เปล่ียน
การศึกษา” การปฏิบัติจริง คือการลงมือท าด้วยตัวเอง ตัง้แต่การศึกษาข้อมูลหาพืน้ท่ีการ
ปฏิบตัิการสอน วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดกิจกรรม และวางแผนการด าเนิน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ร่วมกัน นิสิตครูจะน าสิ่งท่ีเรียนรู้มาไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ฝึกการใช้ความคิดท่ี
สร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบเพ่ือจดัการศกึษาตามความต้องการ เหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน 
และท่ีส าคญัผู้ เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
การถอดบทเรียนจะช่วยให้นิสิตได้สรุปการท างานร่วมกันของนิสิตเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการ
ท างานร่วมกัน ประเมินกิจกรรมและกระบวนการท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้นิสิตครูมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน  และปัจจัย
เง่ือนไขท่ีต้องค านึงถึงในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเปล่ียนแปลงการศึกษาเดิมๆ สู่การศึกษาท่ี
แท้จริง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553: 15-22) ได้กล่าวถึง แนวคิดการปฏิรูปการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนให้แสวงหาและสร้างความรู้เองครูผู้สอนควรมีบทบาท ดงันี ้

1. กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้สอนทกุคนควรท าความ
เข้าใจให้กระจ่างชดัในความหมาย และลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั โดยเร่ิมจากการตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
จากนัน้แสวงหาความรู้แล้วลงมือปฏิบตั ิเพ่ือจะได้ปฏิบตัไิด้ถกูต้อง 

2. การจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัหลกัสตูร ความต้องการของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 
ผู้สอนจะต้องให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของท้องถ่ินโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีการจัดแนวการเรียนสอนให้
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สอดคล้องกับหลกัสูตรความต้องการของผู้ เรียน ความต้องการของท้องถ่ิน และการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจสงัคม ให้สามารถเช่ือมโยงแก้ปัญหาท้องถ่ินได้และเน้นการปฏิบตัจิริง 

3. การส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชมุชน การท่ีผู้สอนจะสามารถ
จดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะตามมาตรฐานการศกึษา เพ่ือการประเมิน
คณุภาพภายนอก ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องได้รับ
การสนบัสนนุจากผู้บริหารและชมุชนในการร่วมมือกนัจดัการศกึษา ซึ่งผู้ปกครองและชมุชนเข้ามา
มีบทบาทในการพฒันาการศกึษาและมีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจระหวา่งกนั 

4. การจัดสภาพแวด ล้อม ท่ี เอื อ้ต่ อการเรียน รู้  ผู้ ส อ นจะต้องค านึ งถึ ง
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ การจดับรรยากาศในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนให้เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ มีส่ือการสอนท่ีเร้าความสนใจผู้ เรียน ตลอดจนการด าเนิน
กิจกรรมในบรรยากาศแหง่ความเป็นกลัยาณมิตรย่อมเอือ้ตอ่การพฒันาการเรียนรู้ 

5. การพฒันางานของตนเอง ผู้สอนจะต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนผลการปฏิบัติงานท่ีประสบ
ความส าเร็จระหวา่งกนั  

สรุปได้ว่าการพัฒนาครู มีหลากหลายวิธี คือ พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ เพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ,พัฒนาตนเองในด้านการเป็นสมาชิกของสังคม เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสงัคมอย่างมีความสุข , การพฒันาสถาบนัฝึกหดัครู โดยทัว่ไปจะมุ่งเน้นท่ีการพฒันา
บคุคล ความครอบคลุมความตอ่เน่ือง การขจดัความด้อยและความมัน่คงถาวร การจดัการเรียนรู้
กบัความต้องการของผู้ เรียนและท้องถ่ิน สง่เสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชมุชน 

 
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550: 28-30) ได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การก าหนดเป้าหมายหลกัทางการวิจยั การก าหนดเป้าหมายหลกัทางการวิจยัซึ่ง
ครอบคลมุการวิจยัและวิถีชีวิต การพฒันาทางด้านวฒันธรรมและศลิปะเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ และ
การก าหนดเป้าหมายหลกัทางการจดัการศกึษา ดงันี ้

1.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีแผนปฏิบัติการหลัก เร่ืองการเป็นแหล่ง
ความเป็นเลิศด้านนวตักรรมการเรียนรู้ มุ่งการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้เป็นส าคญั ครอบคลุม
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มิติต่างๆ ทัง้เร่ืองกระบวนการการเรียนรู้ เร่ืองสมองท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ คณุภาพการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ ศิลปะและดนตรีกับการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิจัยจะมีทั่งท่ีเป็นการวิจัยในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ หรือเป็นการบรูณาการทัง้ 2 หรือ 
3 กลุ่มสาขาเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ ท่ีครอบคลมุตวัผู้ เรียน อาจารย์ผู้สอน 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้ อุปกรณ์ส่ือการศึกษาและ
บรรยากาศตา่งๆ ท่ีเอือ้อ านวย 

1.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิถีชีวิต 
วฒันธรรมและศิลปะเพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยมีแนวคิดท่ีจะท าการวิจยัและพฒันาด้านวฒันธรรม
และศิลปะให้เป็นฐานการเรียนรู้ การพัฒนาจินตนาการ ดนตรี ศิลปะและมิติสมัพนัธ์ มาส่งเสริม
การเรียนรู้เร่ืองความจ า การใช้เหตผุล ภาษาและคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเหตุนีก้ารวิจยัและพัฒนา
ด้านวิถีชีวิต วฒันธรรม ศิลปะและดนตรี จงึมีความส าคญัและเป็นประโยชน์มากตอ่การเรียนรู้ของ
มนษุย์ 

2. การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล ความเป็นสากลในเชิง
คณุภาพทางวิชาการ ได้แก่ หลกัสตูร การวิจยั องค์ความรู้ ความดี คณุธรรม และจริยธรรม ความ
เป็นสากลนีจ้ะไมมี่การจ ากดัขอบเขตตามสภาพทางภมูิศาสตร์ ความเป็นสากลในปัจจบุนัสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ หากมีการศึกษา ค้นคว้า วิจยัได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถท าให้คณุภาพชีวิตของ
มนุษย์ดีขึน้ได้ และความรู้นัน้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสากลแทนความรู้เดิม การพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสู่ความเป็นสากลนัน้ ถ้าพิจารณาในเชิงศกัยภาพขององค์กร ณ 
ปัจจบุนั ท่ีผลกัดนัองค์กรก้าวสูเ่ป็นสากลนัน้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเน้นความเป็นสากลใน
ความหมายของระดบัภมูิภาค เชน่ สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2550: 43-44) กล่าวว่า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒจดัพืน้ท่ีเพ่ือการบริการวิชาการแก่สงัคม เผยแพร่นวตักรรมและผสานกบัธุรกิจอตุสาหกรรมเชิง
วิชาการ บนฐานองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจยัและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ประกอบด้วยแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือชมุชน 3 สว่น ดงันี ้

1. ศูนย์หนังสืออโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดสรรพืน้ท่ีให้เป็น
ศูนย์หนังสือระดับคุณภาพ หนังสือประเทืองปัญญา ทัง้หนังสือไทยและนานาชาติ มีความ
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หลากหลายครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายทัง้เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
ประชาชนและชาวตา่งชาต ิด้วยบริการสัง่ซือ้และการจดัสง่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. อุทยานไซเบอร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าทันสมัยในยุด
โลกาวิวฒัน์ ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เก่ียวข้องกับการพฒันาการและ
กระบวนการไซเบอร์ รวมทัง้สรรพความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นฐานของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุภาพในโลกปัจจบุนัและอนาคต 

3. ศนูย์ศิลปวฒันธรรมเพ่ือชุมชน ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม
หลากหลายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง พัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และการน าเสนองาน
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์กรรมนวัตกรรมต่างๆ ทัง้ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและนานาชาต ิ
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล  

แหล่งการเรียนรู้เพ่ือชมุชนสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะประวตัศิาสตร์และการพฒันา
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สมัพนัธ์กับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จึงส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวิทยาเขตตามโครงสร้างด้านภูมิศาสตร์และกระจายไปตาม
ภู มิ ภ า ค ต่ า ง  ๆ  แ ต ก ต่ า ง ไป จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ่ื น ๆ  โด ย ทั่ ว ไ ป  ป ร ะ ก อ บ กั บ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีภารกิจหลักท่ีส าคญัประการหนึ่งคือ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในอดีต จึงมีบทบาทท่ีโดดเด่นอย่างมากในด้านการ
ค้นคว้าวิจยัและสืบสานกิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมได้แก่ สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา วิทยาเขต
สงขลา สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรมอีสาน วิทยาเขตมหาสารคาม รวมทัง้  บทบาทในการจดั
ประชุมสมัมนาทางวิชาการ และการจดักิจกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งต่อมา
วิทยาเขตต่างๆ นัน้ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยภารกิจหลักของสถาบันวัฒนธรรมและ
ศลิปะ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2551: 88-89) กล่าวถึงภารกิจในเร่ืองวฒันธรรมและ
ศลิปะ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ประวตัศิาสตร์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ด าเนินงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือท าหน้าท่ีใน
การเก็บรักษาเอกสารเชิงประวตัิศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคุณค่าทางการบริหาร คณุค่าทาง
กฎหมาย และคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ 
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3. บริการและด าเนินงานหอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็น
แหลง่ศกึษาเชิงประวตัศิาสตร์ของมหาวิทยาลยัและชมุชน 

4. การอนรัุกษ์ สืบสาน และพฒันาศลิปวฒันธรรม 
5. ร่วมมือและประสานงานกบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน องค์กร ทัง้การศกึษา

ในระบบและนอกระบบ ในการพฒันาการศกึษาและการค้นคว้าวิจยัทางศลิปวฒันธรรม 
6. พฒันาการศกึษาและการค้นคว้าทางด้านศลิปวฒันธรรม 
7. เป็นหน่วยงานจดัอบรมทางด้านศิลปวฒันธรรมให้แก่ผู้สนใจ ทัง้ภายในและ

ภายนอก 
8. เผยแพร่การศกึษาค้นคว้าวิจยัทางด้านศลิปวฒันธรรม 
9. สร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรมในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดย

จดัการเรียนรู้นอกระบบและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีผสานสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมชมุชน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการพัฒนาด้านการศึกษา 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2559: 9-10) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
มองเห็นปัญหาทางด้านการศึกษาพอสมควร รวมทัง้ปัญหาทางด้านการศึกษาของมหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒเองด้วย สว่นหนึง่ได้เร่งด าเนินการ ดงันี ้

1. สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อธิการบดีท าหน้าท่ีเป็น CEO ด าเนินการ
ปฏิรูปการศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทัง้ระบบ 

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดดาว 3 ดวงคือ ดาววิชาการและวิจัย 
ดาวนิสิต ดาวชมุชน  

3. มุ่งพัฒนาดาวนิสิตให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข โดย
เน้นอตัลกัษณ์ 8 ประการคือ คิดเป็น-ท าเป็น หนกัเอา-เบาสู้  รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ 
มีทกัษะส่ือสาร ออ่นน้อมถ่อมตน งามด้วยบคุลิก พร้อมทัง้ศาสตร์และศลิป์ 

4. สร้างวาระแห่งมหาวิทยาลยั “มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิรฒ รณรงค์” รณรงค์
ร่วมกันทุกหน่วยงานและทุกคน 3 โครงการคือ โครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการ
ภาษาไทยเข้มแข็ง และโครงการรณรงค์จิตอาสาเพ่ือพฒันาจิตส านกึสาธารณะ 

5. ด าเนินการสร้างต้นแบบทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน

ฐานะประชาคมอาเซียน ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดัง่นี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
5. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ี ใช้ ในการวิจัยค รั ง้ นี เ้ป็ น  นิ สิ ตระดับป ริญญาตรีวิชาชีพค รู                          
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในปีการศึกษา 2559 ชัน้ ปี ท่ี  2-4 คณะ
ศกึษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์  คณะสงัคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา และ
คณะวิทยาศาสตร์ รวมทัง้หมด 1,670 คน  (Yamane, 1970: 1088-1089) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า เป็นนิสิตปริญญาตรีวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 2 ถึง

ชัน้ปีท่ี 4  จ านวน 6 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์                             
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้หาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากวิธี
ของ Yamane (Likert, 1961: 1-55) โดยการค านวณค่าความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 ค่าความคลาด
เคล่ือนในการสุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 320 คน โดยใช้วิธีท าการสุ่มแบบตาม
ระดบัชัน้    ( Stratified random sampling ) รายละเอียดดงันี ้ 
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ตาราง 1  

คณะท่ีศกึษา ประชากร(คน) กลุม่ตวัอยา่ง(คน) 

คณะศกึษาศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
คณะสงัคมศาสตร ์

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
คณะพลศกึษา 

คณะวทิยาศาสตร ์

327  
146  
122  
252  
424  
399  

60  
30  
20  
50  
80  
80  
 

รวม 1670  320  

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยันี ้ได้แก่ แบบสอบถามการพฒันาตนเอง

ของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ในหลาย
องค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวฒันธรรมของประชาคม
อาเซียน ด้านทักษะชีวิต และด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผู้ วิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็น
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยั และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ วิชาชีพครู
การพฒันาตนเอง ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ ด้านทกัษะ
ชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน เพ่ือน ามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนือ้หาในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
ตามแนวคดิของลิเคร์ิท (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 130)  

3. น าข้อมูลจากข้อ 1 และ ข้อ 2 มาสร้างแบบสอบถามการพัฒนาตนเองของนิสิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนโดยแบ่งค าถามเป็นด้าน
ภาษา 14 ข้อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 ข้อ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 14 ข้อ ด้านทกัษะ
ชีวิต 14 ข้อ และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน14 ข้อ รวม 70 ข้อ 
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4. น าแบบสอบถามท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในด้านภาษาและความถกูต้องชดัเจนของข้อค าถามในแบบสอบถาม 
และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญ น าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาและความชัดเจนของภาษาให้
ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึน้  จากนัน้พิจารณาความสอดคล้องและความครอบคลุมของ
แบบสอบถามกบันิยามศพัท์เฉพาะและคดัเลือกข้อคาถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่
0.5 ขึน้ไป ได้จ านวน 54 ข้อ 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒจ านวน 50 คน เพ่ือวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination 
Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 27 ของกลุ่มสูงและร้อยละ 27 
ของกลุ่มต ่า(Ferguson, 1971: 180) จากนัน้ใช้สถิติทดสอบที (t-test) (Cronbach, 1984: 161) 
คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่1.75 ขึน้ไป ไว้ใช้เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั ได้
ข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 50 ข้อ  

7. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficent) ของครอนบาค (Ferguson, 1971: 68)โดยมีค่าความ
เช่ือมัน่เทา่กบั .986 

8. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

 
ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการพัฒนาตนเองของนิสิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ลกัษณะของแบบสอบถาม
แบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูล
เก่ียวกบัเพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะวิชา 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือ
สอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ในฐานะประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านกระบวนการ
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คิดวิเคราะห์   ด้านทักษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน โดยการก าหนดการให้
คะแนนแตล่ะข้อในแบบสอบถาม ผู้วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัคะแนน ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั มาก 
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือแปลความหมายคา่เฉล่ียไว้ ดงันี ้
คา่เฉล่ียตัง้แต ่4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั มาก 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่2.51-3.50 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.51-2.50 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั น้อย 
คา่เฉล่ียตัง้แต ่1.00-1.50 หมายถึง เห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ประกอบการอภิปรายผล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงันี ้

4.1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์อนญุาต และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั 

4.2. น าหนงัสือแนะน าตวัพร้อมแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมลูนิสิตท่ีเป็น
กลุม่ตวัอยา่งตามท่ีชีแ้จ้งรายละเอียดของแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

4.3. น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การจดักระท าข้อมลู 

1.1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาตรวจความสมบรูณ์ และให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

1.2. น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาคา่สถิตติา่ง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. การวิเคราะห์ข้อมลู 
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2.1. ลักษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage)  

2.2. ตามความมุ่งหมายของวิจัยข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนา
ตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ใน 5 ด้าน คือ 
ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้าน
วฒันธรรมของประชาคมอาเซียน โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviatiom) (Ferguson, 1971: 180) 

2.3. ตามความมุ่งหมายของวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของ
นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนในแตล่ะด้านและโดยรวม
จ าแนกตาม เพศ ใช้สถิติทดสอบที (t-test)(Ferguson, 1971: 190) ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และคณะวิชา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anaiysis of Variance) 
ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัความส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างของ
คา่คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s)(Ferguson, 1971: 49)  

2.4. การวิเคราะห์ข้อมูลปลายเปิด จัดกลุ่มลักษณะค าตอบของผู้ ตอบแบ
สอบถาม ได้วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี (Frequency) 

 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 
1.2 คา่ร้อยละ (Percenyage) 
1.3 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) (Ferguson, 1971: 68)  
1.4 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standaed Deviation)(Cronbach, 1984: 161)  

2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
2.1 หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาคา่ดชันีความ 

สอดคล้อง (IOC) 
2.2 หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม(Discrimination Power) เป็นรายข้อ โดย

ใช้สถิตทิดสอบที (t-test independent) เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งสงูและกลุม่ต ่า 
2.3 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficent) ของครอนบาค (Ferguson, 1971: 180) 
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3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
3.1 การเปรียบเทียบความแตกตา่ง ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้

สถิตทิดสอบที (t-test) (Ferguson, 1971: 190) 

3.2 การเปรียบเทียบความแตกตา่ง ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะท่ีมีการเรียนการสอนวิชาชีพครู ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One Way Anaiysis of Variance) ในกรณี ท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัย
ความส าคญัทางสถิต ิจงึท าการทดสอบความแตกตา่งของคา่คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ
เซฟเฟ่ (Scheffe’s) (Cronbach, 1984: 161) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู                        
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน จ าแนกตาม เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน และคณะวิชาเพ่ือให้การแปลความหมายของข้อมูลเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน ผู้ วิจยัจึงได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง  

X̄    แทน คา่เฉล่ีย (Mean)  
S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
SS  แทน ผลรวมยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน คา่เฉล่ียของผลรวมยกก าลงัสอง (Mean Squares) 
df  แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
p  แทน ความน่าจะเป็นท่ีมีค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบจะตกอยู่ในช่วงปฏิเสธ

สมมตฐิาน 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

การเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล  
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้น าเสนอเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และ

คา่ร้อยละ 
ตอนที่  2  ผลการศึกษาการพัฒ นาตน เองของนิสิ ตวิชาชีพค รู มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ในการพฒันาด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทกัษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน วิเคราะห์
ข้อมลูโดยการหาคา่เฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ต อ น ที่ 3  ผ ล ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ก า รพั ฒ น า ต น เอ ง ข อ ง นิ สิ ต วิ ช า ชี พ ค รู                                   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ในการพฒันาด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้านวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามตัวแปร เพศ โดยการทดสอบที ( t-test) ส่วนตัวแปร 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะวิชาใช้การวิเคราะห์หาคา่ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One 
way ANOVA) และในกรณีท่ีพบวา่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จงึท าการทดสอบ
ความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 

ตอนที่ 4  การสรุปข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคม
อาเซียน เพ่ือใช้ประกอบการอภิปรายผลโดยการแจงความถ่ี 

 
ผลวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และ
คา่ร้อยละ โดยแจกแบบสอบถามทัง้หมด 320 ฉบบั ได้รับคืนทัง้สิน้ 320 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100     
ดงัแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง2 จ านวนและคา่ร้อยละของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกตามตวั
แปรท่ีศกึษา 
 

ตวัแปรท่ีศกึษา จ านวน(คน)  ร้อยละ  
1. เพศ   
     ชาย 150 46.88 
     หญิง 170 53.12 
รวม 320 100.00 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสงู 88 27.50 
    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัปานกลาง 222 69.38 
    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัต ่า 10 3.12 
รวม 320 100.00 
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ตาราง2 (ตอ่) 

 
จากตาราง 2 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 320 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 170 คนร้อยละ 53.12 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบัปานกลาง จ านวน 222 คน ร้อยละ 69.38 และเป็นนิสิต คณะพลศึกษา 80 คน และคณะ
วิทยาศาสตร์ 80 คน คดิเป็นร้อยละ 25.00 

 
ตอนที่ 2 ผลการศกึษาการพฒันาตนเองสูก่ารเป็นบณัฑิตในฐานะประชาคมอาเซียนของ

นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 3 – 8  
  

3. คณะวิชา จ านวน(คน)  ร้อยละ  
คณะศกึษาศาสตร์ 60 18.75 
คณะมนษุยศาสตร์ 30 9.38 
คณะสงัคมศาสตร์ 20 6.25 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 50 15.62 
คณะพลศกึษา 80 25.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 80 25.00 
รวม 320 100.00 
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ตาราง 3 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน 

 

การพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน 

n = 320 ระดบัความ
คดิเห็น X̄  S.D. 

1. ด้านภาษา 3.75 0.86 เห็นด้วยมาก 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.86 0.74 เห็นด้วยมาก 
3. ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ 3.98 0.70 เห็นด้วยมาก 
4. ด้านทกัษะชีวิต 3.96 0.70 เห็นด้วยมาก 
5. ด้านทกัษะวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 3.80 0.70 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.86 0.75 เห็นด้วยมาก 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเห็นด้วยกับการ

พฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านภาษา เป็นรายข้อ 
 

ด้านภาษา 
n = 320 

ระดบัความคดิเห็น 
X̄  S.D. 

1.   นิสิตวิชาชีพครูควรตระหนกัถึงความส าคญัในการ
พฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.03 0.62 เห็นด้วยมาก 

2.   นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 

3.93 0.65 เห็นด้วยมาก 

3.   นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือถ่ายทอดวฒันธรรม 

3.95 0.61 เห็นด้วยมาก 

4.   นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการ
ร่วมมือกบับคุลากรในประชาคมอาเซียน 

3.88 0.66 เห็นด้วยมาก 

5.   นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษใน
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาในประชาคมอาเซียน 

3.88 0.68 เห็นด้วยมาก 

6.   นิสิตวิชาชีพครูควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่
ภาษาไทยในประชาคมอาเซียน 

3.82 0.71 เห็นด้วยมาก 

7.   นิสิตวิชาชีพครูควรมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ือการ
เรียนรู้ด้านภาษา 

3.42 1.08 เห็นด้วยปานกลาง 

8.   นิสิตวิชาชีพครูควรตระหนกัถึงความส าคญัในกิจกรรม
การพฒันาภาษาในระดบัอดุมศกึษา 

3.88 0.96 เห็นด้วยมาก 

9.   นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษ เพ่ือ
ร่วมงานกบัประชาคมอาเซียน 

3.57 1.00 เห็นด้วยมาก 

10. นิสิตวิชาชีพครูควรจะศกึษาภาษาอ่ืนๆในอาเซียน เพ่ือ
เข้าถึงวฒันธรรมของประเทศในอาเซียน 

3.38 0.66 เห็นด้วยปานกลาง 

รวม 3.75 0.82 เห็นด้วยมาก 
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จากตาราง 4 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการ
พฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียนในด้านภาษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อท่ี 1,2,3,4,5,6,8 และ 9 เห็นด้วยในระดบัมาก ส่วนข้อท่ี 7 และ 10 เห็นด้วยใน
ระดบัปานกลาง 

 
ตาราง5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายข้อ 
 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
n = 320 

ระดบัความคดิเหน็ 
X̄  S.D. 

11. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการหา
ความรู ้ในการพฒันาภาษาองักฤษเพื่อสือ่สารใน
ประชาคมอาเซยีน 

3.48 1.04 เหน็ดว้ยปานกลาง 

12. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการเรยีนรูว้ฒันธรรมประชาคมอาเซยีน 

3.77 0.66 เหน็ดว้ยมาก 

13. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการเผยแพรว่ฒันธรรมไทยสู่ประชาคม
อาเซยีน 

 
3.82 

 
0.67 

 
เหน็ดว้ยมาก 

14. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในอาเซยีน เพื่อ
เรยีนรู ้เช่น วฒันธรรม วธิกีารสอน การจดัการเรยีนรู ้

. 
3.88 

 
0.65 

 
เหน็ดว้ยมาก 

15. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การศกึษาผ่านระบบออนไลน์ ในการพฒันาทกัษะชวีติ 
เช่น ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น จติส านึกต่อสงัคม 

 
3.96 

 
0.63 

 
เหน็ดว้ยมาก 

16. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการพฒันาภาษาอื่น ๆ ในอาเซยีน 

3.94 0.66 เหน็ดว้ยมาก 

17. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อการพฒันาตนเอง ในการประกอบอาชพีครู
ในอาเซยีน 

 
3.90 

 
0.66 

 
เหน็ดว้ยมาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
n = 320 

ระดบัความคดิเหน็ 
X̄  S.D. 

18. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการพฒันาทกัษะการคดิ,การแกป้ญัหา,
ความคดิสรา้งสรรค ์
19. นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
เผยแพรภ่าษาไทย สู่อาเซยีน ผ่านระบบออนไลน์ 
20. นิสติวชิาชพีครคูวรมสี่วนรว่มในกจิกรรมพฒันา
ความรู ้ความสามารถดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
น าไปใชใ้นการเรยีนการสอน 

 
3.91 

 
3.94 

 
3.94 

 

 
0.72 

 
0.73 

 
0.73 

 

เหน็ดว้ยมาก 
 

เหน็ดว้ยมาก 
เหน็ดว้ยมาก 

รวม 3.86 0.74 เหน็ดว้ยมาก 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการ

พัฒนาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ี 12,13,14,15,16,17,18,19 และ 20 เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก 
สว่นข้อท่ี 1 เห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  95 

ตาราง6 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
 

ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
n = 320 

ระดบัความคดิเห็น 
X̄  S.D. 

21. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
เพ่ือแสวงหาความรู้ตา่งๆในอาเซียน 

3.93 0.76 เห็นด้วยมาก 

22. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ในกระบวนการแก้ปัญหา 

3.88 0.71 เห็นด้วยมาก 

23. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ในการคดิเป็นเหตผุลเป็นผล 

3.88 0.70 เห็นด้วยมาก 

24. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

3.99 0.67 เห็นด้วยมาก 

25. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ให้เป็นล าดบัขัน้ตอนถกูต้องสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ 

 
4.03 

 
0.69 

 
เห็นด้วยมาก 

26. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ให้มีแนวคิดในการพฒันาตนเองเพื่ออยูร่่วมในอาเซียน 

 
4.02 

 
0.70 

 
เห็นด้วยมาก 

27. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ให้มีแนวคิดในการพฒันาทกัษะภาษา 

4.00 0.69 เห็นด้วยมาก 

28. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ให้มีแนวคิดในการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
4.03 

 
0.67 

 
เห็นด้วยมาก 

29. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ให้มีแนวคิดในการพฒันาทกัษะชีวิต 

3.99 0.71 เห็นด้วยมาก 

30. นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
ให้มีแนวคิดในการพฒันาตนเองเพื่อประกอบอาชีพ 

 
4.01 

 
0.71 

 
เห็นด้วยมาก 

รวม 3.98 0.70 เห็นด้วยมาก 

จากตาราง 6 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการ
พฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยรวมและเป็นรายข้อ
อยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง7 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านทกัษะชีวิตเป็นรายข้อ 
 

ด้านทักษะชีวติ 
n = 320 

ระดบัความคดิเหน็ X̄  S.D. 

31. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึทกัษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในประชาคมอาเซยีน 

3.98 0.74 เหน็ดว้ยมาก 

32. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึการมจีติส านึกต่อสงัคม 3.97 0.77 เหน็ดว้ยมาก 

33. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการพฒันาตน
เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

3.88 0.70 เหน็ดว้ยมาก 

34. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึคุณค่าในความสามารถ
ของตนเอง เพื่อการน าไปประกอบวชิาชพีเมือ่เขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

3.87 0.70 เหน็ดว้ยมาก 

35. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึคุณค่าของบุคคลอื่น 
ดว้ยการเคารพความแตกต่าง ของวฒันธรรม วชิาชพี 

3.95 0.68 เหน็ดว้ยมาก 

36. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึทกัษะการท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น เมือ่ตอ้งรว่มงานกบับุคคลทีเ่ขา้มาจาก
ประชาคมอาเซยีน 

3.98 0.66 เหน็ดว้ยมาก 

37. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึการมสี่วนรว่มในการ
แกป้ญัหาสงัคม เช่น ปญัหายาเสพตดิ ความรุนแรงใน
ครอบครวั ปญัหาในโรงเรยีน 

3.98 0.69 เหน็ดว้ยมาก 

38. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัในการ
พฒันาความรู ้ความสามารถ ในการประกอบวชิาชพีเมื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

3.99 0.68 เหน็ดว้ยมาก 

39. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของ
วฒันธรรมทีห่ลากหลายในประชาคมอาเซยีน เพื่อการ
ปรบัเปลีย่นการสอนไปตามประชาคมอาเซยีน 

4.02 0.65 เหน็ดว้ยมาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ด้านทักษะชีวติ 
n = 320 

ระดบัความคดิเหน็ 
X̄  S.D. 

40. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัในการเขา้
รว่มในประชาคมอาเซยีน เช่น วธิกีารเรยีนการสอน การ
จดัท าสื่อการสอนใหเ้หมาะสม กบัประเทศต่างๆ ใน
อาเซยีน 

3.95 0.68 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 3.96 0.70 เหน็ดว้ยมาก 

 
จากตาราง 7 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการ

พฒันาตนเองในด้านทกัษะชีวิตโดยรวมและเป็นรายข้ออยูใ่นระดบัมาก  
 

ตาราง8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านทกัษะวฒันธรรมของประชาคม
อาเซียนเป็นรายข้อ 
 

ด้านทักษะวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
n = 320 

ระดบัความคดิเหน็ 
X̄  S.D. 

41. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของ
วฒันธรรมของประเทศในประชาคมอาเซยีน เพื่อการ
ปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
ประชาคมอาเซยีน 

 
3.96 

 
0.67 

 
เหน็ดว้ยมาก 

42. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของ
วฒันธรรมทางภาษา เครือ่งแต่งกายในอาเซยีน 

3.96 0.69 เหน็ดว้ยมาก 

43. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของ
วฒันธรรม กฎหมาย ขนบประเพณขีองประชาคมอาเซยีน 

3.72 0.72 เหน็ดว้ยมาก 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ด้านทักษะวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
n = 320 

ระดบัความคดิเหน็ 
X̄  S.D. 

44. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของ
วฒันธรรมของการประกอบอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

3.74 0.69 เหน็ดว้ยมาก 

45. นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของ
วฒันธรรมไทยในประชาคมอาเซยีน 

3.77 0.69 เหน็ดว้ยมาก 

46. นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาความรูใ้นวฒันธรรมของ
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซยีน 

3.76 0.71 เหน็ดว้ยมาก 

47.นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี
ต่อกนัและรว่มมอืกนั ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของประชาคม
อาเซยีน 

 
3.76 

 
0.69 

 
เหน็ดว้ยมาก 

48.นิสติวชิาชพีครคูวรเผยแพรว่ฒันธรรมไทยใน
ประชาคมอาเซยีน 

3.77 0.72 เหน็ดว้ยมาก 

49.นิสติวชิาชพีครคูวรศกึษาการอยูด่ว้ยและความเขา้ใจ
กนัของประชาคมอาเซยีน 

3.73 0.69 เหน็ดว้ยมาก 

50. นิสติวชิาชพีครคูวรเขา้ใจและยอมรบัความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน 

3.72 0.70 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 3.80 0.70 เหน็ดว้ยมาก 

 
จากตาราง 8 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการ

พฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียนในด้านทกัษะวฒันธรรมของประชาคมอาเซียนโดยรวม
และเป็นรายข้ออยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง9 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
 

การพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวม
และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

เพศ (n = 320) 
ชาย (n=170) หญงิ (n=150) 

X̄  S.D. ระดบั
ความ
คดิเหน็ 

X̄  S.D. ระดบั 
ความ
คดิเหน็ 

1. ดา้นภาษา 3.49 0.80 เหน็ดว้ย
ปานกลาง 

3.75 0.84 เหน็ดว้ย
มาก 

2. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.72 0.76 เหน็ดว้ย
มาก 

3.86 0.69 เหน็ดว้ย
มาก 

3. ดา้นกระบวนการคดิวเิคราะห์ 3.84 0.70 เหน็ดว้ย
มาก 

3.98 0.69 เหน็ดว้ย
มาก 

4. ดา้นทกัษะชวีติ 3.81 0.70 เหน็ดว้ย
มาก 

3.96 0.67 เหน็ดว้ย
มาก 

5. ดา้นทกัษะวฒันธรรมของประชาคม
อาเซยีน 

3.57 0.84 เหน็ดว้ย
มาก 

3.79 0.68 เหน็ดว้ย
มาก 

รวม 3.69 0.74 เหน็ดว้ย
มาก 

3.86 0.71 เหน็ดว้ย
มาก 

 
จากตาราง 9 แสดงว่า นิสิตมหาวิทยาลยัเพศชาย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์  ด้าน
ทกัษะชีวิต และด้านทกัษะวฒันธรรมของประชาคมอาเซียนเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วน
ด้านภาษาเห็นด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนนิสิตเพศหญิง เห็นด้วยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก  
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ตาราง 10 
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ตาราง 11 

 
 

 
  



  102 

จากตาราง 11 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยท่ีอยู่คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศกึษา และคณะวิทยาศาสตร์ เห็นด้วยโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ยกเว้น คณะสงัคมศาสตร์ เห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า เกือบทุกด้านเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นคณะมนุษย์ศาสตร์ ด้าน
ภาษา เห็นด้วยระดบัปานกลาง และคณะสงัคมศาสตร์ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้านทกัษะวฒันธรรมประชาคมอาเซียน เห็นด้วย
ระดบัปานกลาง  
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ตอนที่ 3 ผ ล ก า ร เป รีย บ ก า รศึ ก ษ าก า รพั ฒ น าต น เอ งข อ งนิ สิ ต วิ ช า ชี พ ค รู                        
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ในการพฒันาด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้านวัฒนธรรมของประชาคม

อาเซียน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามตวัแปร เพศ โดยการทดสอบที ( t-test) ส่วนตวัแปร 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคณะ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว  
( One way ANOVA) และในกรณีท่ีพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังแสดงในตาราง  
12 – 20 

 
ตาราง12 การเปรียบการศกึษาการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตาม เพศ 
 
การศึกษาการพัฒนาตนเองของนิสติวชิาชีพ
ครู มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒในฐานะ
ประชาคมอาเซียน  

เพศ (n = 320) 

t p ชาย (n=150) หญิง (n=170) 

X̄  S.D. X̄  S.D. 

1. ด้านภาษา 3.69 0.86 3. 80 0.85 -1.62 .053 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.82 0.76 3.88 0.71 -0.96 .167 
3. ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3.93 0.72 4.02 0.68 -1.32 .093 
4. ด้านทกัษะชีวิต 3.92 0.70 3.99 0.69 -1.09 .137 
5. ด้านทกัษะวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 3.77 0.70 3.81 0.70 -0.62 .267 

รวม 3.83 0.76 3.90 0.73 -1.37 .085 

 
จากตาราง 12 แสดงวา่ นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเพศชายและหญิง มี

ความคดิเห็นในการพฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั  
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ตาราง13 การเปรียบการศกึษาการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามตวัแปร ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 
การศึกษาการพัฒนาตนเองของ
นิสิตวิชาชีพครู มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒในฐานะ
ประชาคมอาเซียน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านภาษา ระหวา่งกลุม่ 1.134 2 .567 1.421 .243 
ภายในกลุม่ 126.544 317 .399   

รวม 127.679 319    
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวา่งกลุม่ .226 2 0.113 .364 .695 

ภายในกลุม่ 98.284 317 0.310     
รวม 98.511 319       

3. ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ระหวา่งกลุม่ .746 2 0.373 1.19 .305 
ภายในกลุม่ 99.423 317 0.313     

รวม 100.169 319       
4. ด้านทกัษะชีวิต ระหวา่งกลุม่ .187 2 .093 .307 .736 

ภายในกลุม่ 96.599 317 .304     
รวม 96.786 319       

5. ด้านทกัษะวฒันธรรมของ
ประชาคมอาเซียน 

ระหวา่งกลุม่ 0.635 2 0.317 1.075 .342 
ภายในกลุม่ 93.719 317 0.295     

รวม 94.354 319       
โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 0.407 2 0.203 .894 .410 

ภายในกลุม่ 72.164 317 0.227     
รวม 72.571 319       

 
จากตาราง 13 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดบัสูง ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า มีความคิดเห็นในการพฒันาตนเองในฐานะ
ประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ตาราง14 การเปรียบการศกึษาการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามคณะวิชา 

 
การศึกษาการพัฒนาตนเอง
ของนิสิตวิชาชีพครู   
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในฐานะประชาคมอาเซียน 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ด้านภาษา ระหวา่งกลุม่ 42.576 5 8.515 29.886 .001 
ภายในกลุม่ 89.464 314 .285   

รวม 132.039 319    
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวา่งกลุม่ 21.268 5 4.254 17.291 .001 

ภายในกลุม่ 77.243 314 .246   
รวม 98.511 319    

3. ด้านกระบวนการคดิ
วิเคราะห์ 

ระหวา่งกลุม่ 18.935 5 3.787 14.037 .001 
ภายในกลุม่ 84.715 314 .270   

รวม 103.650 319    
4. ด้านทกัษะชีวิต ระหวา่งกลุม่ 17.792 5 3.558 14.144 .001 

ภายในกลุม่ 78.994 314 .252   
รวม 96.786 319    

5. ด้านทกัษะวฒันธรรมของ
ประชาคมอาเซียน 

ระหวา่งกลุม่ 21.533 5 4.307 18.569 .001 
ภายในกลุม่ 72.822 314 .232   

รวม 94.355 319    
โดยรวม ระหวา่งกลุม่ 20.419 5 4.084 24.587 .001 

ภายในกลุม่ 52.153 314 .166   

รวม 72.572 319    
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จากตาราง 14 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีคณะวิชา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการพฒันาตนเองในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมและเป็นราย
ด้านแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้เม่ือมีความแตกตา่งจึงท าการทดสอบ
รายคูโ่ดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  ดงันี ้

 
ตาราง15 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ ของความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครู ด้าน
ภาษาจ าแนกตามคณะวิชา 

 
 

 
จากตาราง 15 แสดงว่า นิสิตคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นในการพัฒนา

ตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านภาษา
แตกตา่งจากนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และคณะสงัคมศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตคณะวิชาวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นในการพฒันาตนเองของนิสิต
วิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านภาษาแตกต่างจากนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพล
ศกึษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
  

คณะวชิา ค่าเฉลีย่ ศกึษาศาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ ศลิปกรรม
ศาสตร ์

พล
ศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

3.42 3.26 3.38 3.38 3.63 4.30 
ศกึษาศาสตร ์ 3.42       
มนุษยศ์าสตร ์ 3.26       
สงัคมศาสตร ์ 3.38    .   
ศลิปกรรม
ศาสตร ์

3.85 * * *    

พลศกึษา 3.63       
วทิยาศาสตร ์ 4.30 * * * * *  
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ตาราง 16 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ ของความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครู ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนกตามคณะวิชา 
 

 
จากตาราง 16 แสดงว่า นิสิตคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นในการพัฒนา

ตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตา่งจากนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ และคณะ
พลศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตคณะวิชาวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นใน
การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างจากนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ 
และคณะพลศกึษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
  

คณะวชิา ค่าเฉลีย่ ศกึษาศาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ ศลิปกรรม
ศาสตร ์

พล
ศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

3.63 3.56 3.39 4.14 3.77 4.14 
ศกึษาศาสตร ์ 3.63       
มนุษยศ์าสตร ์ 3.56       
สงัคมศาสตร ์ 3.39    .   
ศลิปกรรม
ศาสตร ์

4.14 * * *  *  

พลศกึษา 3.77       
วทิยาศาสตร ์ 4.14 * * *  *  
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ ของความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครู ดา้น
กระบวนการคดิวเิคราะห ์จ าแนกตามคณะวิชา 
 

 

จากตาราง 17 แสดงว่า นิสิตคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นในการพัฒนา
ตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประชาคมอาเซียนด้าน
กระบวนการคดิวเิคราะห์แตกต่างจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะพล
ศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตคณะวิชาวิทยาศาสตร์มีความคดิเห็นในการ
พฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์แตกต่างจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
สงัคมศาสตร์ และคณะพลศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความ
แตกตา่ง 
 

 
 

  

คณะวชิา ค่าเฉลีย่ ศกึษาศาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์ ศลิปกรรม
ศาสตร ์

พล
ศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

3.69 3.88 3.49 4.26 3.91 4.22 
ศกึษาศาสตร ์ 3.69       
มนุษยศ์าสตร ์ 3.88       
สงัคมศาสตร ์ 3.49    .   
ศลิปกรรม
ศาสตร ์

4.26 *  *  *  

พลศกึษา 3.91       
วทิยาศาสตร ์ 4.22 * * *  *  
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ ของความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครู ด้าน
ทกัษะชีวิต จ าแนกตามคณะวิชา 
 

 
จากตาราง 18 แสดงว่า นิสิตคณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นในการพัฒนา

ตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านทกัษะชีวิต
แตกตา่งจากนิสิตคณะศกึษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ และคณะสงัคมศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตคณะวิชาวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นในการพฒันาตนเองของนิสิต
วิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านทกัษะชีวิตแตกต่างจาก
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
  

คณะวชิา ค่าเฉลีย่ ศกึษาศาสตร ์ มนุษยศ์าสตร ์ สงัคมศาสตร ์ ศลิปกรรม
ศาสตร ์

พล
ศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

3.67 3.74 3.53 4.26 3.94 4.19 
ศกึษาศาสตร ์ 3.67       
มนุษยศ์าสตร ์ 3.74       
สงัคมศาสตร ์ 3.53    .   
ศลิปกรรม
ศาสตร ์

4.22 * * *    

พลศกึษา 3.94       
วทิยาศาสตร ์ 4.19 * * *    
รวม 3.95       
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคู ่ ของความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครู ด้าน
วฒันธรรมของประชาคมอาเซียนจ าแนกตามคณะวิชา 
 

 
จากตาราง 19 แสดงว่า นิสิตคณะวิชาพลศกึษามีความคิดเห็นในการพฒันาตนเองของ

นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนแตกต่างจากนิสิตคณะ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตคณะวิชาวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นในการพฒันาตนเอง
ของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนด้านวฒันธรรมของ
ประชาคมอาเซียนแตกต่างจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพลศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่
พบความแตกตา่ง 
  

คณะวชิา ค่าเฉลีย่ ศกึษาศาสตร ์ มนุษยศ์าสตร ์ สงัคมศาสตร ์ ศลิปกรรม
ศาสตร ์

พล
ศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

3.57 3.65 3.39 3.57 3.84 4.18 
ศกึษาศาสตร ์ 3.57       
มนุษยศ์าสตร ์ 3.65       
สงัคมศาสตร ์ 3.39    .   
ศลิปกรรม
ศาสตร ์

3.57       

พลศกึษา 3.84   *   * 
วทิยาศาสตร ์ 4.18 * * * * *  
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ตาราง20การทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเป็นรายคูข่องความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครู โดยรวม
จ าแนกตามคณะวิชา 
 

 
จากตาราง 20 แสดงว่า นิสิตคณะวิชาสงัคมศาสตร์ มีความคิดเห็นในการพฒันาตนเอง

ของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวมแตกตา่งจาก
นิสิตคณะพลศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นิสิตคณะวิชาศลิปกรรมศาสตรมี์ความ
คิดเห็นในการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคม
อาเซียนโดยรวมแตกต่างจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสงัคมศาสตร์ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตคณะวิชาวิทยาศาสตร์มีความคดิเห็นในการพฒันา
ตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวม
แตกต่างจากนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ และคณะพลศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

  
 

 

 

 

คณะวชิา ค่าเฉลีย่ ศกึษาศาสตร ์ มนุษยศ์าสตร ์ สงัคมศาสตร ์ ศลิปกรรม
ศาสตร ์

พล
ศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

3.60 3.62 3.44 4.01 3.82 4.21 
ศกึษาศาสตร ์ 3.60       
มนุษยศ์าสตร ์ 3.62       
สงัคมศาสตร ์ 3.44     *  
ศลิปกรรม
ศาสตร ์

4.01 * * *    

พลศกึษา 3.82       
วทิยาศาสตร ์ 4.21 * * *  *  
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ตอนท่ี 4 การสรุปข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคม
อาเซียนเพ่ือใช้ประกอบการอภิปรายผลโดยการแจงความถ่ี ดงัแสดงในตาราง 21 
 
ตาราง21ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู                     
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน 
 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง 
ความถี่ 

f 
1. การพฒันาภาษาต่างๆนอกเหนือจากภาษาในอาเซยีนเช่น จนี,ญีปุ่น่ 27 
2. การส่งเสรมิสนบักฬีาของไทยสู่ประชาคมอาเซยีน 3 
3. การสนบัสนุนทุนการศกึษาในประชาคมอาเซยีน 6 
4. ลดความเหลื่อมล ้า ความเท่าเทยีมเสมอภาค ระหว่างประชาคมอาเซยีน 8 

รวม 44 

 
จากตาราง 21 แสดงว่า นิสิตวิชาชีพครูมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา

ตนเองเพิ่มเติมเร่ืองการพัฒนาภาษาต่างๆนอกเหนือจากภาษาในอาเซียนเช่น จีน ,ญ่ีปุ่ น การ
ส่งเสริมสนับกีฬาของไทยสู่ประชาคมอาเซียน  การสนับสนุนทุนการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
และการลดความเหล่ือมล า้ ความเทา่เทียมเสมอภาค ระหวา่งประชาคมอาเซียน 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแสนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใน

ฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ ด้านทกัษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ื อ เป รียบ เทียบการพัฒ นาตน เอ งของนิ สิ ตวิชา ชีพค รู  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน จ าแนกตาม เพศ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะวิชา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า เป็นนิสิตปริญญาตรีวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 2 ถึงชัน้ปีท่ี 
4  จ านวน  6 คณ ะ ได้แก่  คณะศึกษาศาสตร์ คณ ะมนุษยศาสตร์  คณ ะสังคมศาสต ร์                     
คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะพลศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 จ าแนกตาม
หน่วยงาน จ านวนทัง้สิน้ 320 คน ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง ได้รับ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์กลบัมา จ านวน 320 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 100 

2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการพัฒนาตนเองของนิสิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ลกัษณะของแบบสอบถาม
แบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูล
เก่ียวกบัเพศ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะวิชา 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
สอบถามข้อมูลการการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์  ด้านทักษะชีวิต และด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficent) 
ของครอนบาค (Ferguson, 1971: 68) โดยมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .986 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ประกอบการอภิปรายผล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. ลักษณะทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี

(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage)  
2. ตามความมุ่งหมายของวิจัยข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ใน 5 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้านวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviatiom) 
(Ferguson, 1971: 180) 

3. ตามความมุ่งหมายของวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนในแตล่ะด้านและโดยรวมจ าแนกตาม 
เพศ ใช้สถิติทดสอบที (t-test) (Ferguson, 1971: 190) ส่วนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะวิชา 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One Way Anaiysis of Variance) ในกรณีท่ีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยความส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนน
เฉล่ียเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลปลายเปิด จัดกลุ่มลักษณะค าตอบของผู้ ตอบแบสอบถาม ได้
วิเคราะห์แจกแจงความถ่ี (Frequency) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการพัฒนาตนเองของนิสิต
วิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียนโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก 

2.นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพศชายและเพศหญิง มีความคดิเห็น ใน
การพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน
โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  
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3.นิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัมี
ความคิดเห็นในการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ
ประชาคมอาเซียน โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 

4. นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีคณะวิชาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนักนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การอภปิรายผล 

จากการศึกษาการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ฐานะประชาคมอาเซียนสามารถอภิปรายผลดงันี ้

1.  จากผลการวิจยัพบว่า การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒในฐานะประชาคมอาเซียน ในด้าน 5 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทกัษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน พบว่า นิสิต
วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาตนเอง
ของวิชาชีพครู ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ซึ่งนิสิตมี 
อตัลกัษณ์  ซึ่งเป็นตวับ่งชีล้กัษณะเฉพาะของบคุคล สงัคม ชุมชน หรือประเทศนัน้ๆ เช่น เชือ้ชาต ิ
ภาษา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคณุลักษณะท่ีแตกต่างจากทั่วๆไปหรือสากลกับ
สังคมอ่ืนๆ หรือไม่เหมือนกับของคนอ่ืนๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ตระหนักได้ถึง 
ความส าคญัของนิสิตวิชาชีพครู ว่า เป็นอนาคตท่ีส าคญัของประเทศ เป็นเจ้าของสังคม เจ้าของ
โลกใบนีใ้นวนัข้างหน้า ทัง้ครอบครัว สงัคม และมหาวิทยาลยั ต้องช่วยกันสร้างนิสิต/นกัศกึษาท่ีดี
งามและมีคุณภาพ เพ่ือจะน าไปสู่สังคม และโลกในอนาคตท่ีดีงามและมีคุณภาพด้วย  ดังท่ี  
ปนดัดา ยิม้สกุล (2553: 118) มีกระบวนการศกึษา ด้วยการหล่อหลอมสร้างนิสิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ท่ีเพียบพร้อมด้วยความดีงามและมีคุณภาพ จากทุกศาสตร์ ทุกคณะ/สถาบัน/
ส านกั ทกุรายวิชา ทกุกิจกรรม โดยครู/อาจารย์ทกุคน จากทกุรายวิชา ต้องร่วมกนัรับผิดชอบอย่าง
เต็มก าลงัความสามารถ ผ่านการพฒันาอตัลกัษณ์ หรือลกัษณะเฉพาะของนิสิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 9 ประการ  

ซึ่งประการแรกคือการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับการพัฒนานิสิตวิชาชีพครูด้าน
ภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้านทักษะชีวิต และด้าน
วฒันธรรมของประชาคมอาเซียน ย่อมท าให้นิสิตฉลาด รอบรู้ เป็นคนดี และสามารถปรับตวัได้ใน
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ประชาคม อาเซียน ในประการท่ีสองคือ คิดเป็นท าเป็น การท่ีนิสิตให้ความส าคญัในการพัฒนา
ตนเอง ช่วยให้นิสิตคิด สามารถลงมือกระท า และเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน  ประการท่ี
สามและส่ี คือการหนกัเอาเบาสู้และการรู้กาลเทศะ ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้นิสิตวิชาชีพครูประสบ
ความส าเร็จ เป็นหนึ่งในวฒันธรรมของความเป็นไทย พฒันาตนเองด้านวฒันธรรมของประชาคม
อาเซียน แสดงออกมาอย่างเหมาะสม ประการท่ีห้าคือ เป่ียมจิตส านึกสาธารณะ สอดคล้องกบัการ
พัฒนาด้านทักษะชีวิต ประการท่ีหกคือการมีทักษะส่ือสาร สอดคล้องกับการพัฒนาด้านภาษา 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีศกัยภาพในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ เพ่ือการเข้าร่วม
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ประการท่ีเจ็ดและแปดคือ การอ่อนน้อมถ่อมตนและงาม
ด้วยบุคลิก เป็นปัจจัยท่ีส าคญัยิ่งของ ความเป็นไทย บุคลิกภาพท่ีสง่างามทัง้ร่างกาย พฤติกรรม 
จิตใจ ย่อมเป็นเสน่ห์ และบอกความเป็นไทย สอดคล้องการพฒันาด้านทักษะชีวิต และประการ
สุดท้ายคือ พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ เป็นการพัฒนาทัง้ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ ด้านทกัษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน  

สอดคล้องกับงานวิจยัของสมใจ ธีรทิฐ (2556: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาการพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีกับสถาบันอุดมศึกษา
ตา่งประเทศ พบว่า รูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ ท่ีมีความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบตัิ แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการประสานการศกึษา ด้านการพฒันานกัศกึษา 
ด้านการพัฒนาอาจารย์ และด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธวัช เติมญวน (2548: 134) ท่ีศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมือง
อาเซียนท่ีพึงประสงค์ พบว่า คณุลกัษณะพลเมืองอาเซียนท่ีพึงประสงค์แบง่ออกเป็น 3 กลุม่คือ 1). 
กลุ่มความ รู้ได้แก่ความ รู้เก่ียวกับอาเซียนและเพ่ื อนบ้าน และกรมีความ รู้วิชาการท่ีได้
มาตรฐานสากล 2). กลุ่มทกัษะได้แก่ ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การท างานเป็นทีม และ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 3).กลุ่มเจตคติ ได้แก่การมีสุขภาพกายและใจดี การมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย ความภมูิใจในความเป็นไทย และความพอเพียง และสอคคล้อง
กบังานวิจยัของ (ราตรี เพรียวพานิช, 2547: 191) ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษา สงักดักรม
ศิลปากร พบว่า การจดัการเรียนการสอนควรจดัท่ีเป็นการเรียนการสอนใหม่ ๆ เช่น การให้ผู้ เรียน
เป็นศนูย์กลาง การน าผลการวิจยัมาใช้ในการเรียนการสอน มีการใช้การสอนแบบต่าง ๆ ให้มาก 
กระบวนการเรียนการสอนพึงยึดผู้ เรียนเป็นส าคญัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนก าหนดกระบวนการเรียน
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การการสอนด้วย ใช้วิธีเรียนและค้นคว้าหลายวิธี มีการประเมินผลการเรียนการสอนตลอดเวลา 
และใช้วิธีการประเมินผลหลายรูปแบบใช้ผล การประเมินนีใ้ห้เป็นประโยชน์ตอ่ไป 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
1.1 ด้านภาษาพบว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการ

พฒันาตนเองด้านภาษาอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิตวิชาชีพครูให้ความส าคญัต่อ
การพัฒนาทางภาษา ซึ่งมีความส าคัญ ในการส่ือสารในประชาคมอาเซียน ไม่ เพียงแต่
ภาษาองักฤษเพียงเท่านัน้ รวมถึงการเผยแพร่ภาษาไทยแก่ประชาคมอาเซียนและภาษาอ่ืนๆใน
ประชาคมอาเซียน ตอบสนองการเตรียมความพร้อมของไทยบนเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน มีการ
สง่เสริมการเตรียมความพร้อมส าหรับบคุลากรในสาขาตา่งๆ อาทิภาษาองักฤษ และภาษาท้องถ่ิน 
เน่ืองจากอาเซียนใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในการประสานงาน สว่นภาษาท้องถ่ิน ใช้ส าหรับ
การตดิตอ่ส่ือสาร และอ านวยความสะดวกตอ่ประชาชน และนกัทอ่งเท่ียวของสมาชิก  

สอดคล้องกบักริช ภทัรภาคิน (2558: 150) ภาษามีความส าคญัสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประวนัได้อย่างเกิดประโยชน์ ความสามารถท่ีใช้ภาษา ไม่วา่จะเป็น คิด ฟัง พดู อา่นและ
เขียน ท าให้เกิดผลดีกับผู้ ใช้ภาษา ผู้ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการใช้ภาษา ย่อมประสบความส าเร็จ
มากกว่าผู้ ท่ีขาดประสิทธิภาพในการใช้ภาษา ดงัท่ี งานวิจยัของเพ็ญแข วงศ์สุริยา (2546: 42) ท่ี
ศกึษาเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาองักฤษในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนส าหรับนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุรี พบว่า เนือ้หาหลกัสูตรแตล่ะ
บทเรียนประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วนการฝึกทักษะการฟัง-พูดเน้นบริบทต่าง ๆ ของ
ประชาคมอาเซียน 2) ส่วนฝึกทักษะการอ่านเขียน เพ่ือความเข้าใจและสามารถเขียนอธิบาย
เก่ียวกับข้อมูลท่ีได้จากการอ่านได้อย่างชัดเจน 3)ส่วนทบทวนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ(ประภาภรณ์ หาญคุณะเศรษฐ์, 2547: 73) ท่ีศึกษาเร่ืองการพัฒนา
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใช้สถานการณ์จริงของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ชัน้ปีท่ี 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร. 
พบว่า ความส าเร็จของการพฒันาความสามารถในการฟังพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใช้
สถานการณ์จริง มีองค์ประกอบคือ 1.1) การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 1.2) ขัน้ตอนการเรียน
การสอน 1.3) การให้ความร่วมมือในระหว่างการท ากิจกรรม 2) เจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกับความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และสอคคล้องกับ
งานวิจยัของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2551: 13-14) ท่ีศกึษาเร่ืองการจดัการเรียน
การสอนวิชาทกัษะพฒันาเพ่ือการส่ือสารภาษาองักฤษ ในวิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว
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กรุงเทพ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการ
สอนสอนวิชาทกัษะพฒันาเพ่ือการส่ือสารภาษาองักฤษ ในวิทยาลยับริหารธุรกิจและการทอ่งเท่ียว
กรุงเทพโดยรวมวา่ มีความเหมาะสมอยา่งมาก  

1.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เห็นด้วยกบัการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความส าคญั ในการหาความรู้ ในการพฒันาภาษาองักฤษผ่านระบบออนไลน์ เป็น
หนทางในการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมความเป็นไทย มีส่วนช่วยส าคัญ ในการศึกษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  ดั่ ง  ก ร อ บ แ ผ น อุ ด ม ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ ย า ว  1 5  ปี  ฉ บั บ ท่ี  2  ข อ ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541: 51) ท่ีกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการจ้างงาน นับตัง้แต่เทคโนโลยีท่ีเอือ้ต่อการเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตร 
เทคโนโลยีท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนการปฏิวตัิอตุสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีเพิ่มมลูในภาคบริการ ตลอดจน
เทคโนโลยีน าสมยัในยคุฐานความรู้ ก่อให้เกิดสิ่งท่ีเรียกวา่ ผลิตภาพและนวตักรรม ในกระบวนการ
ผลิตทัง้ท่ีเป็นสินค้าและบริการ นอกเหนือจากการมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยีแล้ว ในโลก
ตะวนัตกมีนกัคิดอนาคต ท่ีมีแนวคิดต่อเทคโนโลยีท่ีมองไม่เห็นในวนันี ้เช่น เทคโนโลยีการแพทย์
เพ่ืออายุยืนยาว เทคโนโลยีเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีด้านพลงังาน
ใหม่ ๆ ซึ่งเก่ียวกบัอดุมศกึษา การพฒันาเทคโนโลยีโดยอดุมศกึษานัน้ นอกเหนือจากการวิจยัและ
พฒันาเพ่ือการตีพิมพ์บทความทางวิชาการแล้ว การท าวิจยัตามความต้องการของประเทศก็เป็น
ประโยชน์เช่นเดียวกัน ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอุดมศึกษากับหน่วยงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดบัประเทศ  

ดัง่ท่ี ธนกร ขนัธเขตต์ (2558: บทคดัย่อ) ได้กล่าวถึงความส าคญัของเทคโนโลยีต่อ
การพฒันาประเทศ โดยเป็นท่ีตระหนกัอย่างชดัแจ้งโดยตวัอย่างจากประเทศพฒันาแล้วว่าปัจจยั
หนึ่งท่ีเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งตอ่การพฒันาประเทศไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชากรโดยรวมนัน้ คือ 
การมีฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีแข็งแกร่ง และสอดคล้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานในด้าน
ตา่ง ๆ ของประเทศ เป้าหมายสดุยอดของการพฒันาเทคโนโลยีก็คือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคม ในขณะเดียวกันก็เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่า การพัฒนาประเทศมิได้หมายความเพียงการ
น าเข้าเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นจากประเทศท่ีก้าวหน้าแล้วเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถึงการรู้จกัปรับปรุง
และพฒันาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัโครงสร้างสงัคมของประเทศ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การศกึษา
ขีดความสามารถและความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชากรเพ่ือใช้เทคโนโลยีท่ีน าเข้านัน้เป็น
ฐานในการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี คชาไพร (2558: บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การ
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พฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นคณุลกัษณะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส าหรับนิสิตระดบัอดุมศกึษา. พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานโดยเน้นคณุลักษณะการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนิสิตระดบัอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลกั 
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานท่ีจ าเป็น 2) การก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนรู้ 3) การ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสาน 4) การด าเนินการเรียนรู้แบบผสมผสาน 5) 
ประเมินผล  

สอดคล้องกบังานวิจยัของ จนัทิมา แสงเลิศอุทยั (2550: บทคดัย่อ) เร่ืองการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือ เสริมสร้างความรู้และสมรรถนะด้านนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา สาหรับนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ.พบว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และ
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตหลกัสตูรการศึกษา
บณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ผลการประเมินรับรองรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญมี
ค ว า ม เห ม า ะ ส ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
 อ าพร ไตรภัทร (2543: 51) ได้ศกึษาการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. ผลการส ารวจความ
ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) ของนกัศกึษา
วิชาชีพครู พบว่านกัศึกษาวิชาชีพครู ต้องการได้รับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร   

1.3 ด้ านกระบวนการคิ ด วิ เค ราะ ห์  พ บว่า  นิ สิ ต วิขา ชีพ ค รูมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการพฒันาตนเองด้านกระบวนการคดิวิเคราะห์ ในระดบัมากทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมานิสิตวิชาชีพครูให้ความส าคัญต่อการคิดวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาแสวงหาความรู้ต่างๆใน
อาเซียน มีการตะหนักถึงความส าคัญในกระบวนการแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล ดั่งท่ี  
ชนาธิป พรกุล (2554: 12,23) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีเอือ้อ านวยต่อการคิด คือ การท่ี
นกัศกึษาให้ค าอธิบายและให้เหตผุลขากข้อสรุปท่ีนกัศกึษาจดัท าขึน้มาจากการอ่านและ/หรือการ
ฟังเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกนักบัผู้ อ่ืน การท่ีนกัศกึษาพยายามขดัเกลา
ความคิดท่ีแต่ละคนในกลุ่มเสนอและลองทดสอบ ในการส่งเสริมให้นกัศกึษาเกิดกระบวนการคิด 
นักศึกษาจะถามและตอบค าถาม รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล สร้างข้อมูลและความคิดใหม ่
ท างานทัง้แบบร่วมกันเป็นกลุ่มและท างานคนเดียว มีส่วนร่วมในการอภิปรายร่วมกับเพ่ือน มีโอ
การแสดงความคิด และถามสิ่งท่ีข้องใจหรือสงสัย มีปฏิสัมพัทธ์กับเพ่ือนๆและครูในชัน้เรียนซึ่ง
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สอดคล้องกับ การสอนกระบวนการคิดทฤษฏีและการน าไปใช้นอกจากนี ้มนตรี วงษ์สะพาน 
(2554: 158) ได้พดูถึงความส าคญัของการสอนกระบวนการคิดว่า การสอนกระบวนการคิด ท าให้
ชัน้เรียนเปล่ียนไปจากชัน้เรียนท าแบบฝึกหดั และท่องจ ามาเป็นชัน้เรียนท่ีน่าต่ืนเต้น และน่าสนใจ
ทัง้การสอน และการเรียนรู้ และยงัท าให้งานสอนเป็นงานท่ีท้าทายสตปัิญญาและมีแรงจงูใจ ครูท่ีมี
ความเช่ียวชาญ จะท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง โดยผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ส่งผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองให้มีความเช่ือมัน่อยู่เสมอและกล่าวว่า การ
คิดเป็นกระบวนการทางปัญญา ท่ีเป็นเคร่ืองมือใช้ในการด าเนินชีวิตให้มีคณุภาพ การคิดอย่างมี
เหตุผลอาศยัหลายองค์ประกอบ มาตรฐาน คุณสมบตัิทางปัญญา และความสามารถในการใช้
เหตผุลและมีบทบาทส าคญัตอ่การเรียนรู้ สอดคล้องกบัวิจยัของ มนตรี แย้มกสิกร (2546: 155) ท่ี
ศกึษา การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมครูในการสร้างนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีเน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวตักรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และ สอดคล้องงานวิจัยของ สกล วรเจริญศรี (2550: 206) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอน
เพ่ือพฒันาการคิดเชิงระบบของนิสิตระดบัปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีทางการศกึษา. พบว่า นิสิต
แสดงความพึงพอใจตอ่กระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างมาก นิสิตยอมรับว่าการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางของรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึน้นัน้ เป็นแนวทางท่ีดี มีประโยชน์ ช่วย
พฒันาการคดิของนิสิตได้เป็นอยา่งดี  

1.4ด้านทกัษะชีวิต พบว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยใน
การพฒันาเองด้านทกัษะชีวิตในระดบัมากทัง้นีอ้าจเน่ืองมานิสิตวิชาชีพครูให้ความส าคญัต่อการ
ทกัษะท่ีใช้ในการด ารงชีวิต ตา่งๆในอาเซียน การมีจิตส านึกตอ่สงัคม ตระหนกัถึงคณุคา่ในตวัเอง 
เคารพความแตกตา่งในอาเซียน ให้ความส าคญัในการพฒันาตนเองเพ่ือประกอบอาชีพในอาเซียน 
ดัง่ท่ีงานวิจยัของ ไพฑรูย์ สินลารัตน์ (2556: 5) ได้ศกึษา การศกึษาทกัษะชีวิตและการสร้างโมเดล
กลุม่ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนวยัรุ่น. พบว่าโมเดลกลุม่ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ
ชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นได้ โดยผลจากการ
ทดลองใช้โมเดลกลุ่มฝึกอบรมพบว่า สมาชิกลุ่มได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตนเองต่อทกัษะ
ชีวิตด้านตา่ง ๆ สมาชิกกลุ่มมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กัน ตลอดระยะการด าเนินการในแตค่รัง้ของการ
พฒันาทกัษะชีวิตในแตล่ะทกัษะสมาชิกกลุ่มมีการถามค าถามและตอบค าถาม มีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม มีการแบง่ปันประสบการณ์ การมีโอกาสได้ประเมินทกัษะตา่ง ๆ ของตนเองในกลุม่  
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ดัง่ท่ี ดวงกมล พรหมชัย (2553: 112) ได้พูดถึงคณุลกัษณะของทักษะชีวิตโดยสรุปได้ว่า 
การเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะในการเรียนรู้ และเป็นผู้ ท่ีเห็นคณุค่าและความส าคญัของการเรียนรู้ มีทักษะ
ทางการท างานสูง มีความสามารถในการผลิตสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ มีทกัษะการส่ือสารและ
เทคโนโลยี มีอตัลกัษณ์ของความเป็นซาติตน รักษาวฒันธรรมและรักชาติ มีทกัษะในการแข่งขนั 
และตระหนกัรู้เท่าทนัอิทธิพลของต่างประเทศ มีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั 
วรินท์พร ฉัตรพลกิตติ์ (2558: บทคดัย่อ) ได้ศึกษา เร่ืองปัจจยับางประการด้านคณุลักษณะส่วน
บคุคลและด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลตอ่ทกัษะชีวิตของนกัศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 
พบวา่ ปัจจยัด้านคณุลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ผลการเรียน เจตคตติอ่สาขาวิชาท่ีท่ีศกึษา แรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิและปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม มีความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ในส่วนของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิต ทัง้นีเ้พราะผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีได้มาของนกัศึกษาเป็นการวดัความรู้วิชาตา่งๆ ให้เห็นถึงความสามารถการเรียนรู้
ทางวิชาการ การวิเคราะห์ วิจารณ์ ความเข้าใจเนือ้หาวิชาท่ีเรียน มีการวางแผนในการเรียนท่ีดี 
เม่ือนกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีท าให้นกัศกึษาเกิดความภูมิใจในตวัเอง มีความมัน่ใจ 
กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่อสงัคม อีกทัง้การได้การยอมรับทางสงัคม จะช่วยส่งเสริมให้
นกัศึกษามีการพัฒนาทกัษะในด้านต่าง ๆ ดียิ่งขึน้ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2558: 240) ได้ศึกษา ทกัษะชีวิต
นิสิตปริญญาตรี หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตปริญญา
ตรี หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีทักษะชีวิต ในแต่ละด้านและโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2559: 24) ได้ศึกษา 
ความสมัพนัธ์กับการพฒันาคณุภาพชีวิตกบัการพฒันาคน มีรายละเอียดว่า การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของร่างกาย ได้แก่ สขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภยั ซึง่จ าเป็นต้องบริโภคอาหารท่ีมี
คุณค่าครบถ้วนเพียงพอ การออกก าลังกายเป็นประจ า และการพักผ่อนท่ีพอเพียง การพัฒนา
คณุภาพชีวิตทางสติปัญญา ได้แก่ การเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต
ให้เท่าทันโลกปัจจุบัน และรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในอนาคต การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านอามรณ์ ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดี การรู้จักควบคุมอารมณ์ สามารถจัดการ
ความเครียดของจิตใจได้ การพฒันาคณุภาพชีวิตทางด้านสงัคม ได้แก่ การได้รับการยอมรับและ
การยกยอ่งจากสงัคม ได้มีสว่นร่วมในการสร้างประโยชน์ให้สงัคมและสว่นรวม 

1.5 ด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน พบว่านิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยในการพฒันาตนเองด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน ในระดบัมาก
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ทัง้นีอ้าจเน่ืองมานิสิตวิชาชีพครูให้ความส าคญัต่อการพัฒนาเล็งเห็นคณุค่าในด้านวฒันธรรม มี
ความรักในวฒันธรรมไทย อีกทัง้พร้อมเปิดรับวฒันธรรมจากประเทศในประชาคมอาเซียน ดงัท่ีธีระ
ชน พลโยธา (2560: บทยัดย่อ)กล่าวว่าประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนทีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมเอือ้อาทรและแบ่งปัน มีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพชีวิต สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยงัยืน 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ (2556: 184) ท่ีศึกษาการวิจัย
และพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ ASEAN ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การ
ปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม การจดัประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียน การเรียนรู้แบบผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิ และ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใหม่ สามารถพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวฒันธรรม
อาเซียนของนิสิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีได้ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ กรีแสง อเนกกุล (2553: 120) ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันาตวั
บง่ชีค้ณุภาพการจดัการศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปวฒันธรรม พบว่าตวับ่งชีค้ณุภาพ
ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและนิสิตนกัศกึษา เห็นด้วยในระดบั
มากกบัการก าหนดตวับง่ชีค้ณุภาพของกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยรวม 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒโดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้านทักษะชีวิต และด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน จ าแนกตาม 
เพศ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณะวิชา 

2.1 นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชายและนิสิตหญิงเรียนร่วมกันในชัน้เรียน
เดียวกัน ไม่ได้มีการแบ่งชัน้ เรียนเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย นิสิตท ากิจกรรมร่วมกัน ใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมือนกัน จึงไม่เกิดความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ ดงัท่ี  สุรางค์ โค้วตระกูล 
(2559: 106) กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงสามารถเรียนรู้และรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ทัดเทียมกัน 
สอดคล้องกับ ธ ารง บวัศรี (2549: 9-11) กล่าวว่า ความแตกตา่งระหว่างเพศ เป็นสิ่งท่ีสงัคมสร้าง
ความคาดหวงั แตค่วามแตกตา่งจริงๆ มีน้อยมาก ผู้สอนควรคิดวา่ผู้ เรียนทัง้เพศชายและเพศหญิง
มีความสามารถเท่าเทียมกัน และไม่ควรตัง้ความคาดหวังว่าผู้ เรียน เพศชายหรือเพศหญิงต้อง
ดีเดน่กว่ากนั โดยทางด้านหลกัสตูร คณะมีการปรับปรุงให้หลกัสตูรมีความทนัสมยัตามสภาพการ
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เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั สอดคล้องกับความสนใจของนิสิตและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นิสิตหญิงและนิสิตชายได้รับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกันอย่าง
เสมอภาค สอดคล้องกับ ประภาภรณ์ (2547: 73) กล่าวว่า ความส าคญัของหลกัสูตรคือการจัด
การศึกษาแบบส่วนรวม หลักสูตรถือเป็นสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นแนวทางในการจดัประสบการณ์แก่ผู้ เรียน 
การจดัการศกึษาแบบสว่นรวมคือการท่ีสามารถจดัการศกึษาได้ทัว่ถึงและเสมอภาคโดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทกุเพศ ทกุวยัได้มีสิทธ์ิในการศกึษาเล่าเรียนทดัเทียม สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภทัร
พร ค าปาเชื ้อ่ (2556: 114) ศึกษาเร่ืองการจดัการเรียนการ สอนวิชาทกัษะพฒันาเพ่ือการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ในวิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ตามความคิดเห็นของนักศกึษา
พบวา่ นกัศกึษาชายและหญิง มีความคดิเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยรวมและเป็นรายด้าน
ไมแ่ตกตา่งกนั 

2.2 นิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกันมีการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันทัง้นี อ้าจ
เน่ืองมาจากนิสิตทุกคนได้รับการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมือนกัน และอยู่ในสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการเดียวกนั ดงันัน้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจึงไมไ่ด้เป็นปัจจยัท่ีจะท าให้นิสิตเกิดความคิดเห็น
แตกต่างกันต่อการจดัการเรียนการสอนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนถือเป็นเร่ืองของสติปัญญา และ
การเอาใจใส่ของแต่ละคนท่ีจะเรียนรู้ในรายวิชา โดยมหาวิทยาลัยมีการชีแ้จงรายละเอียดของ
หลักสูตรและแผนการศึกษาให้นิสิตทุกคนทราบ นิสิตทุกคนต้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสตูรตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด อาจารย์ผู้สอนให้ความส าคญั
กับนิสิตแต่ละคนเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกระดับความรู้ความสามารถ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนิสิต ดงัท่ี สุพรรณี เพชระ (2552: 85) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
ความรู้หรือทกัษะอนัเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาตา่งๆท่ีได้เรียนมา อนัเกิดจากกระบวนการเรียนการ
สอน ผลการทดสอบจากผู้ สอนหรือผู้ รับผิดชอบในการสอนหรือทัง้ 2 อย่างรวมกัน ซึ่งการใช้
มาตรฐานเดียวกันในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต ท าให้นิสิตมีความพึงพอใจกับ
กระบวนการเรียนการสอนจึงเกิดความสนใจในการเรียนและเกิดทัศนคติท่ีดี ผลงานวิจัยนี ้
สอดคล้อง ปิยาภรณ์ ลกัษมีพิเชษฐ์ (2547: 85) ศึกษาทศันะของนิสิตท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุพบว่า นิสิตท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนตา่งกนั มีทศันะตอ่การจดัการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัทกัษิณวิทยา
เขตพัทลุงโดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกับ ปัทมาสน์ บุญทรง (2555: 126) 
ศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนการสอนวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ สถาบนัราช
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ภฏันครปฐม พบวา่นกัศกึษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การเรียนการสอน
วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภัฏนครปฐมโดยรวมและในแต่ละด้านไม่ต่างกัน และ
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2553: 9) ศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของ
หลกัสตูรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

2.3 นิสิตท่ีศึกษาคณะต่างกันมีการพัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองมาจากความแตกต่างระหว่างภาควิชาท่ีนิสิตเรียนอยู่มีความแตกต่างในสาขาวิชาท่ีเรียน
ความหลากหลายของสาขาวิชา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายของศาสตร์
สาขาวิชาท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละภาควิชา อาจส่งผลต่อความคิดเห็นของนิสิตซึ่งสอดคล้องกับชรีย์
นาท จิตต์บรรเทา (2555: 3)กล่าวถึงลกัษณะของหลกัสตูรท่ีดีไว้ว่าผู้สอนต้องมีคณุภาพ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีต่อหลกัสูตรสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับความ
สนใจและความต้องการของผู้ เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร ต้องมีการประเมินหลกัสูตร 
ได้แก่ การรวบรวมและศกึษาข้อมลู รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตรวจสอบหลกัสตูรและตดัสินว่า
หลกัสตูรมีคณุคา่ บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ 

 สอดคล้องกับงานวิจยัของ  เร่ืองการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษานิสิตนักศึกษา
ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่านิสิตนกัศกึษาย่อมมีลกัษณะแตกต่างกนัไป
ตามกลุ่มภาควิชา/สาขาวิชา โดยในด้านหลกัสูตร ผลการวิจยัพบว่า นิสิตภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ต่างกับ นิสิตภาควิชาภาษาศาสตร์ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนิสิตไม่สามารถทาความ
เข้าใจในเนือ้หาจากภาคทฤษฎีหรือจากตาราเพียงอย่างเดียว การศึกษาท่ีเนือ้หาหลากหลาย
ซบัซ้อน อาจทาให้นิสิตขาดความเข้าใจในการนาไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ดงันัน้ อาจ
ต้องอาศยัการปฏิบตัจิริงเพ่ือเสริมสร้างทกัษะและความเข้าใจเพ่ือนาไปประยกุต์ใช้ได้ดีขึน้ สว่นใน
ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ จากการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ นิสิต
ภาควิชาจิตวิทยา มีความคิดเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ต่างกับ นิสิตภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะภาควิชา
จิตวิทยายงัขาดส่ือประกอบการเรียนการสอน จานวนหนงัสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ สาหรับ
การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ และอาจมีไมเ่พียงพอกบัความต้องการของนิสิต เม่ือเทียบกบัภาควิชา
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ภาษาไทยและภาษาตะวันออกท่ีมี ส่ือประกอบการเรียนการสอน จานวนหนังสือวารสาร และ
สิ่งพิมพ์ท่ีมากกวา่ รวมถึงการจดัสภาพห้องเรียน จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร ส่ือการเรียนการ
สอน และความทนัสมยัของอปุกรณ์ของทัง้สองภาควิชา มีความแตกตา่งกนั 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการศึกษานิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดเห็นในการ

พัฒนาตนเองของนิสิตวิชาชีพครูในฐานะประชาคมอาเซียนสู่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน มีความคิดเห็นในการพัฒนา
ตนเองของนิสิตครูในฐานะประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมากผู้  วิจัยมี แนวทาง
ข้อเสนอแนะในแตล่ะด้าน ดงันี ้

1. ด้านภาษา จากผลการศึกษา พบว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ระดบัความคดิเห็นด้านภาษาอยู่ในระดบัมากและพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเดน็นิสิตวิชาชีพ
ครูควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้านภาษาเม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืน พบว่า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัต ่ากว่าประเด็นอ่ืน ดงันัน้ มหาวิทยาลัยจึงควรจดัให้มีการปรับปรุงพืน้ท่ีของ
หน่วยงานในสังกัด ให้มีพืน้ในการพัฒนาทักษะด้านภาษา รายวิชา ชมรม ท่ีมีอยู่แล้วให้มีความ
หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัมากและพิจารณารายข้อ
พบว่า ประเด็นนิสิตวิชาชีพครูควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหาความรู้ ในการพัฒนา
ภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสารในประชาคมอาเซียนเม่ือเทียบกบัประเด็นอ่ืน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับต ่ากว่าประเด็นอ่ืน ดังนัน้มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนส่งเสริมและการพัฒนาครูให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาภาษาองักฤษเพ่ือให้สามารถส่ือสารในประชาคมอาเซียนได้
อยา่งมีคณุภาพ 

3.ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์จากผลการศึกษาพบว่า นิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีระดบัความคิดเห็นด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดบัมากและพิจารณา
รายข้อพบว่า นิสิตวิชาชีพครูควรพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในกระบวนการแก้ปัญหา 
เม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต ่ากว่าประเด็นอ่ืน  ดั่งนัน้  ทาง
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มหาวิทยาลยัจึงควรให้การส่งเสริมเร่ืองรายวิชา อาจเป็นวิชาทางเลือกส าคญันิสิตท่ีให้ความสนใจ
ให้เล็งเห็นถึงความส าคญัของกระบวนการคิด 

4.ด้ าน ทั ก ษ ะ ชี วิ ต จ าก ผ ล ก า รศึ ก ษ าพ บ ว่ า  นิ สิ ต วิ ช า ชี พ ค รูม ห าวิ ท ย าลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีระดบัความคิดเห็นด้านทกัษะชีวิตอยู่ในระดบัมากและพิจารณารายข้อพบว่า 
นิสิตวิชาชีพครูควรตระหนกัถึงคณุค่าในความสามารถของตนเอง เพ่ือการน าไปประกอบวิชาชีพ
เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับต ่ากว่า
ประเด็นอ่ืน ดังนัน้ทางมหาวิทยาลัยจึงควรให้การส่งเสริมเร่ืองรายวิชา อาจเป็นวิชาทางเลือก
ส าคญันิสิตท่ีให้ความสนใจให้เล็งเห็นถึงความส าคญัของเร่ืองทกัษะชีวิต 

5.ด้านทักษะวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนจากผลการศึกษาพบว่า นิสิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีระดบัความคิดเห็นด้านทกัษะวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน
อยูใ่นระดบัมากและพิจารณารายข้อพบวา่ นิสิตวิชาชีพครูควรเข้าใจและยอมรับความแตกตา่งทาง
วฒันธรรมของประชาคมอาเซียน เม่ือเทียบกบัประเดน็อ่ืน พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัต ่ากว่า
ประเด็นอ่ืน ดังนัน้ทางมหาวิทยาลัยจึงควรให้การส่งเสริมเร่ืองรายวิชา อาจเป็นวิชาทางเลือก
ส าคัญนิสิตท่ีให้ความสนใจให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเร่ืองทักษะวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาการพฒันาตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในส่วนคณะ
วิชาอ่ืนๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละคณะวิชา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
พฒันาตนเองของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒอ่ืนๆ เช่น ความสามารถพิเศษ การบริหารการจัดการ การวัดประเมินผล การ
บริหารจดัการ ด้านการพฒันานิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะประชาคมอาเซียน 

3.ควรมีการศกึษาการพฒันาตนเองของนิสิตเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในมหาวิทยาลยั
อ่ืนๆ ของประเทศไทยในทุกกลุ่ม เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนานิสิต ใน
ระดบัประเทศ ตอ่ไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครมูหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในฐานะประชาคมอาเซียน 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการพฒันาตนเองของนิสติวชิาชพีครู
มหาวทิยาลยั    ศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะประชาคมอาเซยีน 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คอื 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการพฒันาตนเองของนิสติวชิาชพีครูมหาวทิยาลยั                      
ศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะประชาคมอาเซียนในหลายองค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านภาษา                         
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ด้านกระบวนการคดิวเิคราะห์ ด้านทกัษะชวีติ และด้านวฒันธรรม
ของประชาคมอาเซยีน  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคดิเห็น
และขอ้เสนอแนะ เพื่อใชป้ระกอบการอภปิรายผล 

 โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ ค าตอบของนิสติทุกท่านจะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อการวจิยั ขา้พเจา้ขอขอบคุณนิสติทุกท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 

นายวชัรภทัร ์แสงแก่นเพช็ร ์
นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาการบรหิารการจดัการ
การศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจรงิของนิสติ 

 

1. เพศ 

 ชาย 

 หญงิ 

2. ชัน้ปีทีก่ าลงัศกึษา 

  ชัน้ปีที ่2 
  ชัน้ปีที ่3 
  ชัน้ปีที ่4 
3. คณะทีศ่กึษา 
  คณะศกึษาศาสตร ์ 
  คณะมนุษยศาสตร ์ 
  คณะสงัคมศาสตร ์  

   คณะศลิปกรรมศาสตร ์
   คณะพลศกึษา 
   คณะวทิยาศาสตร ์
   อื่น ๆ โปรดระบุ คณะ..................................................... 

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสงู ระดบัคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป 
   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัปานกลาง ระดบัคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.00 – 2.99 
     ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัต ่า ระดบัคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.99 ลงมา 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการพฒันาตนเองของนิสติวชิาชพีครมูหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒในฐานะประชาคมอาเซยีนในหลายองค์ประกอบ ประกอบด้วย ด้านภาษา ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านกระบวนการคดิวเิคราะห์  ด้านทกัษะชวีติ และ ด้านวฒันธรรมของ
ประชาคมอาเซยีน  
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัการพฒันาตนเองของนิสติวชิาชพีครู
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะประชาคมอาเซยีนในดา้นต่างๆ แต่ละขอ้ค าถามเพยีงช่อง
เดยีวเท่านัน้ 

ค่าน ้าหนกัคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบัดัง่นี้ 
คะแนน 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 
คะแนน 4 หมายถงึ เหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยูใ่นระดบั มาก 
คะแนน 3 หมายถงึ เหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถงึ เหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยูใ่นระดบั น้อย 
คะแนน 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าวอยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 
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แบบสอบถามการพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครมูหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในฐานะประชาคมอาเซียน 

ข้อท่ี 
ความคิดเหน็การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในฐานะประชาคมอาเซียน 

ระดบัความคิดเหน็  
เหน็
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

เหน็
ด้วย 
มาก 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เหน็
ด้วย 
น้อย 
(2) 

เหน็
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้านภาษา 
1 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาทกัษะดา้น

ภาษาองักฤษเพื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
     

2 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการประกอบ
อาชพี 

     

3 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อเป็นเครื่องมอื
ถ่ายทอดวฒันธรรม 

     

4 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการร่วมมอืกบั
บุคลากรในประชาคมอาเซยีน 

     

5 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาในประชาคมอาเซยีน 

     

6 นิสติวชิาชพีครคูวรมสีว่นร่วมในกจิกรรมเผยแพร่ภาษาไทยใน
ประชาคมอาเซยีน 

     

7 นิสติวชิาชพีครคูวรมสีว่นร่วมในการพฒันาสือ่การเรยีนรูด้า้นภาษา      
8 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัในกจิกรรมการพฒันา

ภาษาในระดบัอุดมศกึษา 
     

9 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ เพื่อร่วมงานกบั
ประชาคมอาเซยีน 

     

10 นิสติวชิาชพีครคูวรจะศกึษาภาษาอื่นๆในอาเซยีน เพื่อเขา้ถงึ
วฒันธรรมของประเทศในอาเซยีน 
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ข้อท่ี 
ความคิดเหน็การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในฐานะประชาคมอาเซียน 

ระดบัความคิดเหน็  
เหน็
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

เหน็
ด้วย 
มาก 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เหน็
ด้วย 
น้อย 
(2) 

เหน็
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการหาความรู ้ใน

การพฒันาภาษาองักฤษเพื่อสือ่สารในประชาคมอาเซยีน 
     

12 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ใน
การเรยีนรูว้ฒันธรรมประชาคมอาเซยีน 

     

13 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ใน
การเผยแพร่วฒันธรรมไทยสูป่ระชาคมอาเซยีน 

     

14 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ใน
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาในอาเซยีน เพื่อเรยีนรู ้เช่น วฒันธรรม 
วธิกีารสอน การจดัการเรยีนรู ้

     

15 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศกึษาผ่านระบบ
ออนไลน์ ในการพฒันาทกัษะชวีติ เช่น ทกัษะการท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่น จติส านึกต่อสงัคม 

     

16 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ใน
การพฒันาภาษาอื่น ๆ ในอาเซยีน  

     

17 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อการพฒันาตนเอง ในการประกอบอาชพีครใูนอาเซยีน 

     

18 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ใน
การพฒันาทกัษะการคดิ,การแกป้ญัหา,ความคดิสรา้งสรรค ์

     

19 นิสติวชิาชพีครคูวรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเผยแพร่
ภาษาไทย สูอ่าเซยีน ผ่านระบบออนไลน์ 

     

20 นิสติวชิาชพีครคูวรมสีว่นร่วมในกจิกรรมพฒันาความรู ้
ความสามารถดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน าไปใชใ้นการเรยีน
การสอน 
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ข้อท่ี 
ความคิดเหน็การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในฐานะประชาคมอาเซียน 

ระดบัความคิดเหน็  
เหน็
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

เหน็
ด้วย 
มาก 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เหน็
ด้วย 
น้อย 
(2) 

เหน็
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห ์
21 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์เพื่อ

แสวงหาความรูต่้างๆในอาเซยีน 
     

22 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ใน
กระบวนการแกป้ญัหา 

     

23 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ในการ
คดิเป็นเหตุผลเป็นผล 

     

24 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ในการ
สรา้งกระบวนการเรยีนรู ้

     

25 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ใหเ้ป็น
ล าดบัขัน้ตอนถูกตอ้งสามารถปรบัไดต้ามสถานการณ์ 

     

26 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ใหม้ี
แนวคดิในการพฒันาตนเองเพื่ออยู่ร่วมในอาเซยีน 

     

27 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ใหม้ี
แนวคดิในการพฒันาทกัษะภาษา 

     

28 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ใหม้ี
แนวคดิในการพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

29 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ใหม้ี
แนวคดิในการพฒันาทกัษะชวีติ 

     

30 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะห ์ใหม้ี
แนวคดิในการพฒันาตนเองเพื่อประกอบอาชพี 
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ข้อท่ี 
ความคิดเหน็การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในฐานะประชาคมอาเซียน 

ระดบัความคิดเหน็  
เหน็
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

เหน็
ด้วย 
มาก 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เหน็
ด้วย 
น้อย 
(2) 

เหน็
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้านทกัษะชีวิต 
31 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึทกัษะการสือ่สารระหว่างบุคคลใน

ประชาคมอาเซยีน 
     

32 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึการมจีติส านึกต่อสงัคม      
33 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการพฒันาตนเพื่อเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 
     

34 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึคณุค่าในความสามารถของตนเอง 
เพื่อการน าไปประกอบวชิาชพีเมื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

     

35 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึคณุค่าของบุคคลอื่น ดว้ยการเคารพ
ความแตกต่าง ของวฒันธรรม วชิาชพี  

     

36 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เมื่อ
ตอ้งร่วมงานกบับุคคลทีเ่ขา้มาจากประชาคมอาเซยีน 

     

37 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึการมสีว่นร่วมในการแกป้ญัหาสงัคม 
เช่น ปญัหายาเสพตดิ ความรุนแรงในครอบครวั ปญัหาในโรงเรยีน 

     

38 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาความรู ้
ความสามารถ ในการประกอบวชิาชพีเมื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 

     

39 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของวฒันธรรมที่
หลากหลายในประชาคมอาเซยีน เพื่อการปรบัเปลีย่นการสอนไป
ตามประชาคมอาเซยีน 

     

40 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัในการเขา้ร่วมใน
ประชาคมอาเซยีน เช่น วธิกีารเรยีนการสอน การจดัท าสือ่การสอน
ใหเ้หมาะสม กบัประเทศต่างๆ ในอาเซยีน 
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ข้อท่ี 
ความคิดเหน็การพฒันาตนเองของนิสิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในฐานะประชาคมอาเซียน 

ระดบัความคิดเหน็  
เหน็
ด้วย
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

เหน็
ด้วย 
มาก 
(4) 

เหน็
ด้วย
ปาน
กลาง 
(3) 

เหน็
ด้วย 
น้อย 
(2) 

เหน็
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้านทกัษะวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 
41 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของวฒันธรรมของ

ประเทศในประชาคมอาเซยีน เพื่อการปรบัเปลีย่นการเรยีนการ
สอนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซยีน 

     

42 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของวฒันธรรมทาง
ภาษา เครื่องแต่งกายในอาเซยีน 

     

43 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของวฒันธรรม 
กฎหมาย ขนบประเพณีของประชาคมอาเซยีน 

     

44 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของวฒันธรรมของการ
ประกอบอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

     

45 นิสติวชิาชพีครคูวรตระหนกัถงึความส าคญัของวฒันธรรมไทยใน
ประชาคมอาเซยีน 

     

46 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาความรูใ้นวฒันธรรมของกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซยีน 

     

47 นิสติวชิาชพีครคูวรพฒันาในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัและ
ร่วมมอืกนั สง่เสรมิอตัลกัษณ์ของประชาคมอาเซยีน 

     

48 นิสติวชิาชพีครคูวรเผยแพรว่ฒันธรรมไทยในประชาคมอาเซยีน      
49 นิสติวชิาชพีครคูวรศกึษาการอยูด่ว้ยและความเขา้ใจกนัของ

ประชาคมอาเซยีน 
     

50 นิสติวชิาชพีครคูวรเขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างทางวฒันธรรม
ของประชาคมอาเซยีน 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ เพื่อใชป้ระกอบการอภปิรายผล 

 ค าช้ีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะหรอืความคดิเหน็เพิม่เตมิในแต่ละดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
ตนเองของนิสติวชิาชพีครมูหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในฐานะประชาคมอาเซยีน 
 ด้านภาษา 
 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………............ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………. 
 ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห ์
 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 ด้านทกัษะชีวิต 
 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………............ 
 ด้านวฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 
 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายวชัรภทัร์ แสงแก่นเพ็ชร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 22 เมษายน 2534 
สถานที่เกิด ไทย 
วุฒกิารศึกษา การศกึษาบณัฑิต(กศ.บ.) คณะพลศกึษา 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 69/423 รามค าแหง164 กรุงเทพฯ 10510   
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