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บทบรรณาธิการ 
 
 กองบรรณาธิการตองขอโทษทานสมาชิกทีว่ารสารฉบับนี้ออกลาชากวาที่กําหนดไว  แตขอ
เรียนวา บทความที่ปรากฏอยูในรังสิตสารสนเทศฉบับนีท้างคณะผูจดัทําไดเลือกสรรบทความที่ให
ความรูและมีประโยชนแกผูที่สนใจทุกทาน 
  
 เนื้อหาในเลมเริ่มตนดวยบทความเกีย่วกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
ตามดวยบทความทางดานบรรณารักษศาสตรที่นาสนใจประกอบดวย ยังจะใช CDS/ISIS 
หรือโปรแกรมเกาๆอยูอีกหรือ? : การประยุกตใชโปรแกรมใดๆ  กับงานอันหลากหลายของหองสมดุ 
จากประสบการณของผูใชงาน (คนหนึ่ง)  และประสบการณการใหบริการสารนิเทศ นอกจากนี้ ยังมี
บทความเกีย่วกับการศึกษาความพึงพอใจขององคกรตางๆ ตอบัณฑติที่จบจากคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวทิยาลัยรังสิต 
 
 ในปจจุบนันี ้ เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาททางดานการศึกษามากขึ้นเพื่อใหผูเรียนกาวทัน
โลกแหงเทคโนโลยี จึงขอเสนอบทความเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา : บนเสนทางเลือกท่ีนา 
จับตามอง, E-Learning ในสถานศึกษา และ การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก ตามดวย 
การละเลนกีฬาพื้นบาน เพือ่เปนการสงเสริมวัฒนธรรมการละเลนกฬีาพื้นบานใหคงอยูคูความเปน
ไทยตลอดไปสงทายดวยบทความแหงปรัชญาชีวิตเรื่อง ตวัตน 
 
 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทานผูเขียนบทความทุกทาน ที่กรุณามอบบทความที่
นาสนใจมาพมิพเผยแพรลงในวารสารฉบบันี้  ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวาบทความที่นําเสนอในฉบับนี้
คงมีประโยชนแกผูอานพอสมควร และหากทานมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอยางใด ไดโปรดสงมาที่
กองบรรณาธิการก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง 
 
  
                                                                    กองบรรณาธิการ 



 1
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน * 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา " พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 " 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังอื่นในสวนที่ไดบัญญัติไวแลว
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การศึกษา”  หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย 
การถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการการสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
 “การศึกษาตลอดชีวิต”  หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 “สถานศึกษา”  หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมี  
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 “สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงาน 
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
            "การประกันคุณภาพภายใน" หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานบันการศึกษาภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหนวยงานตน
สังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแล 
 "การประกันคุณภาพภายนอก”  หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคณุภาพและใหมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………*
พิมพซ้ําจาก  "พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542" 
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 “ผูสอน”  หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ 
 “ครู" หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
 “คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับ อุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ การบริหารสถานศึกษาแตละแหง
ทั้งของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ การบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุน 
การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ  
 “กระทรวง” หมายความวา กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
                                                                    หมวด 1 
                                                                บทความทั่วไป 
                                                        ความมุงหมายและหลักการ 
 
          มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติ 
ปญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา  ภูมิปญญา 
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้  

(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 
(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท 

การศึกษา 
(4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจดัการศึกษา 
(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
 

หมวด 2 
สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา 

 
 มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม  
การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได  
หรือ ไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ 
 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและ
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 
 มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคล ซึ่งอยูในความดูแลไดรับ 
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 
 มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหบุคคล ครอบครัว องคกร 
ชุมชนองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้ 

(1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแก 
บุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลที่ 
ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด 

(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชมุชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน  
ตามควรแกกรณี ดังตอไปนี้ 

(1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 
รับผิดชอบ 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
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หมวด 3 

ระบบการศึกษา 
  
 มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

(1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ 
การศึกษา  การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ  
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จ 
การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ 
บุคคลแตละกลุม 

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพรอม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอ่ืน ๆ 
          สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได 
 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได 
ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรูนอกระบบตามอัธยาศัย 
การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 
 มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา การแบง
ระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คอื ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา 
 การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตามที่ 
กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 17 ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหจัดในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
          (1)   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของ
สถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความตองการพิเศษ หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(2) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาอื่น 

(3)  ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันสังคมอื่นเปนผูจัด 
 มาตรา 19 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหนวยงาน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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 มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ
เอกชน สถานประกอบการหรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปน 
ไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
ความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตราฐานการศึกษาของชาติ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 

หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา 

 
 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 
 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน  
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณ 
เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 

(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 
(4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
(5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง 

ความแตกตางระหวางบุคคล 
(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ 

ปองกันและแกไขปญหา 
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน 

รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ัง 

ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวย 

ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวน 
การเรียนรูทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท
ตางๆ    

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้น ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา  
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
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มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ 
 มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียน 
การสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนําผลการประเมิน 
ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
 มาตรา 27 ใหคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ 
ความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
 ใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่ 
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คณุลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมท้ังหลักการศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ 
โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 
 สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
 สาระหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ยังมี 
ความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู และพัฒนา 
สังคม 
 มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจดัการศึกษา 
อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา 
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
 มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมให 
ผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา                                                
     

 
หมวด 5 

การบริหารและการจัดการศึกษา 
 

สวนที่ 1 
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

 
 มาตรา 31 ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการติดตามตรวจและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ 
วัฒนธรรม   
 มาตรา 32 ใหกระทรวงมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการจํานวนสี่ 
องคกร ไดแก สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา 33 สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร การ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการพิจารณา 
กล่ันกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปน 
ประธานกรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคการปกครอง 
สวนทองถ่ินผูแทนองคการวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่น
รวมกัน 
 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติเปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการ
สภาเปนกรรมการและเลขานุการ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง 
และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา 34  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา  
มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ 
วัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดม 
ศึกษา ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
 คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาดานศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุน 
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 มาตรา 35  องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 34 ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนง 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรวิชาชีพ  
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย 
กําหนด ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความแตกตางของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะดวย 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา 34 เปนนิติบุคคลและใหเลขาธิการของแตละสํานักงาน 
เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 
 มาตรา 36 ใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปน 
สวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทาง ตามมาตรา 21 
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ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ 

ที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา 
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ  
 มาตรา 37  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา 
ใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลัก และความเหมาะสม 
ดานอื่นดวย 
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีอํานาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรา 38  ในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหมคีณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา รวมท้ังพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน 
สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมท้ังการกํากับดูแล 
หนวยงานดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา 
 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวยผูแทนองคกร 
ชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู  
ผูแทนสมาคม ผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนา และ 
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการและ 
เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ 
ตํ่ากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน 
ศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูบริการสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18 (1) และ (3) 
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สวนที่ 2 

การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตาม 
ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 
 มาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาที่การประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัด 
การศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ 

อุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

สวนที่ 3 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

  
 มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
 มาตรา 44 ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู 
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 45 ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาตามกฎหมาย 
กําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา 
 การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือขององคกร ปกครอง 
สวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการ 
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับฟงความคิดเห็นของ 
เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา 
ระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการ 
กํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 มาตรา 46 รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี และสิทธิ 
ประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมท้ัง 
สงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได 
 

หมวดที่ 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก 
ระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนิน 
การอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ 
เปดเผย ตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ 
มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลจัดการการศึกษา 
เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัด 
การศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 ใหมีการประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแต 
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูล 
เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมท้ังผูปกครองและผู 
ที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติ 
ภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน 
ศึกษานั้น 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอ 
หนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการ 
ดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
 

 
หมวดที่ 7 

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และ 
บุคลากร ทางการศึกษา ใหมีคณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับ 
และประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ 
พรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง 
 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
อยางเพียงพอ 
 
 มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปน 
องคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตราฐาน 
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา 
 ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและ 
เอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
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 การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ 
ศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหเปน 
ไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถาน 
ศึกษาตาม มาตรา 18 (3) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพ้ืนที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทาง 
การศึกษา 
 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกคณาจารยผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาระดับปริญญา 
 มาตรา 54 ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทั้งของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปน 
ขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการ 
บริหารบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา 55 ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูล 
อ่ืนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทาง 
สังคมและวิชาชีพ 
 ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงาน 
ริเริ่มสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา 
ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ 
 มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการ 
ศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชาํนาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือ 
ใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
                                            
          

หมวดที่ 8 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 
 มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน ทั้งจาก 
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้ 

(1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพ่ือ 
การศึกษาใหตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

(2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดย 
เปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวน 
รวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 
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 ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกลาว 
โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความเหมาะสม และความ 
จําเปนทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 มาตรา 59 ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช 
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวย ที่ราชพัสดุ 
และท่ีเปนทรัพยสินอื่น รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไม 
ขัดหรือแยงกับนโยบายวัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือโดยการซื้อ 
หรือแลกเปล่ียนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล รวมท้ังผลประโยชนที่เกิด 
จากราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ 
ทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง 
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล รวมท้ังผลประโยชนที่ 
เกิดจากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ 
ทรัพยสินหรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ใหสถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอ 
การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศโดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

(1) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 

(2) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย 
ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

(3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลองกับ 
ความจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 10  
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและ 
ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(5) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปน 
นิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการมหาชน 

(6) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยต่ําใหสถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพ่ึงตนเองได 
(7) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
มาตรา 61 ใหรฐัจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและ
ความจําเปน 
 มาตรา 62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจาย 
งบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก 
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 หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 

หมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
 มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนํา และโครงสรางพ้ืนฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพ่ือใชประโยชนสําหรับการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความ 
จําเปน 
 มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทาง 
วิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถใน 
การผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ทั้งนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 มาตรา 65 ใหมกีารพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมี 
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 
 มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา 
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชที่คุมคาและ 
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 
          มาตรา 68 ใหมีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ 
คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
จากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมท้ังใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษ
ในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพ่ือการพัฒนาคนและสังคม 
 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริม และประสาน 
การวิจัย การพัฒนาและการใช รวมท้ังการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา                              

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา 70 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมี 
การดําเนินการปรับปรุงแกไขตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ 
นี้ใชบังคับ 
 มาตรา 71 ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัติ 
ใชบังคับยังคงมีฐานะและอํานาจหนาที่เชนเดิม จนกวาจะไดมกีารจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
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ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 72 ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา 10 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 มาใชบังคับจนกวา
จะมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยใชบังคับ 
 ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 16 
วรรคสอง และวรรคสี่ ใหแลวเสร็จ 
 ภายในหกปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกระทรวงจัดใหมีการประเมินผลภายนอกครั้งแรก 
ของสถานศึกษาทุกแหง 
 มาตรา 73 ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา และ 
หมวด 7 คร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาใชบังคับ จนกวาจะไดมีการดําเนินการใหเปนไปตาม 
บทบัญญัติในหมวดดังกลาว รวมทั้งการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ.2523 ซึ่งตองไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 74 ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตั้งกระทรวงยังไมแลวเสร็จ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ 
ออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ 
หนาที่ของตน 
 เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองดําเนินการกอนที่การจัดระบบบริหารการศึกษา 
ตามหมวด 5 ของพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่กระทรวงศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหทําหนาที่ใน 
สวนที่เกี่ยวของแลวแตกรณี 
 มาตรา 75 ใหจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเปนองคการมหาชนเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย พระ
ราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพื่อทําหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอการจัดโครงสราง องคกร การแบงสวนงานตามที่บัญญัติไวในหมวด 5 ของพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไวในหมวด 7 ของ 

พระราชบัญญัตินี้ 
(3) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามที่บัญญัติไวในหมวด 8 ของ  

พระราชบัญญัตินี้ 
(4) เสนอแนะเกี่ยวกับการรางกฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินการตาม (1) (2) และ (3) ตอ

คณะรัฐมนตรี 
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังที่บังคับใชอยูในสวน

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม (1) (2) และ (3)  เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตินี้ตอ คณะรัฐมนตรี 
            (6) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนประกอบดวย 
 มาตรา 76 ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา จํานวนเกาคน ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ มปีระสบการณและมีความเชี่ยวชาญ 
ดานการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงินและการคลัง กฎหมาย 
มหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะตองมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของ 
รัฐรวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน 
 ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา และแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได 



 15
 ใหเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร และ 
บริหารกิจการของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงวาระเดียวเปนเวลาสามป เมื่อครบวาระ
แลวใหยุบเลิกตําแหนงและสํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
 มาตรา 77 ใหมคีณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหาร สํานักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่งจํานวน
สิบหาคน ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนคณะกรรมการบริหารจํานวนสองเทาของ
จํานวนประธานและกรรมการบริหารเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้ง ประกอบดวย 
            (1) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ 
             (2) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสอง
คน และคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือ การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาใน
สาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ในจํานวนนี้จะตองเปนคณบดี
คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไมนอยกวาหนึ่งคน 
             (3) ผูแทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพดานการศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหาคน 
ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการและเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่ง
เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
 มาตรา 78 ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษาและ
มีอํานาจกํากับดูแลกิจการของสํานักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 นอกจากที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
อยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(1) องคประกอบ อํานาจหนาที่ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา 
75 และมาตรา 76 

(2) องคประกอบ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และการเสนอ 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามมาตรา 77 

(3) คุณสมบัติและลักษณะตองหามรวมทั้งการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการบริหารเลขาธิการ 
และเจาหนาที่ 

(4) ทุน รายได งบประมาณ และทรัพยสิน 
(5) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืน 
(6) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
(7) การยุบเลิก 
(8) ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพ่ือใหกิจการดําเนินไปไดโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        ชวน  หลักภัย 
        นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี 
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กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ รวมท้ังในการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินและเอกชนตามที่
กฎหมายบัญญัติและใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ และเอกชนภายใตการกํากับดูแล
ของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติเพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัด
การศึกษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทยดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17
 
 
 
                                                                      บรรณานุกรม 
 
พิมพซ้ําจาก "พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542"  (2542).  กรุงเทพฯ : สํานักงาน    

คณะกรรมการ การศึกษาแหงชาติ. 
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ยังจะใช CDS/ISIS หรือโปรแกรมเกาๆ อยูอีกหรือ ? : 
การประยุกตใชโปรแกรมใดๆ กับงานอันหลากหลายของหองสมุด 

จากประสบการณของผูใชงาน (คนหนึ่ง) 
 

       สุธรรม  อุมาแสงทองกุล * 
        
 
บทคัดยอ 
 
 CDS/ISIS เปนโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System-DMBS) ที่แมจะ
เปนโปรแกรมแบบเกา  แตยังคงสามารถนํามาประยุกตใชงานหองสมุดไดหลากหลาย    โดยเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรม  ตัวอยางเชน  (1) การใชเปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  เพ่ือสราง
ฐานขอมูลเฉพาะตางๆ (2) การใชเปนโปรแกรมระบบงานหองสมุด  ทั้งกรณีการใชเฉพาะงานสืบคนฐานขอมูล  
การใชเปนระบบงานหองสมุดพ้ืนฐาน (วิเคราะหและทํารายการ  สืบคน  ยืมคืน)  หรือ การใชเปนโปรแกรม
ระบบงานหองสมุดเฉพาะดาน  เชน  การควบคุมวารสาร  การสํารวจหนังสือ  การจัดทําเปนระบบสํารองขอมูล
ของหองสมุด  (3) การใชเปนเครื่องมือชวยงานบรรณารักษ  เชน  กรณีฐานขอมูลและโปรแกรมจัดการหัวเรื่อง
ภาษาไทยแบบศัพทสัมพันธ   ฐานขอมูลรูปแบบการลงรายการนิติบุคคลของไทย  และ (4) การใชเปนเครื่องมือ
สําหรับการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร  โดยเฉพาะประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวกับระบบจัดเก็บและ
สืบคนสารสนเทศ 
 การพิจารณาคุณสมบัติของโปรแกรม CDS/ISIS (หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม) ในฐานะโปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูลของหองสมุด  พอจะสรุปไดวา  โปรแกรม CDS/ISIS มีขอดีในดาน  โครงสรางฐานขอมูล ระบบ
ดรรชนีและการคนคืนขอมูล  และความมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบอื่น   แตดอยทางดานการ
ออกแบบระบบเชื่อมประสานกับผูใช (User interface)  ความทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรม  และการขาดระบบ
ควบคุมความสมบูรณถูกตองของขอมูลบางประการ   อยางไรก็ตามขอดอยดังกลาวสามารถพัฒนาโปรแกรม
เพ่ิมเติมแกไขได 
 จากประสบการณใชงาน  ผูเขียนมีความเห็นวา  โปรแกรม CDS/ISIS  ชวยใหหองสมุดสามารถจัดการ
ฐานขอมูลไดอยางอิสระ   ในขณะที่โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล  และ/หรือโปรแกรมระบบงานหองสมุด
สําเร็จรูปบางโปรแกรมมักไมเอ้ืออํานวย   ทั้งนี้ฐานขอมูลดังกลาวสามารถถายโอนไปใชโปรแกรมใดๆ ที่รองรับ
รูปแบบมาตรฐานการถายโอนขอมูล ไดเสมอ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
บรรณารักษหองสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ 
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เกร่ินนํา 
 
 ผูเขียนเปนบุคคลหนึ่งซึ่งคลุกคลีกับงานฐานขอมูลบรรณานุกรมเอกสารของหองสมุด  และไดใช
โปรแกรม CDS/ISIS ชวยการปฏิบัติงาน   ทั้งๆ ที่ปจจุบันหองสมุดระดับอุดมศึกษาตางไดจัดซื้อโปรแกรมระบบ
หองสมุดอัตโนมัติของตางประเทศมาใชงาน   แตผูเขียนก็ยังไมละทิ้งโปรแกรม CDS/ISIS  จนมีเพ่ือนฝูงหลาย
คนสงสัยและงุนงง   บางทานก็หัวเราะและนึกขําวาทําไมยังลาหลังและจมอยูกับส่ิงเกาๆ เดิมๆ   รวมท้ัง
นักศึกษาฝกงานจากสถานศึกษาบางแหงที่แปลกใจกับความคิดของผูเขียนวาทําไมจึงยังควรร่ําเรียนโปรแกรม
เกาๆ อยาง CDS/ISIS (หรือ Foxpro ฯลฯ)  อยูอีก   จนผูเขียนไดรับการเรียกขานวา      “ลุงเชย”    ส่ิงที่เรียน
เสนอตอไปนี้เปนมุมมองหนึ่งที่พบเห็นขอดีบางประการจากโปรแกรมนี้ 
 
CDS/ISIS คืออะไร 
 
 CDS/ISIS ยอมาจาก Computerized Documentation System/Integrated Set of Information 
System  เปนโปรแกรมชวยการจัดการฐานขอมูล  ซึ่งองคกร UNESCO  เปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาและ
เผยแพร  ปจจุบันในรุนที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ DOS พัฒนามาถึงรุน  version 3.08 (และไดขาววาไดหยุด
พัฒนาแลว)  สําหรับรุนที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows เทาที่ผูเขียนไดตัวอยางโปรแกรมมาศึกษา  คือ
รุน version 1.31  นอกจากนี้ยังมีรุนที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ UNIX  รวมท้ังโปรแกรมเสริมการใชงานตางๆ  
เชน Websis  (ที่เปรียบเสมือนโปรแกรมสืบคนสารสนเทศ (OPAC) ที่คนฐานขอมูลบน ISIS for UNIX ผาน
ระบบWorld Wide Web  ดวยโปรแกรม Web Browser เชน Internet Explorer)  โปรแกรม Heurisko  (ที่เปน
โปรแกรมสืบคนสารสนเทศ (OPAC) คนฐานขอมูลบน ISIS for DOS  ซึ่งหองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใช
งาน)   เปนตน  โปรแกรม CDS/ISIS นี้มีการพัฒนาเปนโปรแกรมระบบงานหองสมุดหลายระบบ   การสืบคน
วรรณกรรมวารสารตางประเทศ  และการคนหาจาก Website  พบวามีการพัฒนาและใชงานมากในบางประเทศ
เชน บราซิล  สเปน  อินเดีย  สําหรับในไทยเอง  มีหนวยงานหลายแหงที่พัฒนาระบบฐานขอมูลที่ใชงานไดดี  
บนพ้ืนฐานโปรแกรมนี้  เชน  หองสมุดศูนยขอมูลขาวชอง 7 สี  หองสมุดสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI)  หองสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  หองสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ  เปนตน  คําวา 
CDS/ISIS ที่จะกลาวถึงตอไปนี้  จะหมายถึง CDS/ISIS for DOS เปนหลัก 
 ประวัติและรายละเอียดของโปรแกรมฯ  มีนักวิชาการหลายทานเขียนเสนอไว  ในที่นี้ผูเขียนจะมุงเพียง
ประเด็นวา “CDS/ISIS เปนโปรแกรมหองสมุดหรือไม?”   เพราะความคิดความเขาใจตอประเด็นนี้  อาจสงผล
ตอการกําหนดทัศนคติ  ทาที  และพฤติกรรมของบรรณารักษตอโปรแกรมไดมาก 
 นักวิชาการของไทยบางทานกลาววา  CDS/ISIS  เปนโปรแกรมระบบงานหองสมุด (Library 
Package/Application Software)  แตผูเขียนไมเห็นดวย  เพราะโปรแกรมดังกลาวเปน “โปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล” (Database Management System - DBMS)  ซึ่งสามารถนําไปใชงานดานฐานขอมูลได
หลากหลาย  ไมเฉพาะแตงานหองสมุดเทานั้น  เพียงแตฐานขอมูลที่สรางขึ้นมีโครงสรางเหมาะสมและสอดคลอง
กับฐานขอมูลบรรณานุกรมเอกสาร (ของหองสมุด) อยางยิ่ง  จงึมีการใชกันแพรหลายในวงการหองสมุด  แต
แมวาองคกรผูใชงานสวนใหญ (หรือเกือบทั้งหมด) จะเปนหองสมุด  ก็ไมไดหมายความวาโปรแกรมดังกลาวเปน
โปรแกรมระบบงานหองสมุด  เพราะ CDS/ISIS  ไมไดออกแบบมาเพื่อการใชเปนโปรแกรมหองสมุดโดยตรง  ไม
มีการเตรียมโครงสรางฐานขอมูลสําหรับงานหองสมุดไวใหกอน  ไมมีระบบงานเกี่ยวกับการยืมคืน  ไมมี
ระบบงานสืบคนขอมูลสําหรับผูใช (OPAC)  (แต CDS/ISIS for Windows มีระบบ OPAC รองรับ)  ดังนั้น  เมื่อมี
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ผูจัดโปรแกรมเขากลุมโปรแกรมงานหองสมุด  ทําการประเมินวาไมมีคุณสมบัติรองรับงานหองสมุดที่แทจริง  
แลวสรุปวาเปนโปรแกรมที่ไมเหมาะสมหรือไมดีนั้น  จึงเปนการตัดสินบนพ้ืนฐานที่ไมถูกตอง 
 จากการที่ CDS/ISIS เปนโปรแกรมจัดการฐานขอมูล  จึงมีคุณสมบัติรองรับงานการจัดการฐานขอมูล
ตางๆ  (ครรชิต  มาลัยวงศ, 2535)  กลาวคือ   การกําหนดโครงสรางฐานขอมูล  การสรางฐานขอมูล  การแกไข
ปรับปรุงฐานขอมูล  การคนขอมูลในฐานขอมูล  การปรับฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  การควบคุมความถูกตองของ
ฐานขอมูล  การควบคุมสมรรถนะของการใชงานฐานขอมูล  และการชวยดานการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ประยุกต  (ซึ่งระบบงานหองสมุดเปนระบบงานประยุกตระบบหนึ่ง)  
 
CDS/ISIS กับงานฐานขอมูล 
 
 โปรแกรมประยุกตที่บรรณารักษเราใชงานโดยทั่วไปมีไมกี่ประเภท  อาทิ  โปรแกรมประมวลผลคํา 
(เชน Microsoft Word)  โปรแกรมตารางทําการหรือ Spredsheet (เชน Excel)  โปรแกรมการนําเสนอ  (เชน 
Powerpoint)  โปรแกรมอรรถประโยชน  (เชน โปรแกรมกําจัดไวรัส)  เปนตน  และโปรแกรมดานการจัดการ
ฐานขอมูล  ซึ่ง CDS/ISIS เปนหนึ่งในโปรแกรมประเภทหลังนี้ 
 ในการจัดแบงประเภทฐานขอมูลซึ่งมีนักวิชาการบางทานจัดแบงเปน 4 ประเภท  ไดแก  (1) ฐานขอมูล
บรรณานุกรม  (Bibliographic database)  (2) ฐานขอมูลเนื้อหาเต็ม (Full-text database)  (3) ฐานขอมูล
ขอเท็จจริง (Factual database)   และ (4) ฐานขอมูลเชิงตัวเลข/สถิติ (Numeric or Figure database) (พิมพ
รําไพ  เปรมสมิทธ, 2538)  (และบางทานอาจเพิ่มประเภทขึ้นบาง เชน (5) ฐานขอมูลเชิงภาพลักษณ (Image 
database) )  นั้น  CDS/ISIS สามารถนําไปประยุกตใชไดเกือบครบทุกประเภท  อาทิ   
 - ฐานขอมูลบรรณานุกรม  เชน  ฐานขอมูลหนังสือ  บทความวารสาร  ส่ือโสตทัศนศึกษา  ราชกิจจา
นุเบกษา  ทะเบียนวารสาร (Kardex)  สหบรรณานุกรมเอกสาร  วิทยานิพนธและวิจัยพรอมสาระสังเขป  (และ/
หรือพรอมเอกสารฉบับเต็ม) 
 - ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม  เชน  ฐานขอมูลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส  (หากรวมขอมูลไว
ในระเบียน  ไมควรมีขอมูลยาวเกิน 3 หนากระดาษขนาด A4)  วิทยานิพนธและวิจัย  (ตองแยกขอมูลเอกสาร
ฉบับเต็มที่เปน แฟมขอมูลขอความ (Textfile) แยกตางหาก  แลวเชื่อมโยงกัน) 
 - ฐานขอมูลขอเท็จจริง  เชน  สหบรรณานุกรมและรายชื่อวารสาร  ทําเนียบนามบุคคลและองคกร   
ประวัติบุคลากรหรือขาราชการ  สมาชิกหองสมุด  ประวัติการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจกรรมของบุคลากร
หองสมุด   ธนาคารขอสอบปรนัยวิชาการใชหองสมุด 
 - ฐานขอมูลเชิงภาพลักษณ  เชน  ฐานขอมูลภาพกฤตภาค  ภาพสไลด  ฐานขอมูลหนังสือราชการ  
(โปรแกรม CDS/ISIS for DOS ตองใชโปรแกรมภายนอกเสริมการทํางานเพื่อการแสดงภาพ  สวนโปรแกรม 
CDS/ISIS for Windows นั้นสามารถแสดงภาพได) 
 ในการนี้  ผูเขียนพบวาอาจมีขอยกเวนเพียงฐานขอมูลเชิงตัวเลข/สถิติ  เชน  ระเบียนผลการเรียน
นักศึกษา  สถิติราคาหุน  สถิติสินคาเขา-สินคาออก-ราคาสินคา  ฯลฯ   ซึ่งโปรแกรม CDS/ISIS มีโครงสรางและ
คุณสมบัติไมเอ้ืออํานวยตอการคํานวณเทาที่ควร  และยังไมเคยพบวามีองคกรใดนําไปประยุกตใชงานลักษณะนี้   
 
 
ปจจุบันจะใช CDS/ISIS ทําอะไรในงานหองสมุดไดบาง  
 
 จากขอมูลขางตนที่วา CDS/ISIS   แมผูเขียนจะไดกลาววา CDS/ISIS ไมใชโปรแกรมระบบงาน
หองสมุดโดยตรงก็จริง   แตเนื่องจากโครงสรางฐานขอมูลในระบบโปรแกรมรองรับลักษณะขอมูลเอกสารไดดี  
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และมีชองทางใหผูใชงานสามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมดวยภาษาปาสคาลให CDS/ISIS สามารถทํางานได
ดีขึ้น  หรือกระทั่งพัฒนาเปนระบบโปรแกรมประยุกตเฉพาะงานใดๆ ตามที่ตองการ  ในการนี้ผูเขียนไดทดลอง
พัฒนาฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตขึ้นบางสวน (ตองเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมบางสวน)   ซึ่งสามารถชวยงาน
หองสมุดไดบางดังนี้ 
 1. การใชเปน  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล  เพ่ือสรางฐานขอมูลตางๆ  ดังตัวอยางที่กลาวมาแลวใน
หัวขอขางตน 
 2. การใชเปน  โปรแกรมระบบงานหองสมุด    
      ในกรณีหองสมุดอุดมศึกษาทั่วไปซึ่งแมจะมีโปรแกรมระบบหองสมุดสําเร็จรูป  เชน  Innopac  
Horizon  VTLS  MagicLibrary  ฯลฯ  แลว  ก็ยังคงมีหองสมุดบางแหงใชโปรแกรม CDS/ISIS  กับงานหองสมุด
ในหลายๆ ระดับ  กลาวคือ  
     2.1  โปรแกรมระบบงานหองสมุดเฉพาะการสืบคนขอมูล   สวนใหญมุงการใชงานฐานขอมูลเฉพาะ
บางชนิด  (เชน  วิทยานิพนธ  รายงานการวิจัย  บทความวารสารภาษาไทย  ปญหาพิเศษหรือรายงานประกอบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา)  เพ่ือแยกคอลเลคชั่นเปนการเฉพาะใหเดนขึ้น  หรือตองการแยก
เอกสารที่คอนขางดอยคุณคาออกจากระบบ (กรณีปญหาพิเศษ)  หรือการใชงานขณะที่โปรแกรมหองสมุด 
สําเร็จรูปปจจุบันยังไมอาจรองรับฐานขอมูลนั้นๆ ได  เปนตน   
           หรือการใชเปนฐานขอมูลเอกสารหลักของหองสมุดเพ่ือการสืบคนแบบ World Wide Web   
โดยใชควบคูกับโปรแกรม Websis   เพ่ือเพ่ิมชองทางการเขาถึงและสืบคนขอมูลของผูใช  หรือเพ่ือใชเปนระบบ
บริการหลักในขณะที่โปรแกรมหองสมุดสําเร็จรูปปจจุบันยังขาด (ไมไดจัดซื้อ) ระบบงานสืบคนผานเว็บ  เปนตน    
      2.2 โปรแกรมระบบงานหองสมุดซึ่งเปนระบบงานหลัก  ไดแก  งานวิเคราะหและทํารายการ  งาน
สืบคนขอมูล  และงานยืมคืน   ในการนี้จําเปนตองพัฒนาโปรแกรมสวนระบบสืบคนขอมูลแบบ OPAC และการ
ยืมคืนเพ่ิมเติมดวย 
            การใชงานลักษณะนี้  พบในกรณีหองสมุดอุดมศึกษาขนาดเล็ก  หรือหองสมุดโรงเรียน  หรือ
หองสมุดเฉพาะบางแหง  ที่มีงบประมาณจํากัด  หรือมีงบประมาณพอควรแตตองการใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ    โดยที่โครงสรางองคกรหองสมุดไมมีหองสมุดสาขามากมาย  และการใชงานไมคํานึงถึง
เสถียรภาพในเชิงระบบเครือขายในระดับสูงมากนัก 
            สวนการใชงานในหองสมุดอุดมศึกษาขนาดใหญ  โดยทั่วไปมุงใช CDS/ISIS  เปนระบบที่สอง   
เพ่ือเปนระบบสํารองการปฏิบัติงานและการบริการ  หรือเพ่ือเพ่ิมอํานาจตอรองกับบริษัทตัวแทน/จําหนาย
โปรแกรมหองสมุดที่ใชเปนระบบหลักอยู 
      2.3 โปรแกรมระบบงานหองสมุดเฉพาะงานบางดาน   เชน   
  - การพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมและใชเปนระบบงานจัดซื้อและควบคุมวารสาร  (หองสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)  (พรจิตต  หมีงาม, 2537) 
  - การใชเปนโปรแกรมสํารวจหนังสือดวยระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งจะทําใหสามารถสํารวจ
หนังสือประจําปไดรวดเร็วขึ้น  (จากการทดลองใช ณ หองสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ  สามารถสํารวจหนังสือ
ประมาณ 60,000 เลม  ไดภายใน 4 วัน  โดยใชคอมพิวเตอร 5 เครื่องและบุคลากรประมาณ 10 คน)    
  - การใชเปนระบบเก็บขอมูลสํารองของหองสมุด  (ในการนี้หองสมุดอาจไมไดพัฒนาโปรแกรม
สวนการสืบคนและการยืมคืนตามขอ 2.2)   เนื่องจาก CDS/ISIS รองรับมาตรฐานการลงรายการแบบ ที่
เครื่องจักร (คอมพิวเตอร) อานไดหรือมาตรฐาน MARC  Format  และมีระบบรองรับการนําเขาและสงออกขอมูล
เพ่ือการแลกเปลี่ยนตามมาตรฐาน ISO-2709  การเก็บสํารองขอมูลไวในระบบโปรแกรม CDS/ISIS ที่หองสมุด
สามารถ “ควบคุมไดเอง”  จึงเปนหลักประกันที่มั่นคง  ขอมูลไมผูกติดอยูกับระบบโปรแกรมหองสมุดสําเร็จรูป
ของบริษัทการคา 
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  - การใชเปนโปรแกรมเพื่อประมวลและวิเคราะหคอลเลคชั่นฐานขอมูลเอกสารของหองสมุด   
เปนตน 
 3. การใชเปน  “เครื่องมือชวยงานบรรณารักษ”  ในปจจุบันไดแก  ฐานขอมูลและโปรแกรมจัดการ 
หัวเรื่องภาษาไทยแบบศัพทสัมพันธ  ของกลุมคณะอนุกรรมการฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัย  (มีการใชเปนการภายในของหองสมุดในกลุมความรวมมือ  ไมมีการ
เผยแพรหรือจําหนายฐานขอมูล  เนื่องจากการเกรงปญหาถูกสําเนาฐานขอมูลในลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ของ
กลุมฯ)   ฐานขอมูลการลงรายการนิติบุคคลของไทย  ฐานขอมูลตารางเลขผูแตงภาษาไทย  และฐานขอมูลตาราง
เลขหมูระบบทศนิยมดิวอี้ (แบบยอ)  เปนตน    โดยที่ระบบคอมพิวเตอรจะชวยใหการใชงานบางประการสะดวก
ขึ้น 
 4. การใชเปน  “เครื่องมือสําหรับการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร”  โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวกับระบบจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศ 
       เดิมทีการวิเคราะหและทํารายการที่ใชบัตรรายการเปนส่ือหลักนั้น   จําเปนตองใชแรงงาน  
ทรัพยากร  สถานที่เก็บ  และระยะเวลาในการจัดทํามาก   ผูใดก็ตามที่มีความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการ
จัดทํารายการหรือระบบดรรชนีที่แตกตางไปจากระบบที่ใชอยู  ในสมัยนั้นคงเปนไปไมไดเลยที่จะดําเนินการใดๆ 
เพ่ือสรางระบบ (บัตรรายการ  ตูบัตรรายการ  แรงงานในการจัดทําบัตรรายการ)  ตามที่คิดได  แตในระบบงาน
ปจจุบันที่มีการนําคอมพิวเตอรมาสรางฐานขอมูล  ผูที่ประสงคจะศึกษา  สามารถยอระบบ (บัตรรายการ  ตู
บัตรรายการ) ไวในฮารดดิสกเล็กๆ ขนาดฝามือ  และสามารถสั่งใหโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยจัดทํารายการและ
ดรรชนีบางอยางไดโดยอัตโนมัติ   (และเชนเดียวกัน  ในอนาคตคอลเลคชั่นหนังสือที่เก็บไวภายในอาคาร 4-5 
ชั้น  อาจถูกจัดเก็บไวในอุปกรณเพียงขนาดตารางฟุต)   โดยท่ี CDS/ISIS เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ  
เผยแพรฟรี  และผูใชงานสามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมใหทํางานไดตามประสงค  จึงสามารถใชเปน
เครื่องชวยในการศึกษาวิจัยได  ดังตัวอยางงานวิจัยบางชิ้น  เชน  เฉลิมศรี  กาหยี (2537)  สุธรรม อุมาแสงทอง
กุล (2541, 2544) เปนตน 
      สําหรับการศึกษาหาความรูดานการใช  การสรางฐานขอมูล  ระบบจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศ  
ระบบดรรชนีรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนหัวขอที่เปนลักษณะเดน/เฉพาะของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรนั้น    
CDS/ISIS ก็เปนโปรแกรมที่เหมาะสม  เพราะผูศึกษาสามารถออกแบบและสรางฐานขอมูลไดโดยไมตองเขียน
โปรแกรม   มีภาษากําหนดรูปแบบแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ  และมีคุณสมบัติดานการจัดทําดรรชนีดวยเทคนิค
วิธีที่หลากหลาย  (โปรดดูจากหัวขอ วิจารณ CDS/ISIS ขอดีและขอดอย--หัวขอยอยที่ (4) การคนคืนขอมูล  ใน
หัวขอถัดไป)  ซึ่งคุณสมบัติเดนๆ หลายประการมักไมพบเห็นและไมอาจหาศึกษาไดจากโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลทั่วไป   และผูเขียนก็ประสงคจะพบบรรณารักษรุนใหมๆ ที่มีความรูความเขาใจในหลักการดานการทํา
รายการและการเขาถึงเนื้อหาเอกสารตามหลักวิชาทางบรรณารักษศาสตร  ไมใชเปนเพียงบรรณารักษที่รูแต
ทักษะการใชโปรแกรมโปรแกรมใหมๆ (ในขณะนั้น  และอีกไมนานก็จะลาสมัย) อยางพ้ืนๆ  และขาด
ความสามารถในการเรียนรูหรือประยุกตใชโปรแกรมใดๆ ไดดวยตนเอง 
 
วิจารณ CDS/ISIS : ขอดีและขอดอย  จากประสบการณของผูใชงาน (คนหนึ่ง) 
 
 ขอดีของโปรแกรม CDS/ISIS  มักพบในหนังสือเกี่ยวกับโปรแกรมนี้โดยทั่วไป   ซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
การนําหัวขอขีดความสามารถ (ขอดี) ของโปรแกรมมานําเสนอ  สําหรับการวิจารณ CDS/ISIS ในที่นี้  ผูเขียน
นําเสนอบางประเด็นที่พบเห็นจากการใชงาน 
 ในการพิจารณาโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลใดๆ   โดยอาศัยหัวขอตามเกณฑการคัดเลือก
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่ดีของ Rowley (1990 : 86-76)  ซึ่งนําเสนอเกณฑที่คอนขางสอดคลองกับระบบ
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ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibliographic database)   ผูเขียนพบวาโปรแกรม CDS/ISIS มีขอดีขอดอยบาง
ประการบางประการ  พอจะสรุปไดตามแนวทางหัวขอของ Rowley ดังนี้ 
 
 

เกณฑการพิจารณา คุณสมบัติของ CDS/ISIS 
(1) คุณสมบัติโดยทั่วไป เชน   
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใช  - ใชงานบน DOS, Windows, UNIX ได 

- รุน ISIS for DOS  ไมรองรับ Mouse  และ DOS เปน
ระบบปฏิบัติการที่มีการใชงานนอยลงทุกขณะ 
- รุน ISIS for Windows  ยังอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนา 
- รุน ISIS for UNIX  (Text mode) มีปญหากับการใชงาน
ภาษาไทย  ซึ่งจะไมแสดงผลแบบ 3 ระดับ 

- การใชงานแบบเครื่องเดียว และ/
หรือเครือขาย  

- ใชงานบน  UNIX (Linux) , Netware, Windows for 
Workgroup/Peer to Peer (Windows95/98, Windows 3.11) 
Windows NT ได 
- การใชงานบน Windows95/98 และ NT  กําหนดประเภทและ
สิทธิการใชงานไดไมมากนัก  และอาจมีปญหาความปลอดภัย
ของแฟมขอมูลในระบบ 

- การออกโปรแกรมรุนใหมๆ 
(Version)  

- การพัฒนาโปรแกรมรุนใหมๆ คอนขางลาชา   
- โปรแกรมรุน version for DOS มีขาววายุติการพัฒนาแลว 

- ความนิยมของผูใชกลุมตางๆ - มีความนิยมคอนขางจํากัดในแวดวงหองสมุด/
บรรณารักษศาสตร  ในสวนแวดวงทางวิทยาการคอมพิวเตอร  
ไมนิยม  และโปรแกรมเมอรในไทยมักคุนเคยแตโปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational database)  มักไม
คอยเขาใจ (และพยายามศึกษา) โปรแกรม CDS/ISIS นัก 

(2) โครงสรางระบบฐานขอมูล  ที่
รองรับขอมูลแบบเอกสาร/เชิง
อักขระ/ฐานขอมูลบรรณานุกรมคือ 

 

   - จํานวนตัวอักขระใน 1 ระเบียน  - รองรับไดมาก  ประมาณ 8,000 ตัวอักขระ (ราว 4 
หนากระดาษ) 

   - จํานวนเขตขอมูลใน 1 ระเบียน - รองรับไดมาก 999 เขตขอมูล  ขณะที่เขตขอมูลหลักที่ใชใน
ฐานขอมูลเอกสารมีประมาณ 30 เขตขอมูลเทานั้น 
- ภายในเขตขอมูลแตละเขต  ยังสามารถแบงเปนเขตขอมูลยอย 
(Subfield) ได 
- ภายในเขตขอมูล  สามารถบันทึกคาขอมูล (Value)  ไดหลาย
คา  เนื่องจากคุณสมบัติที่รองรับเขตขอมูลซ้ํา (Repeatable 
field) 

   - จํานวนระเบียนใน 1 ฐานขอมูล - รองรับได 1,000,000 ระเบียน 
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เกณฑการพิจารณา คุณสมบัติของ CDS/ISIS 
   - รองรับเขตขอมูล ที่มีความยาว
ไมคงที่ได    

- รองรับได  เชน  ชื่อเรื่อง  สาระสังเขป  โดยที่ความกวาง 
(Width) สูงสุดของเขตขอมูล  อาจกลาวไดวารองรับไดถึง 8,000 
ตัวอักขระ  (ในขณะที่โปรแกรมจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  
เชน Microsoft Access รองรับไดเพียงความกวางประมาณ 255 
ตัวอักขระ  หากบันทึกขอมูลในเขตขอมูลประเภท Memo  ซึ่ง
รองรับขอมูลไดมาก  ก็มีปญหาการเขาถึงและใชขอมูลไดไม
สะดวก)  

   - การควบคุมความสอดคลองกัน
ของขอมูล 

- ไมมีระบบควบคุมที่ดีพอ 

   - การมีระบบตรวจสอบความ
ถูกตอง/ความใชไดของขอมูล 

- ไมมีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดีพอ 
- ระบบที่มีอยูเชน Numeric Field, Pattern  ในทางปฏิบัติไมมี
ประสิทธิภาพและความสะดวกในการใชงานนัก 

  - รูปแบบขอมูลที่รองรับได - รองรับขอมูลประเภทตัวอักขระ (Character Type)  ไดดี 
- ไมรองรับประเภทขอมูลแบบ Logical Type;  สวนขอมูล
ประเภทตัวเลข Numeric Type นั้น  จัดการไดไมดีนัก 
-  ISIS for DOS ไมรองรับการจัดการขอมูลภาพ (Image)  
ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  เสียง (Sound) 

  - โครงสรางการจัดขอมูล - ฐานขอมูลมีลักษณะเปนแฟมขอมูลเดี่ยว (Flat file)  แต
สามารถรองรับขอมูลที่มีคาขอมูลซ้ําหลายคา (Repeatable 
field) ได   เนื่องโครงสรางมีลักษณะทํานองฐานขอมูลเชิง
โครงสรางหรือเชิงลําดับชั้น (Hierarchical database)  ทําใหการ
ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลสะดวก  ไมจําเปนตองแยก
ฐานขอมูลเปนตารางหรือ Table  หลายตารางที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธกันแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational 
database)   
- เนื่องจากโครงสรางฐานขอมูลมักออกแบบเปนแฟมขอมูลเดี่ยว  
และระบบโปรแกรม CDS/ISIS ไมมีเครื่องชวยในการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางแฟมขอมูลที่ดีพอ  ทําใหการบันทึกคา
ขอมูลที่เหมือนกันมีความซ้ําซอนกัน  ไมอาจกําหนดแฟม (หรือ
ตารางขอมูล)  ควบคุมการจัดขอมูลในลักษณะเทคนิคการ 
Normalization ได 
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  - การออกแบบและสราง 
ฐานขอมูล 

- เนื่องจาก CDS/ISIS เปนโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล  จึง
ไมมีขอจํากัดในดานการสรางฐานขอมูลใดๆ เพ่ิมเติม  จึง
สามารถสรางฐานขอมูลเฉพาะใดๆ ไดมากเทาที่ตองการ   ซึ่ง
ตางจากระบบโปรแกรมหองสมุดสําเร็จรูป  ที่มีการกําหนด
ฐานขอมูลใชงานไวเฉพาะ  โดยทั่วไปไมอาจเพ่ิมเติมฐานขอมูล
ใดๆ ขึ้นเองได 
- การสรางฐานขอมูลที่เหมาะสมกับงานหองสมุด  แมวา
โปรแกรมจะมีโครงสรางรองรับฐานขอมูลบรรณานุกรมหองสมุด  
และองคกร UNESCO เองก็มุงสงเสริมการใชโปรแกรมนี้กับงาน
หองสมุด/ศูนยขอมูล  การติดตั้งโปรแกรมจึงมีตัวอยางฐานขอมูล
ชื่อ “CDS” รวมอยูดวย  แตโครงสรางฐานขอมูลดังกลาวไมเปน
มาตรฐานแบบ MARC  และขาดระบบฐานขอมูลและโปรแกรม
เสริมการใชงานดานหองสมุด (เชน ระบบสืบคน OPAC)  ทําให
ผูใชงานไมอาจนําตัวอยางดังกลาวไปใชงานไดทันที  ตองมี
ภาระในการศึกษา  ออกแบบ  และพัฒนาเพิ่มเติม 

(3) การใชงานระบบ   เชน  
  - มีการออกแบบที่งายแกการใช 
 

- มีการออกแบบไดไมดีเทาที่ควร  การใชงานยาก  และการ
เรียนรูคอนขางยาก 
- ระบบการสืบคน  แมจะรองรับเทคนิคการสืบคนและระบบ
ดรรชนีที่มีประสิทธิภาพ  แตการออกแบบในสวนขั้นตอนการ
สืบคนทําไดไมดี  ทั้ง ISIS for DOS และ ISIS for Windows   
อยางไรก็ตาม  ปญหานี้สามารถแกไขไดโดยการพัฒนา
โปรแกรมเพิ่มเติมเปนโปรแกรมสืบคนสารสนเทศ (OPAC) 
โดยตรง 

  - สามารถกําหนดรูปแบบจอภาพ 
รายงาน เมนู ไดเอง  โดยไมตอง
เขียนโปรแกรม  

- สามารถทําได  แมไมตองเขียนโปรแกรมเพิ่ม  แตตองเขียน
คําส่ังดวยภาษาการจัดรูปแบบขอมูล (Formating Language)  
ซึ่งคอนขางยากแกการทําความเขาใจ  ขณะที่โปรแกรมรุนใหมๆ 
จะใชงานไดสะดวกเพราะมีลักษณะการใชงานเชิงวัตถุ (Object 
oriented)  ที่การกําหนดรูปแบบเปนแบบลากและวางวัตถุ 

  - มีภาษาโปรแกรมสําหรับใชใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

-  รองรับภาษาปาสคาล (Standard Pascal)   มีโปรแกรม
แปลภาษาภายในตัวเอง (Pascal compiler)  รวมทั้งมีชุดคําส่ัง 
(Procedures and Functions command / Library) จํานวนมาก
เพ่ือชวยการเขียนโปรแกรมประยุกตเพ่ิมเติม 
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-  มีโปรแกรมที่จะใชประกอบกับ
โปรแกรมที่เขียนขึ้น (Run-time) ใน
ลักษณะที่ไมตองเสียคาใชจาย
โปรแกรม Run-time นี้อีก 

- มีโปรแกรมดังกลาว  (คือ ISISCD.EXE  ซึ่งรองรับงานสืบคน
ฐานขอมูลเพียงอยางเดียวได)   
- นอกจากนี้โปรแกรม CDS/ISIS ยังมีนโยบายเผยแพรแก
องคกรที่มีลักษณะตามเงื่อนไข  โดยไมคิดมูลคา 

  - การใชขอมูลภาษาไทย - รองรับการใชขอมูลภาษาไทย  ทั้งในสวนคาขอมูลที่บันทึก  
และการปรับแตงหนาเมนูเปนภาษาไทย 
- มีปญหาการจดัเรียงภาษาไทย  ที่ไมเปนลําดับแบบ
พจนานุกรม  โดยที่ขอความที่มีอักขระ เชน เ แ ใ โ ไ  จะเรียง
ทายอักขระ ฮ   และมีการจัดเรียงโดยคํานึงวรรณยุกต   

-  ประมวลผลการสืบคนไดรวดเร็ว   - ประมวลผลไดเร็วมาก  โดยผูเขียนไดทดลองกับฐานขอมูล
ขนาด 300,000 ระเบียน  โปรแกรมสามารถสืบคนไดเร็วมาก  
(ขณะที่โปรแกรม Microsoft Access จะทํางานไดชาลงมากเมื่อ
ฐานขอมูลที่ทดลองใชมีขนาดเพียงหลักหมื่นระเบียน) 
- อยางไรก็ตาม  แฟมขอมูลดรรชนีผกผันของดรรชนีประเภท
ตางๆ (เชน ผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขหมู ฯลฯ)  จัดเก็บรวมใน
แฟมขอมูลเดียวกัน  หากฐานขอมูลมีขนาดใหญขึ้นจะทําใหการ
คนหาคําชาลง  ในการนี้จําเปนตองใชอักษรนํา (Prefix)  แยก
ดรรชนีแตละประเภทจากกัน  เชน AU=นําดรรชนีผูแตง เปนตน 
- ใชทรัพยากรระบบนอย  เชนคอมพิวเตอรรุนต่ํา แตประมวลผล
ไดรวดเร็ว 

ความสามารถในการสืบคนที่ 
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการสืบคนที่หลากหลาย  ไดแก  การสืบคนคําจากการเลือก
รายการคําดรรชนี (Listing and selection of Index terms)  
การสืบคนโดยใชภาษาคําส่ังสืบคน (Command mode)  การ
สืบคนดวยเทคนิคบูลีน (And; Or; Not) ทั้งดรรชนีที่เปนเขต
ขอมูลเดียวกันและตางเขตขอมูล   รวมท้ังการสืบคนที่ไมผาน
แฟมดรรชนีผกผัน  เชน  การดูรายการระเบียนตามลําดับ 
(Browse record)  การจับคูและคนคืนขอมูลจากการสืบคนคํา
อิสระ (Free term or Free text search) จากเขตขอมูลใดๆ ก็ได 
- ความสามารถในการจัดทําดรรชนีเพ่ือการคนคืนขอมูล  รองรับ
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย   ไมวาจะเปนการกําหนดกลุม
ดรรชนีเดียวกันจากขอมูลตางเขตขอมูลกัน   หรือกําหนด
ดรรชนีในเขตขอมูลเดียวกันตางดรรชนีกัน  การเลือกคําดรรชนี
เฉพาะบางเขตขอมูลยอย (Subfield)  การกําหนดคําดรรชนีตาม
เง่ือนไข (เชน IF)  การสรางคําดรรชนีจากการตัดคําทุกคําโดย
อัตโนมัติพรอมระบบตรวจสอบคําที่ไมใช (Stopword List)   
การกําหนดคําดรรชนีตามคําที่เลือกไว  (เชน ใช <…..> ครอม
คํา)  การสืบคนคําที่จัดในกลุมเดียวกัน (Any file)  เปนตน   

-  การมีเครื่องมือชวยดานระบบดรรชนีอ่ืนๆ เชน ดรรช 
ศัพทสัมพันธ (มีตัวอยางโปรแกรมใหศึกษา) 
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 จากเกณฑการประเมินขางตน  พอจะสรุปไดวา  CDS/ISIS เปนโปรแกรมที่เดนในดาน  โครงสราง
ฐานขอมูล  ระบบดรรชนีและการคนคืนขอมูล  และการรองรับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลบรรณานุกรม
เอกสาร   แตดอยทางดานการออกแบบระบบเชื่อมประสานกับผูใช (User interface)  ความทันสมัยในการพัฒนา
โปรแกรม  และการขาดระบบควบคุมความสมบูรณถูกตองของขอมูล (Integrity control)  อยางไรก็ตาม   
ขอดอยดานการออกแบบระบบเชื่อมประสานกับผูใช  สามารถแกไขไดโดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ิมเติม  
(โดยเฉพาะโปรแกรมสืบคนขอมูลระบบ OPAC)   สวนขอดอยดานคุณสมบัติการควบคุมความสมบูรณถูกตอง
ของขอมูลนั้น  จัดเปนคุณสมบัติระดับการสนับสนุนการใชฐานขอมูล  ไมใชคณุสมบัติระดับกิจกรรมหลักของ

เกณฑการพิจารณา คุณสมบัติของ CDS/ISIS 
 - มีปญหาดานการที่ระบบไมปรับปรุงแฟมดรรชนีผกผันใหโดย

อัตโนมัติทุกครั้งแบบ (On line / Real time)  และไมลบดรรชนีที่
ไมใชแลว (ดรรชนีขยะ)  ใหโดยอัตโนมัติ  (อนึ่ง  ปญหานี้
สามารถพัฒนาโปรแกรมแกไขได) 
- มีปญหาดานความยาวของคําดรรชนีผกผัน  โปรแกรมรองรับ
เพียง 30 ตัวอักขระ  ทําใหกลุมคําดรรชนีใดที่ยาวเกิน 30 ตัว  
จะมองเห็นเปนกลุมเดียวกัน  ทําใหไมเหมาะกับดรรชนีชื่อ
บุคคลที่มีความยาวมาก  เชน  พระนามของพระมหากษัตริย  
และดรรชนีหัวเรื่องที่มีหัวเรื่องยอย   

(4) ความเขากันไดกับระบบ
โปรแกรมอื่น คือ 

 

-  สามารถรับและถายขอมูลกับ
โปรแกรมจัดการฐานขอมูล  หรือ
โปรแกรมประเภทอื่นไดสะดวก 

- รองรับการบันทึกและจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน MARC 
format 
- สามารถถายโอนขอมูลตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ISO-2709 ได 
- โปรแกรมเผยแพรในวงการผูใชกลุมเล็กๆ เฉพาะกลุมดาน
หองสมุดเปนสําคัญ   ไมเปนที่แพรหลายทั่วไป  โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ซึ่งเปนโปรแกรมที่นิยมใช
กันในปจจุบันจึงไมมีเครื่องมือรองรับ  เชน  ไมมีโปรแกรมการ
เชื่อมตอการใชฐานขอมูลแบบ ODBC (Open Database 
Connectivity) บริการ 

(5) ความสนับสนุนอ่ืนๆ  
- ระบบสนับสนุนตางๆ เชน ที่
ปรึกษา การฝกอบรม เปนตน 

- มีการสนับสนุนบางพอสมควร  อาทิ  ชมรมผูใชโปรแกรม 
CDS/ISIS แหงประเทศไทย   
- มักมีปญหาการประสานงาน  การแลกเปลี่ยนประสบการณ  
และการแบงปนส่ิงที่มีระหวางกัน  ในหมูแวดวงหองสมุด 
- มีคูมือเผยแพรโครงสรางและระบบแฟมขอมูล   ทําใหสามารถ
ศึกษาและเขาถึงขอมูลในระดับลึกได  กลาวไดวาโปรแกรมมี
ลักษณะเปน “แบบเปด” (Open system)  แตทั้งนี้คําอธิบายใน
คูมือมักรวบรัดและขาดตัวอยางประกอบ 
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ระบบจัดการฐานขอมูลที่มุงการใชขอมูลรวมกันในองคการ  และการพัฒนาการใชขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพ  
(จรณิต  แกวกังวาล, 2536 : หนา 54-55) 
 นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาโปรแกรมในประเด็นคุณสมบัติที่พึงประสงคของ Boehm, Brown และ Lipow 
(อางใน จรณิต  แกวกังวาล (2540) : หนา 424-428)  พบวา  การใช CDS/ISIS (รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตบนพ้ืนฐาน CDS/ISIS)  มีขอเดนหลายประการ  เชน  ความสามารถในการเขาถึงสวนตางๆ ของระบบ 
(Accessibility)  ความสามารถในการปรับแตง  (Augmentability)  และเปล่ียนแปลงแกไขระบบ (Modifiability)  
การใชงานระบบตามความตองการไดอยางมีประสิทธิผล (As-is utility)  ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  ซึ่ง
ใชทรัพยากรนอย (Efficiency)   ความสามารถในการมองเห็นระบบงานไดอยางชัดเจน (Legibility)  
ความสามารถในการบํารุงรักษาระบบ (Maintainability)  การนําระบบงานไปประยุกตใชในสภาพแวดลอมที่ตาง
จากเดิม (Portability)  เสถียรภาพของระบบและโอกาสที่ระบบจะเกิดความลมเหลวมีนอย(Reliability)  เปนตน 
 
ความเห็นตอนทายของลุงเชย 
 โปรแกรมระบบงานหองสมุดสําเร็จรูปไมไดรองรับระบบงานหองสมุดครบถวนทั้งหมด   ยังมีระบบงาน
หองสมุดอีกมากที่กําลังรอการพัฒนาขึ้นใชงาน   การมีโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล และโปรแกรมระบบงาน
หองสมุดใดๆ  ก็ตาม  ไมวาจะเปน CDS/ISIS  Foxpro  Access  Oracle ฯลฯ  ที่มีลักษณะเปนระบบเปด
เพียงพอ  และหองสมุดมีอิสระในการจัดการควบคุมตามความตองการได  ไมวาจะเปนการพัฒนาเพ่ือใชเปน
ระบบงานหองสมุดระบบที่สองหรือระบบสํารอง  การสรางฐานขอมูลเฉพาะขึ้นใช   การประยุกตเปนระบบงาน
เฉพาะดาน  ตลอดจนการใชเปนเครื่องมือเพ่ือการศึกษาและวิจัย  ยอมดีกวาการถูกผูกติดกับระบบใดๆ  โดยไม
มีทางเลือกอื่นสํารองไว  และไมอาจใชงานใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการใชเปนระบบงานหองสมุดพ้ืนฐานได    
 จากการมีโอกาสใชงานโปรแกรมเกาๆ อยาง CDS/ISIS  ทําใหผูเขียนเห็นวา  โปรแกรมชวยเอื้อให
หองสมุดสามารถครอบครอง ควบคุม  และจัดการ  “ขอมูล” อันเปรียบเสมือน“ทรัพยสินเงินทอง”  ของตนได
โดยอิสระ  (เชน ขอมูลบรรณานุกรมเอกสาร  ขอมูลทะเบียนวารสาร  ขอมูลสมาชิกหองสมุด  ขอมูลการยืมคืน
เอกสาร  และในอนาคตคือขอมูลเนื้อหาฉบับเต็ม Full-text ของหนังสือในคอลเลคชั่นหองสมุด)   โปรแกรมถูกใช
งานในฐานะเปน “เคร่ืองมือ” หรือเปรียบเสมือน “ธนาคาร”  ที่ดีที่เปนฝายบริการลูกคา  หองสมุดสามารถนํา
ขอมูล/ทรัพยสินไปใชงานใดๆ ตามประสงคไดงาย  และยังสามารถถายโอนไปใชกับเคร่ืองมือ/ธนาคารอื่นได
โดยสะดวก   คนเราไมจําเปนตองฝากเงินไวกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งเทานั้น       และธนาคารจะลมก็ชางมัน  
แตสําคัญวาเงินทองของเราตองไมสูญหายไปไหนไมใชหรือ? 
 ดังนั้นจึงสรุปวา  ลุงเชย  (และอาจมี  ปาเฉิ่ม  อีกบางทานหรือหลายทาน)  ปจจุบันยังคงเปดบัญชีอีก
บัญชีหนึ่งและฝากเงินไวกับธนาคารเล็กๆ ซอมซออยาง CDS/ISIS อยู  เพราะเขามีบริการบางอยาง ที่ประทับใจ
ผูใชบริการ   แตก็พรอมที่จะเปล่ียนไปธนาคารอื่นที่บริการไดเทียบเทาหรือดีกวาเสมอ. 



 29
 

บรรณานุกรม 
 
ครรชิต  มาลัยวงศ.  (2535).  เทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 
 คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC). 
จรณิต  แกวกังวาล.  (2536).  การออกแบบและจัดการฐานขอมูล.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
จรณิต  แกวกังวาล.  (2540).  วิศวกรรมซอฟตแวร.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
เฉลิมศรี  กาหยี.  (2537).  ความพึงพอใจของผูใชบริการตอดรรชนีท่ีกําหนดโดยศัพทควบคุม 
 และศัพทอิสระ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พรจิตต หมีงาม.  (2537).  การสรางระบบการควบคุมวารสารภาษาตางประเทศ โดยใชไมโคร 
 คอมพิวเตอร สําหรับ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พิมพรําไพ  เปรมสมิทธ.  (2538).  ฐานขอมูลบรรณานุกรม : การใชและการสราง.  กรุงเทพฯ : 
 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พูนสิน วงศกลธูต. (2535). "CDS/ISIS กับการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ".  ISISTHAI  
 Newsletter 2,6 (พ.ย.-ธ.ค.). 
สุธรรม อุมาแสงทองกุล. (2541). การศึกษาผลการสืบคนสารสนเทศ  ท่ีใชเทคนิคดรรชนี 
 แบบกําหนดคานํ้าหนัก ท่ีจัดทําโดยมนุษย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สุธรรม  อุมาแสงทองกุล.  (2544).  ฐานขอมูลบรรณานุกรมของวิทยานิพนธและรายงาน 
 การวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร : รายงานผลการวิจัย 
 การศึกษาระบบจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศ ระยะที่ 1  การสรางฐานขอมูล 
 และโปรแกรมสืบคนสารสนเทศพื้นฐาน.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ. 
Edmunds, Robert A.  (1987).  The Prentice-Hall encyclopedia of   information technology.  

Englewood Cliffs, New Jersy : Prentice-Hall. 
Rowley, J.F. (1990). Basics of systems analysis and design for information managers.  

London : Clive Bingley. 
Library Software Review. (1997). "The Best library software for developing countries : more than 30 

plus points of Micro CDS/ISIS"  Library Software Review 16,1  (March) : 12-16. 
Unesco. (1989). Mini-Micro CDS/ISIS reference manual (Version 2.3). Paris: Unesco. 
Unesco.  (1993).  Heurisko : A user-friendly search interface for micro CDS/ISIS.  Paris : Unesco. 
Unesco.  (1998).  CDS/ISIS for Windows : Reference Manual (Version 1.31).  Paris : Unesco. 
 

 
 



 30 
ประสบการณการใหบริการสารนิเทศ 

บุณฑริกา แสงอรุณ * 
 

                ขอเขียนนี้เขียนขึ้นจากมุมมองของบรรณารักษหองสมุดเฉพาะดานวิศวกรรมศาสตรที่มีการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หนาที่หนึ่งที่ไดรับมอบหมายคือ ใหบริการสารนิเทศซึ่งมีหนาที่สําคัญ 2 
ประการ คือ ตอบคําถามชวยการคนควาและจัดหาเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text) ในกรณีที่ผูใชตองการ ในยุค
ที่การเรียนการสอนไดพัฒนาใหไดมาตรฐานเปนสากลทําใหมีความตองการขอมูลจากแหลงขอมูลตางประเทศ
มากยิ่งขึ้น บรรณารักษตองติดตามแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหบริการและชี้แนะใหผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะหองสมุดที่มีขนาดเล็กและบุคลากรนอย ไมมีงบประมาณในการบอกรับฐานขอมูลดวยตนเองยิ่ง
เปนส่ิงสําคัญ  
             ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารนิเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญในการรวบรวม จัดเก็บ คนคืนสารนิเทศใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในยุคอินเตอรเนตซึ่งเปนส่ือที่เปดโอกาสใหผูใชเขาสูแหลงขอมูลตางๆ ไดอยางไร
พรมแดน บรรณารักษย่ิงตองตองขยายขอบเขตในการรวบรวม วิเคราะหแหลงขอมูลจากแหลงตางๆ ซึ่งไมได
จํากัดอยูในหองสมุด เพ่ือชวยใหบริการแกผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  แหลงขอมูลตางๆ อาจแบงตาม
ผูจัดทําได ดังนี้  
              1. สํานักพิมพ หรือ ตัวแทนจําหนาย ซึ่งเปนผู(รวม)ผลิตวารสารเอง ซึ่งปจจุบันการบอกรับ
วารสารตัว เลมสวนใหญจะไดรับ  E-Journal ควบคูกันไปดวย  บาง สนพ. จะใหเลือกบอกรับแบบใดก็ได  
นอกจากนี้ สนพ. เหลานี้จะรวบรวมรายชื่อส่ิงพิมพ บทความจากวารสารที่ตนเองจัดจําหนายเปนฐานขอมูล
หองสมุดสามารถบอกรับเปนสมาชิกได และสามารถพิมพ Full-Text จากวารสารที่หองสมุดเปนสมาชิก และ
เสียคาใชจายในกรณีที่เปนบทความจากวารสารที่หองสมุดไมไดเปนสมาชิก ตัวอยางเชน Elsevier Science 
จัดทําฐานขอมูล ScienceDirect โดยรวบรวมบทความจากวารสารที่บริษัทจัดทํา หรือ เปนตัวแทนจําหนาย 
(เชน วารสารของ Pergamon) และยังไดรวมกับ หนวยงาน สมาคมวิชาชีพบางแหง นําวารสารของสมาคมฯ 
ดังกลาวอยูในฐานขอมูลของบริษัทดวย ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใชในการเขาถึงแหลงขอมูลแหลงเดียว แตได
ขอมูลที่ผลิตโดยแหลงอื่นๆ ดวย 
                 2. สมาคมวิชาชีพ  สมาคมวิชาชพีสวนใหญจัดพิมพวารสารและสิ่งพิมพเชน มาตรฐาน รายงาน   
การประชุมในวิชาชีพของตน เพ่ือเผยแพรและจัดจําหนาย ซึ่งสารนิเทศที่ไดจากสมาคมวิชาชีพนี้ มีความ
นาเชื่อถือมาก  ในอดีต บริษัท สนพ. จะนําบทความจากวารสารของสมาคมฯ ไปจัดทําเปนดรรชนี
ออกจําหนาย แตในปจจุบันนอกจากจะสืบคนไดจากบริษัทดังกลาวแลว  ผูใชยังสามารถสืบคนผาน web site 
ของสมาคมวิชาชีพเหลานี้ไดโดยตรง อาทิ American Society of Civil Engineers ไดจัดทําฐานขอมูลโดย
รวบรวม บทความจากวารสาร บทความจากรายงานที่ตีพิมพในรายงานการประชุม มาตรฐาน งานวิจัยของ
สมาคมฯ ไวใหผูสนใจไดสืบคนฟรี 
                  3. สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา นอกจากจะสามารถสืบคน OPAC ของ
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญผาน อินเตอรเนต ไดแลวยังจัดพิมพวารสารทางวิชาการที่มีการเรียนการสอน 
บางครั้งรวมกับสมาคมวิชาชีพ จัดพิมพวารสารวิชาการ และรายงานการประชุมที่ไดจัดขึ้นในหนวยงาน  
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรบทความ ความรูทางวิชาการโดยคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา ผานอินเตอรเนต 
ดวย บทความ และรายงานการวิจัย ของอาจารยบางทาน สามารถ download ไดจาก อินเตอรเนต โดยตรง 
……………………………………………………………… 
*บรรณารักษ หองสมุดและศูนยบริการขอมูล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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                 4. บริษัท ซึ่งไมไดเปนผูจัดทําแตเปนผูรวบรวมและจัดจําหนาย อาทิ EI Compendex ซึ่ง
รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรจากสํานักพิมพตางๆ จําหนาย  UMI ซึ่งเปนผู
รวบรวมและจัดจําหนายวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษ 
                  5. หนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจปจจุบันไดเผยแพรขอมูล สถิติ ประกาศ ขาวสารผานระบบ 
อินเตอรเนต เชน ธนาคารแหงประเทศไทยไดเผยแพรขอมูลสถิติทางดานเศรษฐกิจ และเผยแพรวารสารผาน 
อินเตอรเนต  บางแหงสามารถ download รายงานการวิจัยของหนวยงานผานได เชน EPA (United States 
Environmental Protection Agency) 
                   ในดานการติดตามเอกสารฉบับจริง (Full Text) กรณีที่ไมสามารถพิมพจากฐานขอมูลที่
หองสมุดบอกรับ หรือ download ไดฟรีจาก อินเตอรเนต โดยเฉพาะบทความจากวารสารตางประเทศซึ่งแม
สามารถจัดซื้อจากตางประเทศได แตผูใชสวนใหญโดยเฉพาะนักศึกษามีงบประมาณในการจัดซื้อนอย   วิธีที่
จะประหยัดคาใชจายไดมากที่สุดคือการหาจากแหลงภายในประเทศ  ขอมูลการบอกรับวารสารนอกจากจะ
คนไดจาก รายชื่อวารสารวิทยาศาสตรในประเทศไทย รวบรวมโดย กัญจนา จรรยารักษ แลว ปจจุบัน
สามารถคนผานโครงการ Journallink ผาน อินเตอรเนต ซึ่งไดนําขอมูลจาก Union List of Serials in 
Thailand และ Up Date ขอมูลโดยหองสมุดในโครงการ 123  แหง  อยางไรก็ตาม จากผลการสํารวจ มี
หองสมุดเพียง 27 % เทานั้นที่ได Up Date ขอมูลใหเปนปจจุบัน และยังมีหองสมุดอื่นๆ อีกมากที่ไมไดเขา
รวมโครงการซึ่งบรรณารักษควรตระหนักถึง 
                  แม อินเตอรเนตชวยใหเราเขาถึงขอมูลหลากหลายไดโดยไมจํากัด แตการคนหา วิเคราะห
แหลงขอมูลเพ่ือใหบริการผูใชนั้น ยังเปนส่ิงที่สําคัญ ที่บรรณารักษตองจัดการ   การจัดทําดัชนี Web Site 
ของ Search Engine หรือ Search Directory ตางๆ ที่มีใหบริการบนอินเตอรเนตนั้นอาจไมมี หรือ ไม
สามารถคนหาหัวขอที่ตรงกับความตองการของผูใช อีกทั้งยังมีแหลงขอมูลในรูปแบบอื่นๆ ที่เปนประโยชนใน
การตอบคําถาม อาทิ นามานุกรม ตัวบุคคล ฐานขอมูล หองสมุด  เพ่ือใหเขาถึงแหลงขอมูลที่มีความ
หลากหลายจึงไดมีการคิดวิธีการจัดเก็บและคนคืนแหลงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน ทําการ Catalogue และ
สามารถสืบคนได ดวย Software หรือวิธีการอื่นๆ ที่เรียกกันวา “Metadata”  โดยมีการสรางมาตรฐานในการ 
Catalogue ใหเปนแบบแผนเดียวกันตามความตองการของหองสมุดแตละประเภท มาตรฐานดังกลาวคลาย
กับ AACR II แตลดรายละเอียดลงเพ่ือใหคนทั่วไปที่มิใชบรรณารักษทําการวิเคราะหไดสะดวกขึ้น ตัวอยาง
มาตรฐานที่สําคัญไดแก Doublin Core Metadata Initiative 
                   ถึงแมจะมีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้นเพ่ือใหเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว แตบรรณารักษก็ยัง
ตองใชหลักการ ทักษะในวิชาชีพเพ่ือทําการวิเคราะห  สืบคน และรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลมหาศาลนั้น
ดวยตนเอง  เปนการยากที่หองสมุดใดหองสมุดหนึ่งจะทําการรวบรวมวิเคราะหแหลงขอมูลเพ่ือชวยในการ
บริการสารนิเทศไดโดยลําพัง แมวาจะมีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้นมาเพื่อชวยก็ตาม ความรวมมือระหวาง
หองสมุดนาจะเปนหนทางที่ชวยใหการรวบรวม วิเคราะห และสืบคนแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือประโยชนของผูใช
ประสบความสําเร็จรวดเร็วย่ิงขึ้น  
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การศึกษาความพึงพอใจขององคกรตางๆ  

ตอบัณฑติทีจ่บจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 

                                                                                                                     ไพกานท  รักษาสุทธิพันธ* 
              ผ.ศ. วิชัย  พิทักษวรรัตน  ** 

บทคัดยอ 
 
          จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคการคาเสรีทําใหเกิดการ
แขงขันในการผลิตบุคคลากรอยางมากในทุก ๆ ดานทําใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุก ๆ แหงมีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงไปอยางมากกลาวคือจากแตเดิมเมื่อ ป พ.ศ 2524 มหาวิทยาลัยทั้งประเทศสามารถรับนิสิต 
นักศึกษาทั่วประเทศไดประมาณ 10,000 คนตอป แตเมื่อเปรียบเทียบในป 2541 พบวามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
รับนักศึกษาไดทั้งส้ิน 60,000 คนและมีแนวโนมจะมีการรับเพ่ิม ทําใหเกิดคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพ่ิมขึ้นจาก 
3 แหง เปนทั้งส้ิน 15 แหง และมีการแขงขันอยางมากในการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ คณะวิจัยมองเห็นวา
การศึกษาจําเปนตองมีการปรับตัวและตรวจสอบคุณภาพตัวเองอยูตลอดเวลารวมทั้งการประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance) จึงมีแนวความคิดในการที่จะตรวจสอบตัวเอง โดยการเอาขอมูลจากภายนอกจากการที่ได
ปฏิบัติการสอนมากวา 10 ป และปฏิบัติวิชาชีพมากกวา 15 ป ทําใหมองเห็นปญหาบางวาบัณฑิตที่จบจากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต นาจะมีทั้งจุดออนและจุดแข็งในดานของความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ จึงไดสนใจในการทําวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจขององคกรตางๆตอบัณฑิตที่จบจากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต” ขึ้นเพ่ือใชประโยชนในการนําไปเสนอแนะเปนขอมูลตอมหาวิทยาลัย
และคณะในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อจุดประสงคความเปนเลิศทางวิชาการ 
 สรุปจากการทําวิจัยนั้นพบวามีผลการสํารวจที่ตางไปจากสมมุติฐานพอสมควรเนื่องจากการคาดการณที่
ผิดพลาดในแงของประชากรที่แจกแบบสอบถามและสงแบบสอบถามกลับ ทําใหตองมีการปรับปรุงการวิเคราะห
ใหสอดคลองและปราฎกวาผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยสวนใหญอยูในระดับดี ซึ่งถือวาอยูในระดับคอนขาง
พึงพอใจตอความรูความสามารถของบัณฑิต แตเมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ตอบแบบสอบถามโดยการใหเกียรติแกสถาบัน ซึ่งทําใหคาความพึงพอใจบางคนนาจะสูง
กวาความเปนจริงบาง แตก็ยังอยูในระดับที่ดีและคอนขางดีตอความพึงพอใจโดยรวม 
 ปญหาและอุปสรรคของการทําการวิจัยครั้งนี้ คือ สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ํามากขึ้นทําใหบัณฑิตมีงานทํา
จํานวนนอยมากและโดยเฉพาะอยางยิ่งอยูในสายงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ จึงตองใชระยะเวลาในการรวบรวม
ขอมูลนานกวาปกติดังนั้นปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยดังกลาว จึงนาจะเปนประสบการณที่ดี
และเปนแนวทางในการทําวิจัยในลักษณะเชนนี้ซึ่งอาจจะตองมีการทําตอไปทุกระยะหนึ่ง เพ่ือใหสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพของการศึกษาดังกลาว 

ขอเสนอแนะตอการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตรก็คือใหคงจุดแข็งไวไดแกความรูความสามารถ
ในดานการออกแบบพื้นฐานสถาปตยกรรม ความรูเรื่องวัสดุและวิธีการกอสรางในขณะที่ควรปรับปรุงการสอน
ดานการวางผังอาคาร งานระบบอุปกรณอาคารและดานโครงสรางเพื่อเพ่ิมความรูความสนใจของบัณฑิตให
เพ่ิมขึ้น 
……………………………………………………………………………………………… 
*รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
**อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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         It is during this free trade era that we see the rapid growth of Thai social and 
economical development which in turn brings about the great expansion of Thai labour market and, in 
consequence, focuses of education institutions. Not until 1998 that. This universities would be actually 
expanded to accommodate the total of 60,000 students while only 10,000 were submitted in 1981. In 
responding to the growing volume of students admitted, faculties of architecture have also increased in 
number from 3 to 15 faculties. The admission, likewise, has also become tougher.  
       Our researcher team has seen the urgent needs in elevating standard of quality education both in 
terms of adapting new methods of learning and maintaining standards of quality assurance. Our 
methodology would start from relevant external data investigation. From 10 years of teaching 
experiences and 15 years at work, we have found both possible weakness and strength in current 
practical architecture knowledge and would like to present the research on, “Employer’s satisfaction on 
architecture graduates of Rangsit University. The research is aimed at presenting the facts and 
potential resources so the concerned party would consider possible new ways in developing and 
preserving the top quality educational standard of the university. 
         From the fact that our first conclusion paper has not served well to our initial hypothesis due to 
our being mistaken in paper distribution to target people, we then have adapted new analysis method 
and the result has presented with ‘good’ satisfactory level.  The rate means that our students’ capacity 
have met with most employers’ standard. However, after considerating obstacles and difficulties 
incurred, we have finally assumed that our correspondents were responding in respect to the university. 
As a result, each satisfactory level might have been rated higher than it would actually be. The overall 
outcome is then of our advantages and satisfaction level is finely approved. 
     Main obstacles in conducting this research paper is resulting from the economic decline that affects 
the slow down of job opportunities especially of those in this particular field of study. However, we view 
this as a good opportunity to develop continual studies in this area in a relevant period of time. 
Consequently, we would be able to well maintain the standard of quality assurance as mentioned 
earlier. 
      The research team’s intention is to preserve the strong points in giving relevant and practical 
knowledge concerning architectural design, use of material and construction methodology. Scope of 
study that would need further modification are improvement in architectural plan, components and 
structure.  This improvement would yield, in effect, the quality and practical knowledge of the students 
as a whole.  
 
1. บทนํา 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความเปนมา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกที่เปดทําสอน

ดานสถาปตยกรรมศาสตร ในป พ.ศ. 2531  (ขณะนั้นใชชื่อวา วิทยาลัยรังสิต)  ซึ่งกอนหนานั้นเปน
เวลานาน มีเพียงสถาบันการศึกษาของรัฐอยู 3 แหงเทานั้นที่เปดทําการสอนทางดานสถาปตยกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปดทําการสอนตั้งแตประมาณ 60 ป ที่แลว  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดทําการสอนตั้งแตประมาณ 35 ป ที่แลว ปจจุบันนี้คณะสถาปตยกรรมศาสตร 



 34
มหาวิทยาลัยรังสิต เปดทําการสอนเปนเวลา  11 ปแลว  โดยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด  6  รุน  
รวมท้ังส้ินประมาณ  550  คน  จากเหตุผลที่เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกที่เปดทําการสอนทางดาน
นี้  ทําใหมีลักษณะองคประกอบทางดานการศึกษาที่แตกตางไปจากสถาบันการศึกษาของรัฐอยูบาง
ประการ  ไดแก  นโยบายการบริหารการศึกษา,  หลักสูตรการศึกษา,  จํานวนนักศึกษา,  คาเลาเรียน
ของนักศึกษา  เปนตน  ทําใหเกิดผลกระทบตอมหาวิทยาลัยบางประการ  ซึ่งผลดังกลาวนี้ มีทั้งดานที่
เปนเชิงบวกและเชิงลบ  การวัดผลกระทบดังกลาวในงานวิจัยฉบับนี้ จะมุงชี้ใหเห็นผลกระทบตอผลผลิต
สุดทายของการศึกษาซึ่งหมายถึง บัณฑิตที่จบการศึกษานั่นเอง  โดยพิจารณาจากการทํางานของ
บัณฑิตในปตาง ๆ ในองคกรตาง ๆ  ทําใหคณะผูวิจัยไดมองเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นเปน
มูลเหตุใหเกิดความสนใจในการศึกษาวิจัยถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยรังสิตนี้  โดย
เปนการวัดจากมุมมองในดานความพึงพอใจขององคกรตาง ๆ ในประเทศไทยตอผลการปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพของบัณฑิตทั้งที่เปนองคกรทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  สถาบันการศึกษา  หรืออ่ืน ๆ  
เพ่ือนําเอาผลการวิจัยนี้มาใชเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยตอไป 
 
ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ จะเนนหนักในดานที่จะใหไดมาซึ่งความพึงพอใจตอคุณภาพ 
ของบัณฑิตที่จะถูกวิจัย แตเนื่องจากยังไมมีการวิจัยในลักษณะเชนนี้มากอนตอบัณฑิตจากคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  ทําใหการรวบรวมสภาพของปญหาเปนไปในลักษณะที่ไมใช
ทางสถิติศาสตร  แตจะเปนการรวบรวมสภาพปญหาในลักษณะเชิงบรรยายในลักษณะการสราง
สมมติฐานขึ้นใหม  ประกอบกับการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบดานสถาปตยกรรมควบคู
ไปดวยกันนั้น  ทําใหมีโอกาสไดสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองคกรที่เกี่ยวของดาน
สถาปตยกรรม  ไดแก  สถาบันการศึกษาที่เปดการสอนในระดับปริญญาโทแหงอื่น ๆ  สํานักงาน
ออกแบบดานสถาปตยกรรม  สํานักงานออกแบบดานตกแตงภายใน  สวนราชการ  บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย  ทําใหสามารถรวบรวมสมมติฐานของปญหา  และความพึงพอใจโดยเบื้องตน  ไดดังนี้ 

          ปญหา 
1. ปญหาเรื่อง  การสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (ก.ส.)  ของบัณฑิตจากคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  ที่มีจํานวนสัดสวนรอยละคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น
บางแหง  (ดูตารางประกอบ)   
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สรุปผลการสอบขอเขียนการสอบความรูผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ประเภทภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19 (1) (ก) 

คร้ังท่ี 2/2541   
เมื่อวันท่ี  14 – 18  ธันวาคม  2541 

สถาบัน จุฬาลงกรณ ขอนแกน ลาดกระบัง ศิลปากร 
วิชา สอบ ผาน สอบ ผาน สอบ ผาน สอบ ผาน 

ออกแบบสถาปตยกรรม 36 30 3 2 35 22 28 23 
วัสดุและวิธีการกอสราง 41 29 7 6 35 24 24 19 
โครงสรางอาคาร 37 33 2 2 33 27 24 19 
งานระบบอาคาร 45 45 13 13 52 52 35 35 
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม 36 35 2 1 34 28 26 22 
ความรูพ้ืนฐานทาง
สถาปตยกรรม 

34 30 1 0 29 22 25 22 

                                ยอด
รวม 

25 13 27 29 

(ตอ) 
สถาบัน เกษมบัณฑิต รังสิต ราชมงคล ศรีปทุม 
วิชา สอบ ผาน สอบ ผาน สอบ ผาน สอบ ผาน 

ออกแบบสถาปตยกรรม 19 13 86 53 26 14 20 10 
วัสดุและวิธีการกอสราง 27 14 109 47 27 21 20 12 
โครงสรางอาคาร 24 17 86 46 29 19 17 13 
งานระบบอาคาร 42 40 125 120 41 39 18 17 
ปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม 26 18 88 52 32 22 17 11 
ความรูพ้ืนฐานทาง
สถาปตยกรรม 

25 5 92 32 31 18 18 9 

                              ยอดรวม 29 39 17 3 
 
มีผูเขาสอบประเภทภาคีสถาปนิก  จํานวน  714  ราย (ขาดสอบ 33 คน)  ผลผูสอบขอเขียนผานครบ

ทั้ง 6 วิชา  จํานวน 281 ราย  แยกเปนผูเขาสอบจาก 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน   25  ราย  (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = 16 ราย) 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน   13  ราย  (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = ไมมี) 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน   29  ราย  (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = 12 ราย) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง  จํานวน  27  ราย (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = 9 
ราย) 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย  จํานวน  17  ราย (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = 
7 คน) 
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 มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน   39  ราย  (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = 3 ราย) 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน   13  ราย  (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = 1 ราย) 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน     3  ราย  (เปนผูสอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา = 3 ราย) 

**  มีผูขอสอบตาม 19 (ข) (ค) ที่สอบครั้งเดียวผาน 6 วิชา  แยกเปน 19 (ข)  =  6 ราย, 19 (ค)  =  3  
ราย 
 กราฟแสดงสัดสวนรอยละของผูสอบผานเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ประเภท
ภาคีสถาปนิก 
2.  ปญหาเรื่อง  ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพในบางองคกร คือ มีความรูความสามารถในบางดานเฉพาะ

มากเกินไป  แตไมสามารถปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ไดในบางครั้ง 
3. ปญหาเรื่อง คานิยมของบัณฑิตใหความสนใจกับการปฏิบัติวิชาชีพ ในองคกรบางประเภทมากเกินไป  เชน  

สํานักงานสถาปนิก  ทําใหเกิดการกระจุกตัว  ไมกระจายไปยังองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
4. ปญหาดานความสามารถของบัณฑิตที่อยูในลักษณะไมสม่ําเสมอ  โดยมีความแตกตางมากเกินไประหวาง

บัณฑิตที่มีความรูความสามารถมากและนอย  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาในแตละชั้นปมีคอนขางมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันแหงอื่น ๆ 

5.  ปญหาดานการขาดการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยตอองคกรตาง ๆ ภายนอก  ทําใหขาดการพัฒนา
เปล่ียนแปลงอยางเปนระบบ 
    ความพึงพอใจ 
1.  ความพึงพอใจตอความสามารถในการออกแบบงานสถาปตยกรรม ซึ่งมีแนวความคิดที่ทันสมัย มีรูปแบบ

เฉพาะโดยเฉพาะอยางยิ่งบัณฑิตที่ทํางานในสํานักงานสถาปนิก 
2. ความพึงพอใจตอความสามารถพิเศษบางดานของบัณฑิต  เชน  ความสามารถในการผลิตหุนจําลองที่ใชใน

การออกแบบ 
3. ความพึงพอใจตอความสามารถในการอธิบายแบบ  การพูด  อธิบาย  และกลาแสดงออกของบัณฑิต 
4. ความพึงพอใจตอความสามารถในการแสดงแบบ (PRESENTATION)  รวมท้ังการใชคอมพิวเตอรชวยใน

การแสดงแบบ 
จากสภาพที่มาของปญหาและความพึงพอใจดังกลาว  จึงทําใหผูวิจัยไดมองเห็นผลกระทบ 

ในเชิงบวกและลบตอบัณฑิตที่จบจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต แตอยางไรก็ตาม สมมติฐาน
แหงปญหาและความพึงพอใจดังกลาวยังเปนในลักษณะที่มาของแหลงขอมูลไมชัดเจน  และไมมีหลักฐานทาง
สถิติศาสตร จึงทําใหผูวิจัยสนใจในการที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนและถูกตอง  เพ่ือใชเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือตองการทราบวา บัณฑิตที่จบจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได 
ทํางานในองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  มีลักษณะและประเภทของการทํางานอยางไร 
 1.2.2   เพ่ือใหทราบถึงความรูสึกหรือการประเมินผลขององคกรตาง ๆ ตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
รังสิต  ในองคกรนั้น ๆ วามีความสามารถหรือถนัดในงานดานใดที่มากและดานใดที่นอย 

1.2.3 เพ่ือใหสามารถจําแนกถึงประเภทความถนัดของบัณฑิต ในสภาพตลาดภายนอกวา มีการ 
จําแนกตามความตองการอยางไร  เพ่ือจะไดปรับปรุงการแบงกลุมวิชาใหสอดคลองกับความตองการได 
 1.2.4   เพ่ือใหทราบถึง ความตองการของแหลงงานในหลายองคกรวา ควรผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 
หรือความถนัดในดานใด เพ่ือใหเหมาะสมตามความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม 

1.2.5   เพ่ือตองการนําขอสรุปและขอเสนอแนะของการวิจัยเสนอตอคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
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มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของคณะใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองใน
รายวิชาตาง ๆ 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

    การวิจัยนี้มุงเนนที่จะศึกษาความพึงพอใจตอบัณฑิตของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิตแหงเดียว  ดังนั้น ขอบเขตของการวิจัยจึงศึกษาผลของตัวบัณฑิตนั้น  และนําเอาสภาพแวดลอมของตัว
บัณฑิตเปนการประเมินผลความพึงพอใจดังกลาว  โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1 บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
1.3.2 บัณฑิตที่ไดใชความรูความสามารถทางดานสถาปตยกรรม มาเปนพ้ืนฐานในการทํางานเทานั้น   ไม

รวมสาขาหรือแขนงของอาชีพอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของ และเปนบัณฑิตที่มีการประกอบอาชีพในประเทศ
ไทย ไมนับรวมในตางประเทศ 

 1.3.3 การวิจัยนี้ จะไมมุงเนนเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของบัณฑิตในตางสถาบัน   แตจะเปนการ 
              ประเมินผลเฉพาะมหาวิทยาลัยรังสิตนี้เทานั้น 

1.3.3 การวิจัยจะเนนใหมีการศึกษากระจายออกไปในทุกรุนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เพ่ือใหเกิดการ
เบ่ียงเบนนอยที่สุด 

 
1.4 ระเบียบและวิธีวิจัย 

1.4.1 ประเภทของระเบียบวิธีวิจัย  เปนการวิจัยเชิงบรรยายและวิจัยเชิงทดลอง โดยการใชความรู 
ดานสถิติศาสตรมาประเมินผล 
      1.4.2  กลุมตัวอยางประชากร 
        -  ประชากรที่ศึกษา คือ ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับบัณฑิตที่จบจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต ในหนวยงานหรือองคกรนั้น  โดยผูที่ทํางานเกี่ยวของกับบัณฑิตควรเปนบุคคลในหลายระดับที่เกี่ยวของ  
เชน  ผูบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน  หรือผูใตบังคับบัญชา    ประมาณ 3 – 5 ประชากรตอบัณฑิต 1 คน 
       -  กลุมตัวอยางของประชากร คือ การแบงกลุมขององคกรเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะการทํางานที่
จําเปนตองใชความรูดานสถาปตยกรรมไปใชเปนพ้ืนฐานการทํางาน ซึ่งสามารถแบงแยกไดดังนี้ 

1. องคกรราชการ ที่มีหนวยงานดานสถาปตยกรรม 
 2. องคกรรัฐวิสาหกิจ ที่มีหนวยงานดานสถาปตยกรรม 

3. องคกรสํานักงานสถาปนิกออกแบบ 
4. องคกรบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการกอสรางหรือบริหารงานกอสราง 
5. องคกรบริษัทรับเหมากอสราง 
6. องคกรบริษัทดานอสังหาริมทรัพย 
7. องคกรดานสถาบันการศึกษาในประเทศ 

                        8. องคกรประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  เชน  บริษัทตกแตงภายใน  บริษัทโฆษณา  เปนตน 
       โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางประชากรที่จะศึกษาในแตละองคกร ประมาณองคกรละ 10 บัณฑิตขึ้นไป  หรือ
เทากับ 30 – 50 ประชากร ตอ 1 องคกร  และเทากับ 240 – 400 ประชากรศึกษา 
 1.4.3   เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  คือ การใชแบบสอบถามที่ไดรับการออกแบบและ 
ทดสอบเรียบรอยแลว  ไปยังบัณฑิตประมาณ 3 – 5 แบบสอบถาม ตอ 1 บัณฑิต  และใหบัณฑิตแจกไปยังผูที่
เกี่ยวของกับบัณฑิตในองคกรนั้น  และขอใหปดผนึกซองแบบสอบถามกลับมา  เพ่ือไมใหบัณฑิตรูถึงทัศนคติของ
ผูที่เกี่ยวของตอบัณฑิตตอนนั้น  และสงกลับหรือถูกรวบรวมโดยผูชวยวิจัย มาที่ศูนยรวบรวมขอมูลเพ่ือใหผูตอบ
แบบสอบถามมีความเต็มใจและไมมีความลําเอียงในการตอบและขณะเดียวกัน ก็ไมมีผลตอการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตคนนั้น  เนื่องจากการประเมินจะถูกประเมินเปนภาพรวมของโครงการวิจัยทั้งหมด 
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การสงแบบสอบถามสามารถสงได  3  วิธีคือ 
                       1. โดยไปรษณีย และสงกลับโดยไปรษณียที่จายคาอากรแสตมปเรียบรอยแลว  เพ่ืออํานวย
ความสะดวก 
                       2. โดยผูชวยวิจัยเปนผูแจกตามที่ตาง ๆ และสงกลับโดยไปรษณีย 
                       3.โดยผูชวยวิจัยเปนผูแจกตามสถานที่ตาง ๆ และรวบรวมโดยผูชวยวิจัย 
 1.4.4   เครื่องมือที่ใชวิเคราะหและประเมินผล 

- เครื่องมือที่ใชรวบรวม คือ SPSS FOR WINDOW 
- การดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการวิจัยเชิงบรรยายและเชิงทดลองพรอมกัน 

 ดานเชิงบรรยายใชการวิเคราะหรอยละของแตละตัวแปร  สวนเชิงทดลองนั้นใช EXPERIMENTAL DESIGN 
โดยขึ้นอยูกับตัวแปรและเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (MEAN) ของสถิติโดยใช T-TEST 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบถึงทัศนคติขององคกรภายนอก คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
1.5.2 นําขอสรุปที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะเปนเหตุผลและแนวทางในการเสนอ เพ่ือปรับ 

ปรุงนโยบายหลักสูตรและการสอนของคณะ 
1.5.3 สามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของสังคม และสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย

ทั้งทางตรงและทางออมในอนาคตอันใกลนี้ 
1.5.4 เพ่ือสอดคลองกับแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยที่ตองการให 

มหาวิทยาลัยมีความเปนมาตรฐานสากล 
 

2. สรุปการประเมินผล ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามและสรุปความพึงพอใจโดยรวมนั้นสามารถที่จะประเมินผลของ
แบบสอบถาม ไดเปนหัวขอดังนี้ 
 
2.1  การประเมินผลดานขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

- พบวาสวนใหญแลวบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต มัก
ทํางานอยูในสํานักงานออกแบและรองลงไปคือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และสถาบันการศึกษา 
เนื่องจากเปนองคกรที่สถาปนิกจะไดใชความรูความสามารถไดอยางเติมที่มากกวาองคกรดานวิชาชีพ
กอสราง 

- ผูตอบแบบสอบถามเปนเพ่ือนรวมงานมากที่สุด รองลงไปคือ ผูบังคับบัญชาและสุดทายคือ 
ผูใตบังคับบัญชา เนื่องจากบัณฑิตของคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต สวนใหญพ่ึงสําเร็จ
การศึกษาไมนาน ทําใหโอกาสที่จะมีผูใตบังคับบัญชานอย 

- ผูตอบแบบสอบถามสวนเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับเดียวกันกับบัณฑิตคือปริญาตรี เนื่องจากโดย
วิชาชีพนี้แลวคุณสมบัติของการทํางานรวมกับผูอ่ืน มักระบุไดวาอยางต่ําตองเปนวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
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- สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนสถาปนิก เนื่องจากบัณฑิตที่สงแบบสอบถามใหอาจกลัววาถาให

วิชาชีพอื่นเปนผูตอบอาจไมเขาใจในคําถาม 
- ผูตอบแบบสอบถามที่รูจักและสัมพันธกับบัณฑิตจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในระยะเวลา 1 – 5 ป 

จะเปนจํานวนที่มากที่สุดเนื่องจากบัณฑิตจบการศึกษารุนแรกไปประมาณ 8 ป ที่แลว  
2.2  ดานการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาจากตารางสรุปรวมความพึงพอใจในดานตาง ๆ รวมแลวพบวาคะแนนความพึงพอใจโดย
เฉล่ียวาจะอยูที่ระดับ 3 และ 4 ทําใหสามารถสรุปขอมูลทั้งหมดไดดังนี้ 
2.2.1 ดานการออกแบบสถาปตยกรรม 

ขนาดของงาน 
 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด 
 

คือ การออกแบบบานพักอาศัยอาคารขนาดเล็ก และอาคาร
สาธารณะขนาดกลาง 

หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ 
   
กระบวนการออกแบบ   
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ อาคารที่ใชแนวความคิดในการออกแบบ 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ อาคารที่ใชผลตอบแทนการลงทุนในการออกแบบ 
   
การแสดงแบบและอธิบายแบบ 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การเขียนแบบและแสดงแบบรางและการทําหุนจําลอง 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การใชเทคนิคพิเศษมาชวย และการใช Computer มา

ชวยในการแสดงแบบ 
   

2.2.2 ความรูพ้ืนฐานทางสถาปตยกรรม 
 

หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การกระตือรื้นรนในการหาความรูดานสถาปตยกรรม 
และความรูเรื่ององคประกอบสถาปตยกรรม 

หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความรูทั่วไปในวงการสถาปตยกรรมไทยและ
ตางประเทศ 

 
2.2.3 ดานวัสดุ และวิธีการกอสราง 

ความรูดานวัสดุและวิธีการกอสราง 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การสนใจวัสดุกอสรางใหมและวัสดุทางดาน

สถาปตยกรรม หรือตกแตงนอกอาคาร 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ วัสดุทางดานงานระบบอุปกรณอาคาร 

 
ความรูดานวิธีการกอสราง 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การกอสรางดวย ค.ส.ล. 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การกอสรางดวยวัสดุพิเศษและการกอสรางดวยเหล็ก 
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ความรูเร่ืองการเขียนแบบกอสราง 
 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ แบบสถาปตยกรรมและโครงสราง 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ แบบไฟฟา สุขาภิบาล รายการประกอบแบบกอสราง

และการระบุวัสดุ 
 
2.2.4 ดานโครงสรางอาคาร 

ความรูดานระบบโครงสราง 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ ระบบ เสา คาน พ้ืน ค.ส.ล. และระบบพื้นสําเร็จรูป 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ระบบ Prestress ระบบ Flat Slab grid และ Truss 

 
ความเขาใจวิศวกรรมโครงสราง 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. และบานไม 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ อาคารสูงพิเศษ และอาคารที่มีชวงกวาง 

 
2.2.5 ความรูดานงานระบบอาคาร และสภาวะแวดลอม 

หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศ และดาน
ระบบสุขาภิบาล 

หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานระบบไฟฟากําลัง; ระบบกระจายเสียง 
 
2.2.6 ความรูดานการวางผังและภูมิสถาปตย 

ความรูดานการวางผัง 
หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบและเขาใจดานการวางผัง 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความรูเรื่องภูมิสถาปตย และการออกแบบที่เกี่ยวของ

กับการออกแบบชุมชน 
 
2.2.7 ความรูดานสถาปตยกรรมไทย 

หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การออกแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกต 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความรูเรื่องประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย 

 
2.2.8 ความรูดานการปฏิบัติวิชาชีพ 

หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การทํางานรวมกับวิชาชีพอื่นการเขาใจบทบาทหนาที่
สถาปนิกและความเขาใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ คาบริการออกแบบ และเทศบัญญัติ 
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2.3 ดานความสัมพันธกับสังคม 
2.3.1 ดานการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น 

หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ การยอมรับความคิดเห็นจากผูอ่ืน 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความสามารถในการวางแผนงาน 

 
2.3.2 ดานบุคคลิกภาพ 

หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ความตรงตอเวลา 

 
 
2.3.3 ดานมนุษยสัมพันธ 

หัวขอพึงพอใจมากที่สุด คือ ความมีน้ําในชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน 
หัวขอท่ีพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 

 
2.4  ปญหาและอุปสรรคของวิจัย 

- สภาพเศรษฐกิจที่ตกทําใหบัณฑิตหางานทําใหนอยมากประกอบกับมีคูแขงจากสถาปตยการศึกษาดวย 
ทําใหมีโอกาสทํางานนอยมากและบริษัทหรือสํานักงานออกแบบก็ปดกิจการไปดวยเชนกัน 

- บัณฑิตศึกษาตอในระดับปริญญาโทจํานวนมากโดยที่ไมไดประกอบวิชาชีพ 
- บัณฑิตประกอบวิชาชีพทางดานอื่น ๆ จํานวนมากซึ่งมีจํานวนมากที่เปนการประกอบวิชาชีพประเภท

อ่ืนที่ไมมีความสัมพันธกับดานสถาปตยกรรมจึงไมสามารถประเมินผลได 
- บัณฑิตที่อยูตามตางจังหวัดมักจะยายที่พักดังนั้นการสงแบบสอบถามจึงไมถูกสงไปยังบัณฑิตจํานวน

พอสมควร 
- การแจกแบบสอบถามยังไมตรวจจุดและถึงตัวบัณฑิตโดยตรงทําใหการตอบแบบสอบถามนอยกวาที่

คาดการณ 
- บัณฑิตเองอาจไมเขาใจวาผลการตอบแบบสอบถามนั้นจะไมสงผลและมีผลตอการทํางานของบัณฑิต

นั้น ๆ ทําใหไมแนใจในการกระจายแบบสอบถามไปยังผูที่เกี่ยวของ ถึงแมวาจะมีการประชาสัมพันธใน
จดหมายแลวก็ตาม 

2.5  ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 
 จากผลการวิเคราะหและประเมินผล สามารถสรุปขอเสนอแนะตอการเรียนการสอนในหลักสูตริวิชา ใน 
3 กลุมคือ 

- การคงความสําคัญไวเชนเดิม 
- การใหความสําคัญเพ่ิมขึ้น 
- การใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นอยากมาก 

2.5.1  ดานการเรียนการสอน 
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- ควรใหคงความสําคัญกับการสอนของกลุมวิชาชีพออกแบบดานสถาปตยกรรมไวเหมือนเดิม

โดยเฉพาะกลุมวิชาชีพพ้ืนฐานสถาปตยกรรม และการออกแบบทั่วไป ความรูดานการปฏิบัติ
วิชาชีพ เนื่องจากโดยสวนใหญอยูในความพึงพอใจในระดับดี 

- ควรใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับการสอนวิชาในกลุม วัสดุและวิธีการกอสรางดานโครงสรางอาคาร 
ความรูดานสถาปตยกรรมไทย 

- ควรใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นอยางมาก และปรับปรุงการสอนวิชาในกลุม ความรูดานงานระบบอาคาร
และสภาวะแวดลอม ความรูดานการวางผังและภูมิศาสตร 

2.5.2  ดานความสัมพันธกับสังคม 
- ควรใหความสําคัญดานมนุษยสัมพันธไวเชนเดิม รวมท้ังดานการแสดงออกและความคิดเห็น 
- ควรปรับปรุงเรื่องความตรงตอเวลาในการทํางานในขณะที่ความรับผิดชอบในดานอื่นๆ อยูในระดับ

คอนขางดี 
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา … บนเสนทางเลือกที่นาจับตามอง 

 
                                                                                              สุพจน  เครือหงส * 

 
          เมื่อมองการศึกษาในอดีตกับปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตจะพบวามีความแตกตางกันมากมาย 
หลายอยางดวยกัน หากไดพิจารณาในรายละเอียดดานวิธีเรียน วิธีสอน บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน  
และบทบาทของสื่อ หรือองคประกอบอื่นๆ  ที่สงผลตอการเรียนการสอน การฝกอบรมเยาวชนของชาติเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว เราก็จะไดขอคิด หรือขอสังเกตเพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และสามารถประมาณการณ
ขางหนาได ซึ่งการเปรียบเทียบทําใหเราเห็นความแตกตางเพ่ือใหสามารถตั้งรับ และเตรียมพรอม หากตองเผชิญ
ติดกับสถานการณเมื่อเหตุการณมาถึง ก็สามารถที่จะปรับตัวไดอยางรวดเร็วและรอบคอบ มีการตัดสินใจที่ดีเปน
ประโยชนสุขตอตนเอง และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ความแตกตางหรือความเปลี่ยนแปลงนั้น  อาจจะมีอยู
หลายอยางดวยสาเหตุที่แตกตาง แตส่ิงหนึ่งที่สรางความนาสนใจในขณะนี้ตามหมวดฯ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาตินั่นคือ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหความสําคัญไมแตกตางจาก
ดานอื่นๆ ที่มีผลสืบเนื่องขยายผลไปถึงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่   และกํากับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม และเกิดสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแหงชาติ  
ตามในลําดับตอไป เมื่อพูดถึงเรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และบทบาทของผูผลิต ผูใช และผูสนับสนุนหรือ 
สงเสริมจะตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และชัดเจนมากพอที่จะเปนผูนําทางดานนี้ได เปนที่ทราบกันดี 
แลววา เทคโนโลยีถูกนํามาใชดานการจัดการเรียน การสอน ควบคูไปกับ วิธีเรียน วิธีสอนมาเปนเวลานานแลว  
เพียงแตวา ในแตละยุคแตละสมัย  ในชวงของกาลเวลาที่ตางกันความเจริญกาวหนา และสภาวการณ  
กับสถานภาพของวิถีชีวิตมนุษยทุกคนมีการเปล่ียนแปลง มีความเปนระบบ และซับซอนขึ้นเรื่อยๆ หรือบาง
สถานการณก็สามารถทําส่ิงที่ซับซอนใหงายและกระซับขึ้นได  เทคโนโลยีก็ถูกปรับปรุงหรือประยุกตใชให
เหมาะสมไดตลอดเวลา  ใหการจัดการศึกษา การเรียน การสอนงายขึ้น หากแบงเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาออก
ตามความซับซอนในการใชและผลิตแลว อาจแบงได  3  ลักษณะดังนี้ 

1. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับตน หมายถึงการประยุกตใชอุปกรณหรือวัสดุและวิธีการ ในขั้นตอน 
เดียวโดยไมตองผานสื่อกลาง กับการใหการศึกษา หรือการถายทอดความรูแบบงายตรงไปตรงมา ตอบุคคลหรือ 
คณะบุคคล เชน การเรียนรูโดยใชของจริง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในประสบการณหรือความรูที่
ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนเปนตน 

2.  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในระดับกลาง หมายถึงการประยุกตใชอุปกรณหรือวัสดุ ที่มีความ
ซับซอนมากกวาหนึ่งขั้นตอน ตองอาศัยส่ือตางๆ มาเปนตัวกลางในการนําเสนอเนื้อหาความรูหรือประสบการณ
ไปยังผูเรียน  เชน การเรียนจากรายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศน เพ่ือใหบุคคล หรือคณะบุคคลไดรับความรู  
หรือประสบการณตามที่ตองการ 

3.  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในระดับสูง หมายถึง การนําเครื่องมือ อุปกรณ หรือวัสดุ ที่มีความ
ซับซอนเปนพิเศษหลายขั้นตอน เพ่ือนําเสนอเนื้อหาหรือประสบการณความรูแกผูเรียน โดยการประมวลความ
ซับซอนใหชัดเจน  เพ่ือใหสะดวกตอการเรียนรูมากขึ้น เชนการนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการ
คมนาคม  
และการสื่อสารมวลชนมาใชรวมกันเปนเครื่องมือถายทอดความรูที่เรียกกันวาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
*นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 8   สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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แนวโนมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในอนาคต 
 
          การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือการศึกษานั้น  บุคคลที่มีบทบาทมากไดแกผูผลิต และผูใชเทคโนโลยี 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 65 ใหมีการพัฒนา บุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  เพ่ือใหมีใหความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และมาตราที่ 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการ
ใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตทั้ง 2 มาตราที่กลาวถึงนี้ ตางก็กลาวถึงตัว
บุคคลที่จะตองไดรับการพัฒนา ขีดความสามารถ และศักยภาพดานเทคโนโลยีนอกจากนี้แลว ตัวเครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีเอง ก็จะตองไดรับการพัฒนาใหพรอมเพ่ือการใชงานไดอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
เชนเดียวกันดวย 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพอยางกวางขวาง 
และรวดเร็วที่เรียกกันวายุค I.T. (Information Technology) ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน นํามาประยุกตใชรวมกันอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลดานขอมูล 
ความรูขาวสารตางๆ ในดานการศึกษา การเรียนการสอนในปจจุบัน 
 เทคโนโลยีสาขาตางๆ ไดรับการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง จึงมีผลทําให เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีการ 
พัฒนาตามมาอยางไมหยุดยั้งดวยเชนกัน เพียงแตการนํามาประยุกตใชเพ่ือการศึกษา การเรียนการสอนนั้น 
จะตองพิจารณาท่ีความเหมาะสมมีความพรอมที่จะใชคุมคาคุมทุน และท่ีสําคัญเทคโนโลยีนั้นจะตองใหประโยชน
ตอการรับรู และการเรียนรูไดดี สามารถใชเพ่ือแกปญหาตางๆ เชน ดานบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ สถานที่  
หรือแหลงความรูตางๆ เปนตน ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกนํามาประยุกตใชเพ่ือการศึกษากันอยาง 
กวางขวาง เพราะมีแนวโนมที่จะพัฒนาขยายผลตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
 
หลักเกณฑการพิจารณา … เลือกใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1. ดานบุคลาการ 
                               บุคลากรประกอบดวยผูผลิต และผูใชส่ือผูผลิต จะตองมีความรู ความสามารถในการ
ผลิต การออกแบบสาร หรือเนื้อหา ขอมูลความรูตางๆ เพ่ือใหงายและสะดวกตอการรับรูเพ่ือการเรียนรูของ 
ผูเรียนที่หลากหลายได นอกจากนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะดานเทคนิค และดานเนื้อหาดวย 
ซึ่งผูผลิตอาจจะมีทีมงานผลิตที่ประกอบดวยคณะบุคคล  ผูมีความรูดานเทคนิค ดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาเพื่อใหผลผลิต หรือบทเรียนมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น คณะทีมงานผูผลิต จะเปนตัวแปรอยางหน่ึง 
ที่บงบอกถึงความพรอม และขอจํากัดของการที่จะมีส่ือ แตละประเภทใหเลือกใช และวิธีการผลิตนั้น อาจจะผลิต 
รวมกันเปนทีม หรือตางคนตางผลิตก็ได แตตองอยูบนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใชงานรวมกันไดก็จะชวยให 
ประหยัด และมีความรวดเร็วในการผลิต ดานผูใชส่ือ จะตองไดรับการพัฒนาทักษะการใชส่ือเพ่ือการเรียนรูได 
อยางกวางขวาง และหลากหลายตามความสนใจ และความพรอมของแตละบุคคล 

2. ดานเทคโนโลยี 
                                           ศักยภาพดานเทคโนโลยีในที่นี้จะขอเนนเฉพาะดานวัสดุ และอุปกรณ  เครื่องใชตางๆ 

เพ่ือใชสําหรับการศึกษาหาความรูวามีความพรอมมากนอยแคไหน สวนมีความเหมาะสมกับผูใช  
                       หรือผูเรียนที่หลากหลายนั้นควรเนนทางดานใด เพ่ือใหการศึกษาหรือการเรียน การสอนบรรลุเปาหมาย 
                       ซึ่งวัสดุอุปกรณของแตละทองถ่ินนั้น ไมจําเปนจะตองใชในส่ิงเดียวกัน และเหมือนกันเพียงแตใหมีศักยภาพ 
                       พอที่จะสงผลตอเนื้อหาความรูหรือประสบการณที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียนไดก็ถือวาประสบผลสําเร็จดาน

การศึกษา        
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3. ดานสถานที่ 
            แบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้ 
3.1  พ้ืนที่ในเขตเมือง  โรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่เขตเมืองที่มีความพรอม ดานสาธารณูปโภค 

ตางๆ ที่มีความเจริญ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ในลักษณะนี้ยอมมีความพรอม และการไดรับโอกาสที่ 
ดีกวาไดรับรูเหตุการณเรื่องราว ขาวสาร ดวยส่ือตางๆ แปลกใหมตลอดเวลา วิถีชีวิตมีการแขงขัน ฉะนั้นการ 
เลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแตละอยางเพื่อพัฒนาคนก็ตองเลือกใหเหมาะสม  และสามารถที่จะแกปญหา 
ดานการศึกษา ตลอดจนขอจํากัดตางๆ ที่อยูรอบดานของบุคคลได 

3.2 พ้ืนที่ในเขตชนบท โรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบทนี้ ยังขาดความพรอมดานสาธารณูปโภค 
ประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ลักษณะนี้  ยังไดรับโอกาสดานการศึกษา การรับรูขอมูลขาวสารยังนอย  
ใชชีวิตแบบเรียบงาย ชีวิตมีการแขงขันกันนอย 
ไมคอยไดรับรูขาวสารที่แปลกใหม การเลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมกับบุคคลในลักษณะนี้  
ก็ตองพิจารณาในหลายๆ ดาน ซึ่งไมจําเปนจะตองเปนส่ิงเดียวกันกับผูเรียนที่อยูในเขตเมืองเพียงแตมี 
หลักการพิจารณาเลือกใชส่ือที่มีศักยภาพพอที่จะใหผูเรียนไดรับความรู และประสบการณไดตามที่ตองการ 
ก็ถือวาเลือกใชไดถูกตองเชนกัน 
 
  สรุป 
             เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้นเปนทั้งเครื่องมือและวิธีการที่นํามาใชกับการศึกษา 
เพ่ือใหการศึกษาในสภาวะตางๆ กับบุคคลที่หลากหลายที่มีอยูในส่ิงแวดลอมตางๆ ใหไดรับการศึกษาที่ดี 
และท่ัวถึงเพ่ือใหบุคคลไดรับการพัฒนาศักยภาพตามขีดความสามารถ ฉะนั้นการเลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือการ 
ศึกษานั้น จะตองพิจารณาปจจัยตางๆ โดยอาศัยลักษณะธรรมชาติของผูเรียนเปนศูนยกลางเหนือส่ิงอื่นใด 
และตัวส่ือนั้นไมจํากัดวาจะตองเปนส่ือชนิดใดก็ตามแต จะตองมีศักยภาพดานการถายทอด เนื้อหาความรู 
และประสบการณใหแกผูเรียนไดถูกตองก็ถือวาส่ือนั้น เปนส่ือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดานการศึกษา 
ไดเชนกัน 
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E-learning  ในสถานศึกษา 

 
ดาวรัตน แทนรัตน * 

 
         E-Learning คือระบบการเรียนทางไกลผานอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเผยแพรขอมูล 
ไดอยางกวางขวางสามารถควบคุมลําดับชั้นของการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางระบบ 
การสื่อสารภายในหองเรียนที่ไมมีขอจํากัดในดานเวลาและสถานที่และระบบการประเมินผลก็เปนไปอยาง 
ตรงไปตรงมาและเหนือส่ิงอื่นใด ระบบการเรียนรู E-learning ผูเรียนจะตองใชความรับผิดชอบสูงจึงจะ 
ประสบความสําเร็จ ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแหงใหความสนใจ และ 
เริ่มตนพัฒนาระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคนการเขาถึงขอมูลที่ตองการ 
ความสะดวกและรวดเร็ว ความคงทนของขอมูล รวมท้ังความสามารถในการทําขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 
 บทบาทการเรียนการสอน E-learning ในประเทศไทย 
 
          สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT  E-learning เปนการนําไอทีไปใชในดานการสงเสริมประสิทธิภาพดาน
การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เชนการนํามัลติมีเดียมาเปนส่ือการสอนของครู/อาจารย ใหผูเรียน 
เรียนรูคนควาดวยตัวเอง ดวยการเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต การเรียนทางไกลผานดาวเทียม 
 ในยุคปจจุบันเปนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เรียกวา Stand-alone หรือการเรียนผานเครือขาย
เชื่อมโยงสูอินเทอรเน็ตเพ่ือการคนควาหาขอมูล แลกเปล่ียนคนขอมูลความรูบนเครือขายซึ่งที่ผานมาเราใชส่ือ
การเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อผสม (Multimedia) ใชการนําเสนอลงบนแผนซีดี-รอม โดยใช 
Authoring tool ทั้งภาพและเสียงเพ่ือเกิดการปฏิสัมพันธ ใหกบัผูเรียนซึ่งส่ือเหลานี้มีแนวโนมที่จะไดรับ 
ความสนใจสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 
 การเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติกับ E-learning 
  
  ชั้นเรียนปกติ                      

1. ผูเรียนนั่งฟงการบรรยายในชั้นเรียน     
2. ผูเรียนคนควาจากตําราในหองสมุดหรือส่ิงตีพิมพตางๆ 
3. เรียนรูการโตตอบจากการสนทนาในชั้นเรียน 
4. ถูกจํากัดดวยเวลาและสถานที่ 
   

E-learning          
1. ใชระบบวีดีโอออนดีมานดเรียนผานทางเว็บ 
2. คนควาหาขอมูลผานทางเว็บที่มีเครือขายเชื่อมโยงทั่วโลก สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
3. ใชระดานถาม-ตอบชวยใหผูเรียนกลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดเต็มที่ เหมาะกบัผูเรียนจํานวน

มาก 
4. จะเรียนเวลาไหน ที่ใดก็ได 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
* บรรณารักษงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เวลาของการศึกษาออนไลน  - การศึกษาอิเล็กทรอนิกสไดเจริญเติบโตไปทั่วทุกมุมโลก แนวโนม 
ของเทคโนโลยีดีขึ้น เร็วขึ้นและใหผลตอบแทนที่มากขึ้นทําใหเกิดความตองการที่จะพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกสกําลังพัฒนามาสูแอพพลิเคชั่น รูปแบบใหมที่เต็มไปดวยความคิดสรางสรรค 
ตองปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีใหมๆอยูเสมอ 
 
 อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส    ส่ิงหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับการศึกษาทางอิเล็ก 
ทรอนิกสจะเติบโตและเปนที่แพรหลายก็คือ การที่ระบบเครือขายมีเทคโนโลยีที่จําเปนสําหรับการนําเสนอระบบ 
การเรียนการสอนที่นาสนใจเชน การใชเสียงสงสัญญาณวีดีโอตามความตองการ ( Video on demand) 
และการประชุมผานสัญญาณวีดีโอ ในขณะเดียวกันก็ใหบริการที่เชื่อถือได 
 
 ประเภทของe-learning  แบงไดเปน 2 กลุม 

1. Synchronous -  ผูเรียนและผูสอนอยูในเวลาเดียวกัน เปนการเรียนแบบเรียลไทม เนนผูเรียน 
เปนศูนยกลาง เชนหองเรียนที่มีอาจารยสอนนักศึกษาอยูแลวแตนําไอทีเขามาเสริมการสอน 
 2 .  Asychronous-  ผูเรียนและผูสอนไมไดอยูในเวลาเดียวกันไมมีปฏิสัมพันธแบบเรียลไทม 
เนนศูนยกลางที่ผูเรียนเปนการเรียนดวยตนเองผูเรียน เรียนจากที่ใดก็ไดที่มีอินเทอรเน็ต โดยสามารถเขาไป 
ยังโฮมเพจเพื่อเรียน ทําแบบฝกหัดและสอบ มีหองใหสนทนากับเพ่ือรวมชั้นมีเว็บบอรดและอีเมลใหถาม 
คําถามผูสอน แตละประเภทก็มีขอดี ขอเสียแตกตางกันไป 
          ขอดี  ของ Synchronous คือ ไดบรรยากาศสด ใชกับกรณีผูสอนมีผูตองการเรียนดวยเปนจํานวนมาก
และสามารถประเมินจํานวนผูเรียนไดงาย 
 ขอเสีย ของ Synchronous คือ กําหนดเวลาในการเรียนเองไมไดตองเรียนตามเวลาที่กําหนดของคน
กลุมใหญ 
 ขอดี ของ Asynchronous คือ ผูเรียน เรียนไดตามใจชอบ จะเรียนจากที่ไหน เวลาใด ตองการเรียน
อะไรหรือใหใครเรียนดวยก็ได 
 ขอเสีย ของ Asynchronus ไมไดบรรยากาศสด การถามดวย chat หรือเว็บบอรดอาจไมไดรับการตอบ
กลับ 
 
 E – learning ในสถานศึกษา สามารถใชไดกับสถานศึกษา เริ่มจากที่มหาวิทยาลัย อาจารยใหนักศึกษา 
รับการบาน สงการบานทางอินเทอรเน็ต มีการพัฒนานําเนื้อหาไวที่โฮมเพจของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาเขา 
มาเรียนจากบานได 
 ประโยชนจาก  E-learning 

1 ความรูไมสูญหายไปกับคนเพราะสามารถเก็บไวได 
2 ประหยัดเวลาเดินทางและคาใชจาย 
3     ผูเรียนเลือกไดวาตองการเรียนกับอาจารยทานใดหรือหลายทานก็ได 
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การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 

(Problem  Based Learning/PBL) 
 

ดร. มนสภรณ  วิทูรเมธา * 
 

              วิธีการเรียนการสอนที่สถาบันการศึกษาตางๆใชกันมาตั้งแตดั้งเดิม  มักจะเนนที่ครูผูสอนใชวิธีการ
ถายทอดความรูใหแกผูเรียน สวนใหญจะใชการสอนแบบบรรยายเปนหลักทําใหผูเรียนไดรับความรูทางทฤษฎี  
ขาดการบูรณการของเนื้อหากับวิชาอื่นๆ  ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนมีนอย  ผูเรียนเปนผูรับความรู
(Passive learner) หากผูสอนนําวิธีการสอนแบบอื่นมาใชบางเพ่ือพัฒนาวิธีการสอนที่ใหความสําคัญกับที่ผูเรียน 
(Student-centered Learning)อันเปนเปาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 
นั่นคือ การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก (Problem Based Learning)      ที่มุงเนนผูเรียนใหไดรับการ
พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง  พัฒนาทักษะการแกปญหารวมกันระหวางผูเรียน อาจารยผูสอนเปน
ผูสนับสนุนการเรียนรูดังนั้นผูเขียนจึงขอนําเสนอแนวคิด วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักเพ่ือ
เปนแนวทางใหอาจารยผูสอนนําไปพัฒนาวิธีการสอนกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 
 
ความหมาย 
              องคการอนามัยโลก ไดอธิบายความหมายของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักวา         เปน
กระบวนที่นักศึกษาเกิดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการศึกษาขอมูลที่ตองการ  เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจในรายละเอียดของปญหา (ทองจันทร  หงสลดารมณ,2537) 

    การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก คือ เปนวิธีการเรียนการสอนที่ใช ”ปญหา” เปนเครื่อง 
กระตุน ใหนักศึกษาเกิดความตองการที่จะใฝหาความรูเพ่ือแกปญหา  ทั้งนี้โดยนักศึกษาเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่
ตองการแสวงหาาความรูดวยตนเอง  และรูจักทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุม  โดยอาจารยมีสวนรวมเกี่ยวของ
นอยที่สุด (ยุวดี  ฤาชา,2537) 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  คือ วิธีการที่ใชปญหา/สถานการณเปนจุดเริ่มตนในการระบุ
ความตองการ(Need)การเรียนรู   ผลการเรียนรู โดยจะมาจากกระบวนการทํางานเปนกลุม  ซึ่งชวยใหผูเรียนมี
ความเขาใจในสถานการณและสามารถแกปญหาได  (ไพลิน นุกูลกิจ, 2539) 
              ดังนั้นพอจะกลาวไดวา  การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  เปนเทคนิคที่ใชปญหา/
สถานการณกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมกับการทํางานเปนกลุม  อาจารยเปนผูชวยเหลือเพ่ือ
ชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหาได 
 
วัตถุประสงค 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักมีวัตถุประสงคทางการศึกษาอยู 2 ประการ 
(Barrowa  and  Tamblyn,1980)  คือ 
              1.นักศึกษาสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาการไดตามความตองการ 
              2. สรางและพัฒนาทักษะในการแกปญหา 
 
……………………………………………………………………………… 
* อาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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              การที่นักศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงคนี้  อาจารยผูสอนจะตองจัดสภาวการณ หรือเง่ือนไขที่
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูได  3  ขั้นตอน คือ(Schmidt,1983) 
                 1. การกระตุนความรูเดิม (Activation of Prior Knowledge)  ความรูเดิมของนักศึกษา เปน
ประโยชนตอการเรียนรูมาก  จึงควรกระตุนความรูเดิมออกจากความทรงจําของนักศึกษา ใหนํามาใชไดมากทีสุ่ด  
สําหรับเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูใหม 
                 2. เสริมความรูใหมท่ีเฉพาะเจาะจง(Encoding  Specificity)  สงเสริมใหนักศึกษานําความรูเดิม
มาเปนรากฐานในการเรียนรูใหม  จะชวยใหเขาใจขอมูลที่เปนความรูใหมมากขึ้น  ย่ิงมีความคลายคลึงระหวางสิ่ง
ที่เรียนรู และส่ิงที่จะนําไปประยกุตใชมากเทาไร ก็ย่ิงเรียนรูไดดีมากเทานั้น  นอกจากนั้น  ประสบการณที่จัดให
นักศึกษาควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหตรงกับส่ิงที่เขาจะตองปฏิบัติทางวิชาชีพ 
                 3. ตอเติมความเขาใจใหสมบูรณ(Elaboration of Knowledge) ความรูเขาใจในขอมูลตางๆจะ
สมบูรณได  หากนักศึกษามีโอกาสเสริมตอความเขาใจนั้น  โดยการกระทําหลายอยาง  เชน  การตอบคําถาม  
การจดบันทึก  การอภิปราย  การสรุป  และการทดสอบสมมติฐาน  ซึ่งเหลานี้จะชวยใหเกิดการจดจําไดแมนยํา  
และสามารถนําออกมาใชไดอยางรวดเร็ว 
 
องคประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
              การเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  มีองคประกอบที่สําคัญ  ดังนี้คือ 
              1. เปนการเรียนที่ใชเทคนิคการสอนกลุมยอย  มีผูเรียนเปนกลุมประมาณ  6-8 คน  และจะมีการ
อภิปรายถกเถียงในกลุม  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไปดวยกัน 
              2. เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  กลาวคือ  การเรียนรูเกิดขึ้นที่ผูเรียนดวยตนเองเปน
สําคัญ  การจัดการเรียนการสอนจะเนนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกําหนดสิ่งที่ตองการจะเรียน   และผูเรียนจะตอง
ไดรับการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง               

 3. เปนการเรียนรูเนื้อหาวิชาที่บูรณาการ  ทั้งนี้ปญหาที่จะนํามาใชเปนส่ือในการเรียน  จะเปนปญหา
ทางวิชาชีพที่บูรณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ  การที่ผูเรียนจะแกปญหาทางวิชาชีพได  ตองอาศัย
ความรูเกี่ยวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพ่ือแกปญหา 
              4. เปนการเรียนที่ผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเองโดยกําหนดเนื้อหาวิชาที่จะเรียนเฉพาะที่
เหมาะสมจะนําไปแกปญหาที่ต้ังขึ้นไว  ผูเรียนจะเปนผูควบคุมลําดับขั้นตอนในการเรียนของตนเอง และกลุมดวย
ตนเอง 
              5. เปนการเรียนที่ผูเรียนจะประเมินผลสัมฤทธิ์ไดดวยตนเอง   เนื่องจากในขั้นตอนของการเรียน   
 ผูเรียนจะตองคนควาความรูที่จะนําไปใชในการแกปญหาตามสถานการณ  เมื่อผูเรียนไปศึกษาคนควาความรู
ดวยตนเองมาแลว  ตองนําความรูมาใชในการแกปญหา  ผูเรียนจะตองรับรูไดวาตนเกิดการเรียนรูหรือยัง   
จากการที่สามารถแกปญหาไดหรือไม  โดยกระบวนที่เกิดขึ้นผูเรียนจึงเปนผูที่รูที่รูดีวาตนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการ
เรียนอยางไร 
 

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู อยู 2 ประการ  คือ      การ
เรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student -Centered )  และการเรียนรูแบบเอกัตภาพ(Individualized 
Learning) (ทองจันทร  หงสลดารมณ,2531) 
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              การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีทฤษฎีการเรียนรูที่มีแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่มี 
ผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ  
              1. ทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร (Roger )  มีความเชื่อวา  เปาหมายของการศึกษา  คือ การอํานวย
ความสะดวกใหผูเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกและการเรียนรู    คนเราอยูในโลกที่ส่ิงแวดลอมที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องไดอยางมั่นคงนั้น  คนตองเรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร  เนื่องจากความรูนั้นไมมัน่คง  
โรเจอร  เนนกระบวนการเรียนรู (Learning Process)เปาหมายการศึกษา  คอื  การอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู ใหบุคคลมีพัฒนาการและเจริญเติบโตไปสูการทํางานไดเต็มศักยภาพ 
              หลักการพื้นฐานของการศึกษาแบบมนุษยนิยม  ที่ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูนั้น  สรุป
ไดจากแนวคิดของ Maslow ,Roger and  Coombs ( สุรางค  โควตระกูล,2541) ไดดังนี้  
              1. ผูเรียนจะเรียนรูไดดีตอเมื่อความจําเปนพ้ืนฐาน 4 ประการแรกตามหลักของมาสโลว(Maslow) ของ
ผูเรียนไดรับการตอบสนอง 
              2. ความรูสึก(Feeling)  มีความสําคัญเทากับความจริง(Fact)  ฉะนั้น การเรียนรู  ควรจะรูสึกอยางไร  
มีความสําคัญเทากับการเรียนรูวา ควรจะคิดอยางไร 

 3. ผูเรียนจะเรียนรูก็ตอเมื่อบทเรียนที่ผูเรียนสนใจ  และตองการจะเรียนรู 
              4. การเรียนรูเรื่องกระบวนการเรียนรู วาควรจะเรียนรูอยางไร  มีความสําคัญมากกวาการเรียนรู
เนื้อหาความจริงตางๆ 
              5.  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูเรียนไมรูสึกวาตนถูกคุกคามหรือหวาดกลัว                           
              6.  การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน  มีความหมายและมีประโยชนมากกวาการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยผูอ่ืน 
             ในการเรียนรูที่มีความสําคัญในการศึกษา  ครูควรมีกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
             1. ครูสรางบรรยากาศในหองเรียนใหผูเรียนไดรับรู  สัมผัสกับปญหาที่เกี่ยวของกับผูเรียนเปนสําคัญ 
             2.  ครูจะเปดเผย ยอมรับความรูสึกของตนเอง  จริงใจในการสรางสัมพันธภาพกับผูเรียน 
             3.  ครูยอมรับผูเรียนอยางที่เขาเปน  เขาใจความรูสึกของผูเรียน 
             4.  จดัทรัพยากรแหลงเรียนใหพรอม  ครูตองจัดสรรเอกสาร  ตํารา  เครื่องใช  สถานที่ปฏิบัติงาน  ให

มีความพรอมใหผูเรียนไดเลือกใช  แตไมบังคับ 
             5. ครูไมใชการบรรยาย  ไมมีการประเมินผลการเรียนรู  ผูเรียนโดยใชเกณฑภายนอกมาตัดสิน 
             6. สรางบรรยากาศในชั้นเรียน  และสรางสัมพันธภาพกับผูเรียนที่สงเสริมแรงจูงใจพ้ืนฐานของผูเรียน       
             7.  ผลลัพธที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน  คือผูเรียนมีการปรับตัว  ริเริ่มดวยตนเอง  มีความรบัผิดชอบในตนเอง  
มีการสรางสรรคงาน  ซึ่งการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนี้  มีการกระตุน  สนับสนุนใชความคิดของ
ผูเรียน  และเห็นความสําคัญของการยอมรับผูเรียน 
 
                  2.การเรียนรูแบบเอกัตภาพ (Individualized  Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่นําไปสู 
วัตถุประสงคของผูเรียนเปนรายบุคคล  หรือการจัดการเรียนการสอนที่คลายคลึงกันใหแกผูเรียน เทคนิคการสอน
อาจใชอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันโดยเปดโอกาสใหผูเรียนระบุเปาหมาย เลือกวิธีการเรียน  เลือกส่ือและ
อุปกรณการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน (Gange,1988) 
                     จะเห็นไดวาการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  ใชหลักการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และการเรียนรูแบบเอกัตภาพซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักนี้  ผูเรียนจะได
สัมผัสจริงกับปญหาที่จะพบไดในสถานการณจริง   เปนส่ิงที่กระตุนใหเกิดการเรียนรู  ผูเรียนจะเปนผูกําหนด
เนื้อหาที่ตองการเรียนรูอยางอิสระ คนควาหาความรูดวยตนเองและใชกระบวนการแกปญหาเปนหลักใหญใน
วิธีการคนควาหาความรู 
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              ดังนั้นในการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักจะตองใหผูเรียนผานกลไกพื้นฐานในการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลักอยางครบถวน  3  ประการ (ทองจันทร  หงสลดารมภ ,2537) คือ 
 
         Problem- Based Learning 

           

     Self- Directed Learning                                Small - Group  Learning 
 
                           กลไกพื้นฐานในการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
 
1. Problem-Based Learning 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  คือกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใช”ปญหา”เปนหลักในการ
แสวงหาความรูดวยกลวิธีหาขอมูลเพ่ือพิสูจนสมมติฐานอันเปนการแกปญหานั้นโดยผูเรียน  จะตองนําปญหามา
เชื่อมโยงกับความรูเดิม   ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหาความรูใหม   กระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
หลัก   สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุมยอยแตการเรียนแบบกลุมยอย จะชวยให
รวบรวมความคิดในการแกปญหาไดกวางขวางมากกวา 
 
2. Self-Directed Learning 
              การเรียนรูดวยตนเอง  เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพ   ในการใชความรูความสามารถในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง  กําหนดการดําเนินงาน  มีความรับผิดชอบตอ
กลุม  คัดเลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง  และการประเมินผลตนเองซึ่งการเรียนรูดวยตนเองน้ี  มีความ
แตกตางจาการเรียนการสอนที่เนนครูเปนหลัก ( ไพลิน  นุกูลกิจ,2539) ดังนี้ 
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ความแตกตางระหวางการสอนโดยครูกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 
       องคประกอบ  Teacher  Directed  Learning Student  Directed  Learning 
1. บรรยากาศ     เปนทางการ 

    อํานาจอยูที่ครู 
    แขงขัน 
    ครูเปนผูตัดสิน 
     

    ไมเปนทางการ 
    ยอมรับนับถือกันและกัน 
    เห็นพองตองกัน(มติกลุม) 
    มีความรวมมือเกื้อหนุนกัน 

2.การวางแผน     สวนใหญอยูที่ครู 
 

    นักศึกษาตัดสินใจรวมกัน 

3.การกําหนดความตอง   
   การในการเรียนรู 

    สวนใหญครูเปนผูกําหนด     กําหนดรวมกัน 

4.แผนการเรียน     เนนเนื้อหา 
    ประมวลการสอน 
    ลําดับขั้นของเนื้อหา 

    โครงการเรียน 
    ส่ิงที่ตองการเรียน 
    จัดลําดับความพรอมของผูเรียน 

5.กิจกรรมการเรียน     ครูเปนผูบอก 
    มอบหมายใหอาน 

    เรียนแบบสืบคน 
    เรียนแบบอิสระ 
    ใชประสบการณ 

6.การประเมินผล     สวนใหญครูเปนผูประเมิน     ประเมินรวมกันจากผลงานที่   
     รวบรวมดวยตนเอง 
    (Self-Collected Evaluation) 

 
3.Small-Group Learning  
              การเรียนรูเปนกลุมยอย  เปนวิธีการที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนทีม   
และยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกันใหคนควาหาแนวความคิด 
               ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย แบบ  Small Group Tutorials 
(ไพลิน  นุกูลกิจ,2539) คือ 
              1.เปาหมายของการทํางานกลุม”Task group”  คือ กลุมตองบรรลุวัตถุประสงคของการเรียน  ดวย
ลักษณะการทํางาน 2 ประการ คือ  
               1.1 วิเคราะหปญหา/สถานการณ  เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  และการ
ประเมินผลงานอยางมีเหตุผล 

1.2  ชวยสมาชิกกลุมสรางความรูซึ่งเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
              2. ประสบการณการทํางานกลุมทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม  รวมท้ังมีทักษะการใหและรับ
ขอมูลปอนกลับ  และเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล  

3.  ผูเรียนเกิดการเรียนรู การจัดระบบตนเอง  เพ่ือใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ    
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              การดําเนินการแกปญหาของ” ผูเรียน “ ในกระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  จะ
เริ่มตนจาก “ปญหา” ซึ่งผูเรียนจะตองใชเปนหลักในการดําเนินการแกปญหา  จนกระทั่งเกิดการเรียนรูอยาง
สมบูรณ    ขั้นตอนการดําเนินการ (ทองจันทร  หงสลดารมภ,2537) ดังนี้ 
 

              
                   ข้ันตอนที่ 1  ทําความกระจางกับถอยคํา  และแนวคิด  (Clarify  Term  and  Concepts)   
กลุมผูเรียนทําความเขาใจกับปญหาที่ไดรับเลือก  แนวคิดที่ยังไมเขาใจ  โดยหาเอกสาร  ตําราอื่น  หรือ ความรู
พ้ืนฐานของสมาชิกในกลุม 
                   ข้ันตอนที่ 2 ระบุตัวปญหา (Define  the Problem)  โดยสมาชิกในกลุมจะตองมีความเขาใจที่
ถูกตองสอดคลองกัน 
                    ข้ันท่ี 3 และ 4 วิเคราะหปญหาและตั้งสมมติฐาน(Analyze  the  Problem  and  Formulate  
Hypothesis)  การวิเคราะหปญหา  โดยการแสดงความคิดแบบระดมสมองของสมาชิกในกลุม และ ใช
กระบวนการแกปญหา  เพ่ือใหไดมาซึ่งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลสําหรับปญหานั้น  และไดสมมติฐานใหไดมาก
ที่สุด 

1.ทําความกระจางกับถอยคํา  แนวคิด 

2.  ระบุปญหา 

3.  วิเคราะหปญหา 

4.  ต้ังสมมติฐาน 

5. จัดลําดับความสําคัญของสมมุติฐาน 

7.  การศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกกลุม 

8.สังเคราะหและทดสอบขอมูลที่ไดคนความาเพิ่มเติม 

6.กําหนดวัตถุประสงค 

9. สรุปการเรียนรู 
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                    ข้ันตอนที่ 5 จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน(Identify  the  Priority  of  Hypothesis)  
จากสมมติฐานที่ไดมา  กลุมจะตองจัดลําดับความสําคัญ  โดยอาศัยขอสนับสนุนจากความจริงและความรูจาก
สมาชิกในกลุม  เพ่ือพิจารณาหาขอยุติสําหรับสมมติฐานที่ปฏิเสธไดในขั้นตน  และคัดเลือกสมมติฐานที่ตองหา
ขอมูลเพ่ิมเติมตอไป 
                    ข้ันตอนที่ 6  สรางวัตถุประสงคการเรียนรู(Formulate  Learning  Objectives)   
ผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู  แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมสมมติฐานที่คัดเลือกไว 
                    ข้ันตอนที่ 7 รวบรวมขอมูลนอกกลุม (Collect  Additional  Information  Outside  the  
Grodp)   จากวัตถุประสงคที่กําหนดไว  สมาชิกแตละคนในกลุม  มีหนาที่แสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอก
กลุม  ซึ่งหาจากแหลงขอมูลทั้ง  เอกสารทางวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  อาจแยกทํางานเปนรายบุคคล
หรือไปเปนกลุม  แลวกลับมาพบกันในกลุมอีกครั้ง 
                 ข้ันตอนที่ 8   สังเคราะหขอมูลท่ีไดเรียนใหม (Synthesize  and Test  the  Newly  
Acquired  Information)  กระบวนการเรียนรูแบบ Problem-based  จะสมบูรณได  โดยการวิเคราะหขอมูลที่
แสวงหามาได  เพ่ือพิสูจนสมมติฐานที่วางไว  โดยสมาชิกของกลุมแตละคนจะนําความรูที่ตนแสวงหามาไดเสนอ
ตอสมาชิกอื่นๆในกลุม  เพ่ือพิจารณาวาขอมูลที่ไดมาพอเพียงตอการพิสูจนสมมติฐานหรือไม   ดังนั้น  กลุม
อาจจะพบวามีขอมูลบางสวนไมสมบูรณ  จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมเติมอีกได 
                    ข้ันตอนที่ 9 สรุปขอมูลใหมเปนหัวขอการศึกษา (Identify  Generalization  and  Principles 
Derives form Studying  this  Problem) กระบวนการจะสิ้นสุดเมื่อกลุมสามารถหาขอมูลครบถวนตอการ
พิสูจนขอสมติฐานทั้งหมดและสามารถสรุปไดถึงหลักการตางๆท่ีไดจากการศึกษาปญหานี้รวมท้ังเห็นแนวทางใน
การนําความรู  หลักการนั้นไปใชในการแกปญหาในสถานการณทั่วไป 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  มีจุดมุงหมายใหผูเรียนแสวงหาความรู  และนําความรูนั้น
มาแกปญหาตามขั้นตอนการแกปญหาของกระบวนการแกปญหาเปนหลัก  ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอน  จึงมี
ขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ (เฉลิม  วราวิทย,2531) 
              1. การเตรียมการเรียนการสอน 
                    การเตรียมการสอนไดแกการกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาพ้ืนฐานที่ผูเรียนจะตองศึกษาหา
ความรู  การสรางปญหาที่สอดคลองกับความจริงที่ปรากฎอยูในสังคม   และเปนแนวทางการประเมินผล  เพ่ือ
เสริมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก   และการแสวงหาความรูดวยตัวผูเรียนเอง                
            2. การบริหารการเรียนการสอน 
                    ขั้นตอนนี้เปนการนําแผนซึ่งเตรียมไวในขั้นตอนที่ 1 มาใชกับผูเรียน  ที่มีกระบวนการที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 
                    2.1 ระบุปญหา(Problem Identification)  เมื่อผูเรียนไดรับปญหาจากอาจารย      ผูเรียนจะตอง
คนหาความรูใหไดวาปญหาที่แทจริงคืออะไร  โดยใชกระบวนการคิดที่มีเหตุผลดวยวิธีการเชื่อมโยงความรูเดิมมา
ประยุกตกับปญหาเพ่ือใหเกิดแนวความคิดใหม    ในการกําหนดปญหานั้นตองคํานึงถึงระยะเวลาที่เรียน  
บางครั้งอาจกําหนดวา 1 ปญหาตอสัปดาห (ยุวดี ภาชา,2537)     

           ลักษณะของปญหาที่ดี  จะตอง เปนปญหาที่พบบอย  สําคัญ  และเปนปรากฏการณที่เปนจริงมี
ขอมูลประกอบ  ตองการการตัดสินใจที่ดี  ควรใชคําอธิบายที่ใหความหมายชัดเจน  ส้ัน เปนปญหาที่ครอบคลุม
การเรียนรูเนื้อหาหลายสาขาอยางบูรณาการ (ทองสุข  คําธนะ,2538) 
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ในการเตรียมปญหาตองคํานึงหลักเกณฑพ้ืนฐาน 3 ประการคือ 
                         

  
 
              Input  ส่ิงที่ปอนใหผูเรียน คือปญหา  เพ่ือใหเกิดการทาทาย และจําเปนตองเขาใจปญหานั้น 
              Process จากปญหาที่ผูเรียน  จะนําเขาสูกระบวนการที่จะตองวิเคราะหขอมูล  แยกแยะปญหา  
ต้ังสมมติฐาน  เพ่ือหาแนวทางแกปญหาที่เริ่มจากการอาศัยความรูเดิมที่มีอยู 
              Output  ส่ิงที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นกับผูเรียน  เมื่อผานกระบวนการดังกลาว  เชน เสนอแนะแนวทาง
ในการรวบรวมขอมูลมาเพิ่มเติมในการแกปญหา 
                    2.2  การเรียนการสอนในกลุมยอย (Small Group Tutorial Learning)  เปนวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระดมความรูเดิมมาชวยกันแกปญหาและเกิดความรูใหม  ใน
เวลาเดียวกันผูเรียนและผูสอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูความคิดไปในทางที่กําหนดไว  ซึ่งในระยะนี้
ผูเรียนจะกําหนดแนวทางการคนควาหาความรู  เพ่ือนํามาแกปญหาตอไปดวยการแบงภาระหนาที่ใหสมาชิกกลุม
ไปศึกษาหาความรู                               
                    2.3  การแสวงหาความรูดวยตนเอง(Self Directed Learning)  ผูเรียนแตละคนจะชวยกันไป
แสวงหาความรู  และจะตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองที่มีตอกลุม  เพ่ือใชในการแกปญหา  
            3. การประเมินผลการเรียนการสอน  ใหผูเรียนประเมินผลตนเอง(Self Evaluation) 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุม(Peer Group)  ฉะนั้นการประเมินผลจึงนิยมใชเพ่ือการ
ประเมินผลความกาวหนาของผูเรียน(Formative  Assessment)เพ่ือผูเรียนจะไดรูวาตนเรียนรูอะไรและบกพรอง
ในจุดใด  การประเมินผลเนนที่กระบวนการเรียนของผูเรียน และการประเมินผลรวมในการนําไปใชใน
สถานการณจริง (Summative  Assessment) 
                 ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  สามารถนํามาสรางเปนรูปแบบการเรียน
การสอนไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Output 
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       หลักการเรียนการสอน                                                        องคประกอบของการเรียนการสอน 
       แบบใชปญหาเปนหลัก                                แบบใชปญหาเปนหลัก 

    1.การเรียนรูที่ผูเรียน                            1.ใชเทคนิคการสอนแบบกลุม 
       เปนศูนยกลาง                                         2.ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
    2.การเรียนแบบเอกัตภาพ                3.เนื้อหาวิชาเปนแบบบูรณาการ 
                                        4.เรียนรูจากปญหา 
                 5.ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง 
                        6.ประเมินผลสําเร็จดวยตนเอง  
 
 
 
 
                                                  
 
 
                                                                                                    
                                                                                                         กระบวนการเรียนการสอน   

                                                                                   1.  ขั้นเตรียมความพรอม 
                    2. ขั้นสอนและขยายขอบเขตความรู 
                      3. ขั้นประเมินผล 
 
 
บทบาทของผูเรียนและผูสอน 
            บทบาทผูเรียน 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  เปนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนส่ิงกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความตองการที่จะแสวงหาความรูเพ่ือแกปญหา  ดังนั้นลักษณะผูเรียนที่เรียนดวยการใชปญหา 
(Problem -Solving)ประสบความสําเร็จผูเรียนจะตองมีลักษณะ 5 C(ทองจันนทร  หงสลดารมณ2537) ดังนี้ 
              1. ความรูความสามารถ(Competence) 
                 ความรูความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับปญหาที่จะเรียน  เปนส่ิงที่อาจารยตองตระหนัก เพราะถา
ผูสอนเตรียมปญหาที่ยุงยากซับซอน  ไมสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียนแลว  จะทําใหผูเรียนเกิดความลําบาก  
และเสียเวลามากในการกําหนดทิศทางการแสวงหาความรูเพ่ือนํามาแกปญหานั้น 
              2. ความสามารถในการติดตอกับผูอ่ืน(Communication) 
                 ความสามารถในการติดตอส่ือความหมายกับผูอ่ืน เนื่องจากการเรียนการสอนเปนกลุมยอย   การ
ติดตอส่ือสารจะชวยใหการเรียนรูในกลุมมีประสิทธิภาพ 
              3. ความตระหนักในความสําคัญ(Concern) 
                ผูเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและดําเนินงานให
บรรลุเปาหมาย 
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              4. ความกลาในการตัดสินใจ(Courage) 
                การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และการตัดสินใจ
ในขอมูลนั้น  ดังนั้นผูเรียนจะตองมีความกลาในการตัดสินใจ เชน ตัดสินใจตั้งสมมติฐานเพ่ือนํามาแกปญหา 
              5. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) 
              ลักษณะนี้มีความสําคัญย่ิงที่จะตองสรางใหเกิดขึ้นและตองใชเวลานานในการพัฒนา  อยางไรก็ดี การ
เรียนการสอนแบบนี้ จะชวยพัฒนาใหเกิดไดตอเมื่อผูเรียนมีประสบการณเพ่ิมขึ้น 
              นอกจากบทบาทที่ผูเรียนเรียนดวยวิธีการแกปญหาแลว  ผูเรียนจะตองเรียนเปนกลุมยอยประมาณ 6-
8 คน ดังนั้น  บทบาทของผูเรียนในกลุมยอยจึงเปนเรื่องสําคัญมาก    ที่จะทําใหการทํางานบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
 
        บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย 
              บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย  เปนกระบวนการหนึ่งของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  
โดยผูเรียนจะตองมีบทบาทรวมกันเพ่ือแกปญหาที่ไดรับ  ใหความรวมมือภายในกลุม  เพ่ือสรางวัตถุประสงค
การศึกษา ถกเถียง ตอรองเพ่ือสรางกฎเกณฑของกลุม รวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพรอม
ที่จะใหคําติชมอยางเปดเผยตรงไปตรงมาตอสมาชิกของกลุมทุกคน   และตองมีความซื่อสัตยตอกลุม  โดยทุก
คนทํางานที่กลุมมอบหมายใหตรงเวลาที่กําหนด 
              จุดมุงหมายของการเรียนการสอนแบบกลุมยอย คือ การเรียนการสอนในระหวางสมาชิกดวยกันเปน
กลุมรวมมือกันทํางานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  จะตองมีผูทําหนาที่เปนผูนํากลุมในการดําเนินการเรียน
การสอน  ไดแก  ประธานและเลขาของกลุม    ดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุมจะตองผลัดกันเปนผูนํากลุม  เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณในการเปนผูนํากลุมไดทั่วทุกคน 
 
        บทบาทผูสอน 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  อาจารยผูสอนจะมีบทบาทที่แตกตางไปจากการเรียนการ
สอนแบบเดิม  คือไมใชผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ใหความรู  ถายทอดความรูแกผูเรียนเพียงอยางเดียว  แตจะเปนผู
จัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชานั้น  ใหมีวิธีเรียนที่ถูกวิธี  และเสริมสรางสติปญญาในระดับสูง  นอกจากนี้ 
อาจารยยังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน  สรางบทเรียนที่เปนสถานการณปญหาที่จะกระตุนให
ผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาที่เปนแนวคิดสําคัญของปญหานั้น   ตลอดจนการประเมินผลการเรียน 
 
              การเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 
                  การที่ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองไดนั้น  อาจารยผูสอนจะตองมีดวยกัน 2 กลุม คือ 
                 1. ผูเชี่ยวชาญ(Resource Person) เปนผูใหความรูแกผูเรียนในแขนงที่ตนเชี่ยวชาญ  จะสอนเมื่อ
เปนความตองการของผูเรียน และสอนในขอบเขตเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ 
                 2. ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน(Facilitator  or Tutor)  อาจารยจะตองมีสมรรถภาพในการ
ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได โดยมีความสามารถในการแนะนํา(Guide) ไมใชชี้นํา(Direct)อํานวยความ
สะดวกการเรียนรู(Facilitator Learning) ไมใชใหความรู(Dispense Information)  อาจารยจะตองทําใหผูเรียนใน
กลุมเรียนรูจากปญหามีกิจกรรมที่แขงขันและเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง
(Barrow,1985)  ความสามารถของอาจารยเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของคุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรียน
การสอนแบบนี้ 
              นอกจากนี้อาจารยยังมีบทบาทในการสอนแบบติวเตอร(Small Group Tutorial) ที่จะชวยสนับสนุนให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  พัฒนาทักษะการคิด การใหเหตุผล  ดังนั้นอาจารยควรมีบทบาทของติวเตอร คือ 
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              1. อาจารยพยายามทําใหเกิดโยนิโสมนสิการ คือการถาม หรือกระตุนใหผูเรียนคิด ใครครวญตรึก
ตรองตลอดการเรียน 
              2.  ตองแนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานขั้นตอนการเรียนรูทีละขั้น                           

 3.  สงเสริมผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจในระดับที่ลึกซึ้ง 
              4. หลีกเล่ียงการใหความเห็นตอการอภิปรายของผูเรียนผิดหรือถูก  การบอกขอมูลขาวสาร  แตให
ผูเรียนไปคนควาขอมูลจากแหลงอื่น เชน ตํารา วารสาร เปนตน 
              5. จดัสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบ่ือ  รวมกันอภิปราย โตตอบกันระหวางผูเรียน 
              6. การตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งหมด ควรเกิดขึ้นโดยกระบวนการกลุม  อาจารยเปนผูดูแลใหทุกคนมีสวน
รวมในทุกกิจกรรมของกลุม 
              จะเห็นไดวาการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักนี้  อาจารยอาจไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขาใดสาขาหนึ่ง  แตตองถายทอดทักษะ ในกระบวนการคนควาหาความรูดวยตนเองใหกับผูเรียน    ทําใหเกิด
ความพอดีระหวางการถามและการบอก หรือชี้แนะส่ิงที่ผูเรียนควรรู โดยใชคําถาม  การสะทอนกลับ  การยืนยัน
ขอเท็จจริงที่ถูกตองและเกี่ยวของ  การกระตุนและแนะนําไปสูแนวทางที่ตองการ 
              จากแนวคิดของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  ตามที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปขอดี
และขอเสียของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักได  ดังนี้   
               ขอดี  
              1. ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยตรง  ทําใหพัฒนาทักษะการแกปญหา สามารถถายโยงไปสูการ
แกปญหาที่ซับซอน ในวิชาชีพและชีวิตประจําวันได 
              2. พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
              3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู  การติดตอส่ือสาร  และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
              4.  พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห 
         5. ชวยเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูส่ิงใหม  ซึ่งในหลักสูตรไมไดเปดโอกาสให 

  6. ชวยใหผูเรียนเกิดความรูอยางมีโครงสรางงายตอการระลึกไดและการนํามาใช   
                
ขอจํากัด 

          1. อาจารยจะตองเปล่ียนรูปแบบการสอนใหม  เปล่ียนบทบาทเปนผูอํานวยการสอน  จําเปนตองมีการ
อบรมกอนที่จะวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก 
          2. อาจารยตองมีความชํานาญในการเตรียม  และเลือกส่ือการเรียนทั้งที่เปนเอกสาร  โสตทัศนูปกรณ
ตางๆ จึงจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค 
          3. มีการเปล่ียนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  เชน หองเรียนตองมีหองประชุมกลุมยอย  หองสมุด  
อุปกรณชวยสอน  ดังนั้น สถาบันการศึกษาตองเตรียมในส่ิงเหลานี้  ถาสถาบันขาดปจจัยในการพัฒนานี้  การ
จัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  คงประสบผลสําเร็จไดยาก 
 
 
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษา เรื่อง ผลของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักที่มีตอความสามารถในการแกปญหา
ทางการพยาบาลผูสูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธรณสุข  
 (ทองสุข  คําธนะ,2538) พบวา นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ที่ใชเปนกลุมทดลอง  มีความสามารถในการ 
แกปญหาทางการพยาบาลผูสูงอายุหลังการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  สูงกวากอนการเรียนการสอน
แบบใชปญหา  และสูงกวานักศึกษากลุม  ที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ



 60
จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษาพยาบาล  เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลัก  นักศึกษาพยาบาลรายงานวา การเรียนการสอนวิธีนี้  ทําใหไดฝกการคิดแกปญหาดวยตนเอง มีทักษะ
ในการเรียนกลุมยอย  ไดแสดงความคิดเห็น  กลาพูด  กลาแสดงออก  รูวิธีการเรียนรูดวยตนเอง   ตลอดจนมี
ความเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดมากกวาวิธีการสอนปกติ   สําหรับอาจารยพยาบาลไดรายงานเกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรูในทํานองเดียวกัน  การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักชวยใหนักศึกษาพยาบาลมีความกระตือรือรน 
และสนใจการเรียนสูง  รวมท้ังบรรยากาศที่ไมเครงเครียดอีกดวย  
 
สรุป 
              การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักนั้น  นับวาเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง     โดยอาศัยกระบวนการกลุม  และอาจารยผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน   เปน
ติวเตอรในกลุม  และผลที่เกิดขึ้น  เปนการพัฒนาตัวผูเรียนโดยตรงที่สามารถมีทักษะการคิด     การทํางาม
รวมกับผูอ่ืน  และเปนแนวทางในการแกปญหาการทํางานในวิชาชีพและการดํารงชีวิตได  แตการจัดการเรียน
การสอนแบบนี้ตองอาศัยความรวมมืออยางดีย่ิงจากสถาบันที่ตองมีความพรอม ในการเตรียมสถานที่  อุปกรณ
ตางๆที่เอ้ือตอการเรียนรู  และอาจารยตองเตรียมตัวในการสอนแนวใหม  ใหมีความรูความเขาใจอยางดีกอน  
เพ่ือนําการเรียนการสอนแบบนี้มาใชแลวเกิดผลดี   อยางไรก็ตามการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนจะเกิดขึ้น
ได   ทั้งผูบริหารและอาจารยตองมีความเห็นที่สอดคลองตองกัน  ที่จะนําการเรียนการสอนแบบนี้มาใช  เพราะ
ทัศนคติ และความรวมมือเปนส่ิงสําคัญ ที่จะชวยใหประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางไปจาก
เดิม   ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  จึงเปนอีกวิธีการสอนหนึ่งที่นาสนใจนํามาจัดการ
เรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร  หรือสาขาวิชาอื่นๆในระดับอุดมศึกษาได  
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การละเลนกีฬาพื้นบาน 
 
                                                                               ผศ.ไชยรัตน  รุจิพงศ*     
 
          การละเลนกีฬาพื้นบานเปนของคูกับมนุษยมาตั้งแตดึกดําบรรพ  แมจะอยูในวัยผูใหญก็ยังสรรหา
การเลนสําหรับตนเองขึ้น  ลักษณะของการละเลนกีฬาพื้นบานจะแตกตางกันไปตามลักษณะของงาน
อาชีพ ภูมิประเทศ สภาพแวดลอม และจารีตประเพณี  สวนใหญจะเปนการเลนเพ่ือนันทนาการ  เพ่ือ
การพักผอนหยอนใจ  ลักษณะของการละเลนกีฬาพื้นบานของเด็กไทยมักจะเปนการทดลองใชทักษะ
ความรู และประสบการณที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมที่เปนรูปธรรม  และนําไปสูการทดลองปฏิบัติการ
อยางสนุกสนาน  เพลิดเพลินและเปนอิสระ (นงพร  มังกรไชยา, 2536 : 1) 
          การละเลนกีฬาพื้นบานจึงเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริม และอนุรักษ วัฒนธรรมไวเปนมรดกของ
ไทยตอไปในภายหนา  เพ่ือใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาแลวนําไปเลนตามกาลเทศะอันควร  ซึ่งเปนการผดุง
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบไป  การละเลนกีฬาพื้นบานเปนกีฬาที่นิยมและจดจําการเลนสืบทอด
กันมาแตโบราณกาล  วัตถุประสงคของการละเลนกีฬาพื้นบาน  มุงสงเสริมความสามัคคี ความ
สนุกสนานและจริยธรรมของพ้ืนบานเปนสําคัญ ฉะนั้นการเลนจึงไมมีกติกาเปนลายลักษณอักษร แตได
ถายทอดกันมาในทางกิจกรรม (สําอาง พวงบุตร 2540 : คํานํา) 
  นอกจากนี้ ผะอบ  โปษะกฤษณะ อางอิงโดย สาโรจน  มีวงษสม (2542 : 11) ไดกลาววา 
"การละเลนกีฬาพื้นบาน เปนการละเลนตางๆ ของเด็กที่นิยมเลนกันในชีวิตประจําวันโดยสืบทอดมาจาก 
คนรุนกอน  ซึ่งบางประเภทมีบทรอง และบทรําประกอบ สวนกฎเกณฑตางๆ  มักมีการกําหนดขึ้นเอง
ตามขอตกลงของกลุมผูเลนในแตละทองถ่ิน บางครั้งก็เลนเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง แตบางครั้งก็เลน
เพ่ือการแขงขัน 

                             
 
                                 
                         
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
*รองผูอํานวยการฝายวิชาการศูนยกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ประวัติความเปนมาของการละเลนกีฬาพื้นบาน 
  จากหลักฐานประวัติศาสตรชาติไทย  จะพบวาประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในแหลมอินโดจีน 
ที่มีประชาชนตั้งถ่ินฐานอยูในแหลงตางๆ มานานแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และจาก
สภาพแวดลอมทางดานภูมิศาสตรที่มีความเหมาะสมทั้งดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีแมน้ําไหลผาน
หลายสาย ภูมิประเทศมีทั้งเปนภูเขา ที่ราบสูง และฝงทะเล ปจจัยดังกลาวจึงเอื้ออํานวยใหคนไทยตั้งถ่ิน
ฐานทํามาหากินดานการเพาะปลูก ติดตอคาขายกับดินแดนชาติอ่ืนๆ เกิดเปนอารยะธรรมที่เจริญรุงเรือง
ติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน(ฐิติมา  อนุกูลวรรธกะ 2538 : 1) นักประวัติศาสตรบางทานมีความเชื่อเรื่องถ่ิน
ฐานเดิมของชนชาติไทยตั้งหลักแหลงอยูทางแถบภูเขาอัลไต (Altoi)  ในประเทศมองโกเลีย เมื่อประมาณ 
3500 ป กอนคริสตศักราช คนไทยในยุคนั้น เรียกตัวเองวา "อายลาว"  ตอมาไดอพยพจากใจกลางทวีป
เอเชียมาตั้งนครหลวงวา "นครลุง"  และไดอพยพมาอยูทางตอนใตบริเวณลุมแมน้ําแยงซีเกียง อยูใน
มณฑลเสฉานของจีนในปจจุบันตอมาไดเสียอาณาจักรไทยใหแกจีน จึงอพยพลงมา ทางใต (ถนอม  อา
นามวัฒนและคณะ 2522 : 27) 
  จากประวัติศาสตรตามที่กลาวมา  พอที่จะสันนิษฐานไดวากิจกรรมดานนันทนาการไดแก  
"การละเลนกีฬาพื้นบาน"  อาจจะเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการสรางชาติโดยกิจกรรมสมัยนั้นจะเนนเรื่องการ
ออกแรงกาย การทํางาน ทําอาวุธและอุปกรณตางๆ  เพ่ือดํารงชีวิตเพ่ือความอยูรอดจากสงคราม 
กิจกรรมสวนใหญจะเปนเรื่องการตอสู การพุง การทุม การเดินทาง และเมื่อมีเวลาวางก็จะมีการละเลน
เพ่ือความสนุกสนานนอกจากนี้เพลตัน (Pelton)  ยังไดกลาววาประเทศจีน และประเทศสยามไดมีเกม
การเลนลูกขนไกเมื่อ 2,000 กวาปมาแลว  อีกทั้งมีการทําสงครามกับประเทศจีนอยูเสมอ จึงเชื่อไดวา
การฝกชายไทยดานกีฬามวยไทยและกระบี่ กระบอง นาจะเกิดขึ้นพรอมกับการฝกทหารดวย   เพ่ือ
ประโยชนสงคราม (ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร 2538 : 1)  
  ถึงแมวาจะไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดลงไปวา มีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้น มีการกระทําอะไรบางที่
ทําใหคนไทยในยุคนี้ไดเปล่ียนแปลงไป  แตก็มีกิจกรรมเชื่อไดวา "การเลนกีฬาพื้นบาน” มีมาตั้งแตกอน
สมัยสุโขทัย  เปนกิจกรรมที่ทําขึ้นมาเพื่อความอยูรอด ความเสียสละ และการผอนคลายความเครียด
หลังจากที่ตองมีการตอสูทําศึกสงคราม และเมื่อมีเวลาวางจึงไดใชการละเลนกีฬาพื้นบานในงานรัชพิธี
ตางๆ ซึ่งมีทั้งการละเลนในพระราชวัง และในกลุมชนที่อยูอาศัยนับตั้งแตสมัยลานนาไทย เปนตนมา
จนถึงสมัยสุโขทัย ความเปนอยูของคนไทยคอยๆ เปล่ียนแปลงไปโดยไดเรียนรูเกี่ยวกับการอาน การคิด 
การเขียน โดยอาศัยวัดเปนศูนยกลาง มีพระเปนผูสอนใหความรู แกคนทั่วๆ ไป  นอกจากนั้นยังมีการฝก
การเรียนรูวิชาตางๆ จากฆราวาสอีกเปนจํานวนมาก เชน วิชาแพทยแผนโบราณ วิชาโหราศาสตร เวท
มนต ศิลปะปองกันตัว การสูรบตําราพิชัยสงคราม และกิจกรรมทางทหาร  สําหรับในยามเทศกาลงานรัช
พิธีตางๆ จะมีการเตนรํา มีการละเลนกีฬาพื้นเมือง ในงานบวชนาค งานวันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ 
  นอกจากนี้ สมเกียรติ  เนตรประเสริฐ (2543 : 10-16)  ไดสรุปสาระสําคัญของการละเลนกีฬา
พ้ืนบานในสมัยตางๆ ไวดังตอไปนี้ 
 
  สมัยกรุงสุโขทัย   ตลอดระยะเวลา 140 ป นับตั้งแต พ.ศ. 1781 เปนตนมาการดํารงชีวิตความ
เปนอยูของชาวสุโขทัยที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก ทําใหทราบรูปแบบการปกครอง การศึกษา การทหาร 
การประกอบอาชีพ และการละเลนตางๆ จึงจัดเปนแหลงศูนยกลางสําหรับคนทั่วไป  รวมท้ังพวกขุนนาง
ตางๆ โดยมีพระเปนผูสอนสวนในวังหรือราชสํานักจะมีราชบัณฑิตสอนให  ไดแกแขนงวิชาการตอสู
ปองกันตัว การใชอาวุธ ดาบ มีด ไมพลอง งาว ธนู การใชอาวุธบนหลังชาง บนหลังมา    ผูชายไทยใน
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สมัยนั้นเมื่อยางเขาวัยรุนจะฝกมวยไทย กระบ่ี กระบอง ศิลปะปองกันตัว การเรียนมวยในสมัยนั้น ครู
มวยจะใชกลอุบายใหนักมวยตักน้ํา ตําขาว ผาฝน วายน้ํา โหนเถาวัลย เพ่ือใหรางกายแข็งแรง และ
อดทนกอนจึงใหฝกหัดชกมวย สวนผูหญิงเมื่อมีเวลาวางจะฝกงานดานศิลปะ  เย็บปกถักรอย งานฝมือ 
การทําตุกตา และงานบานตางๆ 
  วัด นอกจากจะเปนแหลงวิชาสําหรับศึกษาเลาเรียนของคนทั่วไป ทั้งดานความรู วัฒนธรรม 
ระเบียบวินัย และพระธรรมวินัยเพ่ือฝกใหเปนคนดีแลว ยังเปนสถานท่ีสําหรับจัดงานรื่นเริงตางๆ อีกดวย  
การละเลนในสมัยสุโขทัยยุคนั้นไดแก การเตนรํา ระบําตางๆ การรําเคียว การรําคู นอกจากนี้งาน
นันทนาการดานศิลปหัตถกรรมไดเจริญรุงเรืองมาก  ไดแกงานดานศิลปะดานฝาผนังภายในวัด 
เครื่องปนดินเผา ถวยชามสังคโลก และในยามวางจากศึกสงคราม ก็จะมีการลาสัตว การเตะตะกรอ   
การเลนวาว การแขงเรือ การฝกกระบี่กระบอง เพ่ือผอนคลายความตรึงเครียด และเพ่ือความสนุกสนาน 
 
  สมัยกรุงศรีอยุธยา   เปนราชธานียาวนานถึง 417 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 1893-พ.ศ. 2310 โดย
มีพระมหากษัตริยปกครองแผนดินรวม 35 พระองค ตลอดระยะเวลาอันยาวนานอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ตองเผชิญกับปญหาความขัดแยงทางการเมืองทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร มีการทําสงคราม
ระหวางประเทศกับเพ่ือนบานบอยครั้ง กิจกรรมนันทนาการในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน การคลองชาง การ
ลาสัตว การฟนดาบกระบี่กระบอง งาว การยิงธนู การเลนวาว การแขงเรือ มวยไทย การฟอนรํา และ
การละเลนพ้ืนบานตามเทศกาลตางๆ  
  นอกจากนี้ กิจกรรมเปนนันทนาการดาน ศิลปหัตถกรรม และการฝมือดานการจักสาน การเย็บ
ปกถักรอย และการแกะสลัก ดานวรรณกรรม เชนการพูด การอาน การเขียน กาพย กลอน โคลง ฉันท  
การขับเสภา จะเห็นไดจากนักกวีเอกสมัยนั้นคือ "ศรีปราชญ" ผูที่มีความปราดเปรื่องในเรื่อง โคลง ฉันท 
กาพยกลอน จนเปนที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วจนถึงปจจุบัน 
  วิราภรณ  ปนาทกูล  (2531 : 11-13) ไดกลาววา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีการกลาวถึง
การละเลนบางอยางไวในบทละครครั้งกรุงเกา เรื่องนางมโนหรา  ซึ่งเรื่องนี้ สมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพทรงสันนิษฐานวา แตกอนสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  มีการละเลนที่ปรากฏในบทละคร
เรื่องนี้ คือ ลิงชิงหลัก และการเลนปลาลงอวนดวยบทละครที่วา "เมื่อนั้น โฉมนวลพระพ่ีศรีจุลา บอกเจา
โฉมตรูมโนหรา มาเรามาเลนกันใหสนุกจริงจริง มาเราจะวิ่งลิงชิงเสา ขางโนนนะเจาเปนแดนพ่ี  ขางนี้
เปนแดนเจานี้ เลนลิงชิงเสาเหมือนกัน ถาใครวิ่งเร็วไปขางหนา ถาใครวิ่งชาไปขางหลังนั้น เอาบัวเปนเสา
เขาชิงกัน ขยิกไลผายผันกันไปมา … 
           "เมื่อนั้น  โฉมนวลพระพ่ีศรีจุลา บอกเจาโฉมตรูมโนหรา มาเราจะเลนปลาลงอวน บัวผุดสุดทอง
นองเปนปลา ลอยลองทองมาเจาหนานวล จะขึงมือกันไวเปนสายอวน ดักทาหนานวลเจาลองมา ออก
หนาที่ใครจับตัวได คุมตัวเอาไววาไดปลา” 
  “เมื่อนั้น  เอวรรณขวัญขาวมโนหรา เปนปลาตะเพียนทองลองน้ํามา คือ ดังพระยาราชหงสทอง  
ลองเขาในอวนชวนโหรอง มีกองในสระพระคงคา" 
 
  สมัยกรุงรัตนโกสินทร  นับตั้งแต พ.ศ. 2325 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชเปนปฐมกษัตรยแหงกรุงรัตนโกสินทรตอจากสมัยกรุงธนบุรี  การปกครอง
ในระยะตนรัชกาลมีการทําสงครามกับประเทศขางเคียงอยูเปนประจํา พระองคทรงปกครองและนําพา
ประเทศชาติ ให พนภัยดวยการฝกอาวุธ  ศิลปะปองกันตัว สรางความแข็งแกรง ความอดทนกลาหาญ 
ทั้งรายกายและจิตใหมีความรักสามัคคี การละเลน การแสดงหรือแขงขันใหเชิงศิลปะปองกันตัว เชน 
กระบ่ี กระบอง ดาบ มวยไทย ตะกรอ การแขงวิ่ง วาว  ไมหึ่ง และแขงเรือ  ในสมัยรัชกาลที่ 2 มีพระราช
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นิพนธเรื่องอิเหนา และมีนักจิตกวีชื่อกองคือ สุนทรภู  เกิดขึ้นนอกจากนั้นไดมีการแสดง   ละครใน 
หุนละครพูด ดนตรี การขับรอง การละเลนกีฬาพื้นเมืองขึ้นในยามวาง 
 

  สวนวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทรก็ปรากฏชื่อการละเลนกีฬาพื้นบานไวหลายอยาง เชน   
            ตะกรอ จองเต ขี่มาสงเมือง เปนตน ดังที่กลาวไวในบทละครอิเหนา คือ  
  "บางตั้งวงเตะตะกรอเลน                      เพลาเย็นแดดรมลมสงัด 
   ปะเตะโตคูกันสันทัด                         บางถนัดเทาเตะเปนนาดู 
                        ที่หนุมหนุมคะนองเลนตองเต                สรวลเสเฮฮาขึ้นขี่คู 
                        บางรําอยูอยางชวามลายู                     เปนเหลาเหลาเลนอยูบนคิรี …" 
 สําหรับในบทละคร เรื่อง ขุนชางขุนแผน ก็กลาวถึงการละเลนกีฬาพื้นบานไว เชนไมหึ่ง 
  "เมื่อกลางวันยังเห็นเลนไมหึ่ง              กับอายอึ่งอีดูกลูกอีป 
                        แลววาเจาเลาก็ชางนั่งมึนมิ                วาแลวซิอยาใหลงไปดิน" 
 
 นอกจากนั้น  พระยาอนุมานราชธน  ไดกลาวถึงการละเลนกีฬาพื้นบานของเด็กไทยสมัยทานไวใน  
หนังสือเรื่อง "ฟนความหลัง" วา "การละเลนของเด็กปูนนี้ไมใชมีปน มีรถยนตเล็กๆอยางที่เด็กเลนกันเกรออยูใน
เวลานี้ ลูกหนังสําหรับเลน แมวามีแลวราคาก็แพง และยังไมแพรหลาย  ตุกตาที่มีดื่น  คือ ตุกตาลมลุก และ  
ตุกตาพราหมณ  นั่งทาวแขน สําหรับเด็กผูหญิงเลนตุกตาเหลานี้เด็กๆ ชาวบานไมมีเลน เพราะตองซื้อจะมีแต
ผูใหญทําใหหรือไมก็เด็กทํากันเองตามแบบอยางที่สืบตอจํามา  ต้ังแตไหนก็ไมทราบ เชนมากานกลวย ตะกรอ
สานดวยทางมะพราว สําหรับโยนเตะเลน หรือตุกตาวัว ควาย ปนดวยดินเหนียว 
                ของเด็กเลนในสมัยพระยาอนุมานราชธนนิยมเลนกัน คือ "กลองหมอตาล" ในสมัยนั้นขายน้ําตาล 
เมื่อใชหมดแลวเด็กๆ ก็นํามาทําเปนกลอง มีวิธีทําคือ ใชผาขี้ริ้วหุมปากหมอเอาเชือกผูกรัดคอหมอใหแนนแลวเอา
ดินเหนียวเหลวๆ ละเลงทาใหทั่ว หาไมเล็กๆ มาตีผาที่ขึงขางๆ หมอโดยรอบ  เพ่ือขันเรงใหผาตึงก็เปนอันเสร็จ  
ตีได มีเสียงดัง กลองหมอตาลของใครตีดังกวากันเปนเกง  ถาตีกระหน่ําจนผาหุมขาดก็ทําใหม เด็กผูหญิงสวน
ใหญชอบเลน "หมอขาวหมอแกง" หรือเลนขายของหุงตมแกงไปตามเรื่อง เอาเปลือกสมโอเปลือกมังคุด หรือใบกน
บิดผสมดวยปูนแดงเล็กนอยคั้นเอานํ้าขนๆ รองภาชนะอะไรไวในไมชาจะแข็งตัวเอามาทําเปนวุน 
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                สวนการละเลนของเด็กไทยในปจจุบัน เด็กผูหญิงเลนตุกตากระดาษ ชุดขายของเปนพลาสติก
เลียนแบบของจริง วิดีโอเกม เด็กผูชายก็เลนปน จรวด เกมกด และเครื่องเลนตางๆ ซึ่งมีขายมากมาย และมี
การละเลนหลายชนิดที่นิยมเลนทั้งในเด็กชายและเด็กหญิง 
               นอกจากนั้นเด็กไทยในสมัยกอนมักเลนตามฐานะ และเศรษฐกิจของครอบครัวสวนใหญ  จึงทําให
การละเลนกีฬาพื้นบานคอยๆ เลือนหายไปทีละนอยๆ จนเกือบจะสูญหายไปหมดแลว เชน กาฟกไข เขยงเก็งกอย 
ตังเต ต่ีจับ ขี้มาสงเมือง ขี้ตูกลางนา เตย งูกินหาง ชวงชัย ชักคะเยอ ซอนหา มอญซอนผา ไอโมง รีรีขาวสาร ฯลฯ  
เปนตน 
 

ประเภทของการละเลนกีฬาพื้นบาน 
 สาโรจน มีวงษสม (2542 : 23-101) ไดกลาววาการละเลนกีฬาพื้นบานของเด็กไทยทุกภาคจะเปนการ
สะทอนของวัฒนธรรมไทยในอดีต ซึ่งสามารถแบงประเภทของการละเลนกีฬาพื้นบานออกเปน 4 ภาค คือ  

1.  การละเลนพื้นบานของเด็กภาคเหนือ   ประกอบดวย 
1.1 การละเลนที่เนื่องจากการสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว นํามาดัดแปลงเปนการละเลนของตน 

เองบางครั้งอาจเลียนแบบพฤติกรรมสัตวตางๆ เชน วัวกระทิงชนกัน เด็กก็จินตนาการเลนใหตนเองเปน
วัวกระทิงหรือนําความรูเกี่ยวกับการตอสูของกวางมา ทําใหเกิดความสนุกสนานโดยจับตัวกวางมาให
ตอสูกัน เรียกวาการเลนชนกวาง และบางครั้งอาจจะนําเอาสิ่งของตางๆ ที่เปนของธรรมชาติมาใชเปน
อุปกรณการเลน เชนเก็บดอกงิ้วมารอยเปนพวง เรียกวา การเลนเก็บดอกงิ้ว ตัวอยางการละเลนที่เกิด
จากการสังเกตส่ิงแวดลอมรอบตัวไดแก กระตายขาเดียว เก็บดอกงิ้ว วัวกระทิง ชนกวาง แนดอง 
แนดนก มาจกคอก แมวกินน้ํามัน 

1.2 การละเลนที่มีวัสดุอุปกรณประกอบ โดยนําเอาวัสดุพ้ืนบานหรือส่ิงของที่ใชอยูในชีวิต 
ประจําวันมาประดิษฐเปนเครื่องเลน เชน นํามะมวงขนาดเล็กที่กินไมไดมารอยเชือกแลวใสเดือยนํามาใช 
ตีกัน เรียกวา เลนไกมะมวง หรือนําเอาไมเล็กๆ มาเลนกับลูกมะเขือ หรือมะนาว เรียกวา หมากเก็บ 
หรือไมแกงขี้ เปนตน  ตัวอยางการละเลนที่มีวัสดุอุปกรณประกอบไดแก กลองถบ กองขี้หมา ใสลูกกง 
เขตปราบกินเมือง ปตอซง ปนกลกานกลวย หรือปนแกะลาย ยูสาว ลูกขาง ลูกโปงยางละหุง สะบาทอย 
หงผาขี่ใช 

1.3 การละเลนที่มีบทรองหรือบทโตตอบประกอบ  จะทําทาทางประกอบเขาจังหวะทําใหเกิด 
ความพรอมเพรียงและสนุกสนาน สวนการละเลนที่มีการสนทนาโตตอบทําใหเด็กไดฝกใชภาษาพูดและ
เจรจาโตตอบกัน ตัวอยางการละเลนที่มีบทรองหรือบทโตตอบไดแก งูสิงสาง สิกจุงจาหรือเลนชิงชา 
การละเลนเส่ียงทาย กอนจะเลนการเลนใดๆ ถาตองแบงขาง หรือใครจะเปนผูเลน ก็จะมีการเสี่ยงทายมี
หลายวิธีแลวแตจะใชกัน ตัวอยางการละเลนเส่ียงทายไดแก โตวา โตโปง 
           1.4 การละเลนปริศนาคําทาย นิยมเลนกันมากเลนไดหลายโอกาสและสถานที่ เพียงแตมีผูถาม
และมีผูตอบเทานั้นก็พอ ชวยใหเด็กไดใชความคิด ใชไหวพริบหรือเชาวนปญญาในการตอบจึงจะตอบถูก 

   ตัวอยางการละเลนปริศนาคําถาม ไดแก 
      -  หัวสองหัว                ตัวมีตัวเดียว                  (ไมคาน) 
                           หัวสองหัว                ตัวมีตัวเดียว 
                        -  คําหัวบาหิน              เอาตีนออกลางตอง          (การลับมีด) 
                           รดน้ําที่กอนหิน           เอาตีนออกลางทอง 
                        -  ปากมีลมขา             (ถุงใสของหรือถุงสะพาย) 
                           ปากอยูใตขา   



 68
2.  การละเลนของเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประกอบดวย  
  2.1 การละเลนอันเนื่องมาจากการสังเกตสิ่งแวดลอม  เด็กในชนบทมักจะใกลชิดกับธรรมชาติ 
จึงดัดแปลงส่ิงของรอบๆ ตัวมาใชเปนของเลนของตน เด็กอาจจะสังเกตจากพฤติกรรมของสัตวบางชนิด 
ลิงแมลูกออน แลวก็จํามาเลน "ลิงเกี่ยลูก" สังเกตจากพฤติกรรมของผูใหญแลวนํามาเลน เชน การชก
มวยก็นํามาเลน "มวยเผือก" เปนตน ตัวอยางการละเลนอันเนื่องมาจากการสังเกตสิ่งแวดลอม ไดแก 
ขโมยลักควาย จ้ําแจว ลิงเกี่ยลูก 
  2.2 การละเลนที่ใชวัสดุอุปกรณตางๆ ที่มีอยูในทองถ่ินของตนมาประดิษฐเปนเครื่องเลน เชน 
นํากะลามะพราวมารอยเชือกสําหรับการเลน  เดินหมากกบกั๊บ บางทีก็ใชของจากสิ่งที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก อีหมุนก็ใชสตางคเปนอุปกรณ ปูตากินไก ใชพลูมวนแกนคูน ยาสูบเปนอุปกรณ 
ขาวเหนียวติดมือ ดึงครก ดึงสาก  
  2.3 การละเลนที่มีบทรอยรองหวงคําพูดประกอบ ในระหวางที่เลนจะเคล่ือนไหวแสดงทาทาง
ตางๆโดยเปลงเสียงรองเพลง ไดพูดถามตอบพรอมกันเปนจังหวะจะโคน ทําใหเกิดความสนุกสนาน 
การละเลนชนิดนี้อาจเลนไดทั้งในที่รม และท่ีแจง ไดแก คนไหนลมกินสมหมาหยอง คะมุกคะเมา       จ้ํา
ปกยม 
  2.4 การละเลนอันเนื่องมาจากความเชื่อ จะสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ของคนในพื้นบานนั้นๆ  
ไดแก ผีกินเทียน  แหนางแมว 
  2.5 การละเลนปริศนาคําทาย  ใหความสนุกสนาน และใหความรูเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ฝกให
เด็กรูจักสังเกตและรูจักใชความคิดในดานภาษาจะมีการเลนคําและการสัมผัส ไดแก 

- มีตําอยูเตมตัว แตวากวากระแต (สัปปะรด) 
- จับขาหวาง เอาปกแดงยัดไซ (มีดสะนากหนีบหมาก) 
- ส่ิบติ่น หยางมา หลังคามุงกระเบ้ือง (ป)ู 
- สิบตีนเดินมา หลังคามุงกระเบ้ือง 
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3. การละเลนของเด็กภาคกลาง  ประกอบดวย 
  3.1 การละเลนกลางแจงประเภทมีบทรอง ไดแก โพงพาง อายเข อายโขง มอญซอนผา  
รีรีขาวสาร ซอนหา หรือโปงแปะ 
  3.2 การละเลนกลางแจงประเภทมีคําโตตอบ ไดแก งูกินหาง แมนาคพระโขนง 
  3.3 การละเลนกลางแจงประเภทไมมีบทรองประกอบ ไดแก เตย หรือตาลอง ขี่มาสงเมือง หรือ
เทวดานั่งเมือง ตีลูกลอ 
  3.4 การละเลนกลางแจงหรือในรมประเภทไมมีบทรอง ไดแกขายแตงโม เกาอี้ดนตรี 
  3.5 การละเลนในรมประเภทที่มีบทรองประกอบ ไดแก ขี้ตูกลางนา  ซักซาว แมงมุม จับปูดํา  
ขยําปูนา จําจี ้
  3.6 การละเลนในรมแบบไมมีบทรองประกอบไดแก ดีดเม็ดมะขามลงหลุม จูงนางเขาหอง  
ปริศนาคําทาย 
4. การละเลนของเด็กภาคใต  แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
  4.1 การละเลนประเภทมีกติกา มี 2 ชนิดคือ 
  4.1.1 การละเลนที่มีบทรองประกอบ มีกติกา มีการกําหนดจํานวนผูเลน อุปกรณที่ใชเลน และ
วิธีการเลน โดยผูเลนจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑขึ้นมารวมกันจะมีคํารองหรือเพลงรองประกอบกับการเลน
ไดแกการเลนเชื้อ เชื้อนางหงส เชื้อคางคก เชื้อมดแดง 
  4.1.2 การละเลนแบบไมมีบทรองประกอบ ไดแก ดาวไสว ราวเดอ 
  4.2 การละเลนประเภทไมมีกติกา มี 2 ชนิดคือ 
  4.2.1 การเลนของเลน ไดแก ทองสูง (ไมยืนเหยียบ) ปใบตอง เกือกผล็อก  (เดินกะลา) 
  4.2.2 การเลนปริศนาคําทาย เปนการเลนที่มีกติกาไมใชกฎเกณฑ ไมตองใชอุปกรณใดๆ ไดแก 

- ไอโหรโฉ มาแตเมืองลุง งอกขนในมาใหพอ ลุงบีบไมทราบวาอะไร มาจากเมืองพัทลุง  
งอกในทอง มาใหลุงบีบ (มะนาว) 

- ไอโหรหา ขางลางก็ขน ขางบนก็ขน พอขนกันสบาย (คนนอนหลับตา) 
- ไอโหรหา ขางบนกดหยุกๆ ขางลางเปนทุกข ขางบนดีใจ (คนสุมปลา) 

  นอกจากนี้จิราภรณ  ปนาทกูล (2531.13.21) ไดเรียบเรียง ประเภทของการละเลนกีฬาพื้นบาน
ของเด็กไทยซึ่งมีนักวิชาการภายในประเทศ และนอกประเทศ ไดจัดหมวดหมูของการละเลน  และไดแบง
ประเภทของการละเลนกีฬาพื้นบาน  ไวดังตอไปนี้ 
  วารเรน อี. โรเบอรตส  (Warren E. Roberts)  ไดแบงประเภทของการละเลนออกเปน 16 
ประเภทใหญๆ  แตจะนํามากลาวถึงเฉพาะประเภทที่ตรงกับการละเลนของเด็กไทย ดังนี้ คือ 

1. การเลนทาย  เชน  ทายหัวกอย  โพงพาง คลุมไก ขายดอกไม 
2. การกระโดด เชน การกระโดดเชือกเดี่ยว กระโดดเชือกคู ต้ังเต 
3. ประเภทซอนหา เชน ซอนหา กาฟกไข 
4. ประเภทปรับ เชน การเลนที่มีการปรับผูแพใหรํา ใหรองเพลง เขกเขา กินน้ํา 
5. ประเภทไล-จับ เชน มอญซอนผา งูกินหาง ไลใหทัน ตะเขตะโขง โปลิศจับขโมย 
6. ประเภทคัดออก เชน รีรีขาวสาร ลิงชิงหลัก 
7. ประเภทกระโดดขาม เชน เสือขามหวย 
8. ประเภทที่มีการใชกระดาษ ดินสอ วาดรูป เชน เสือตกถัง จูงนางเขาหอง 
9. ประเภทความแมนยํา เชน หมากเก็บ อีตัก ดีดลูกหิน เปายาง หรือ เปากบ 
10. ประเภทไม เชน ไมหึ่ง  
11. ประเภทสําหรับเด็กเล็ก เชน ตบแผละ จ้ําจี้ แมงมุมขยุมหลังคา ตีไก ขี้ตูกลางนา จับปูดํา 
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เปายิงฉุบ จีจอเจี๊ยบ 

  สวน สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว ไดแบงประเภทการละเลนกีฬาพื้นบานของเด็กไทย ไวเปน  7 
ประเภทคือ 

1. การละเลนโดยการเลียนแบบการทํางานของผูใหญ 
2. การละเลนโดยการเลียนแบบการประกอบอาชีพของผูใหญ 
3. การละเลนโดยการเลียนแบบวิธีหาอาหารของผูใหญ 
4. การละเลนเพ่ือความเพลิดเพลินของตนเองตามลําพัง 
5. การละเลนโดยมีกฎกติกา 
6. การละเลนกับเพ่ือนๆ โดยไมมกีฎกติกา 
7. การละเลนแขงขันโดยมีการพนัน 

  
 สําหรับ ผองพันธุ  มณีรัตน  ไดแบงประเภทการละเลนกีฬาพื้นบานพวกเด็กไทย ออกตามกติกา
การเลนโดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
                 1. การละเลนที่เนนการแพชนะ ไดแก การเลนที่มีผูแพชนะที่แนนอน ซึ่งผูเลนทั้ง 2 ฝาย
ยอมรับการเอาชนะกันในการเลนที่มีผูเลนเกิดความรูสึกวา มีความสําคัญนั้นตองเปนการแพชนะที่เกิดจาก
ความชํานาญและความสามารถที่เหนือกวาของฝายใดฝายหนึ่งไมใชการแพชนะที่เกิดจากการหมุนเวียน
สับเปล่ียนตัวผูเลน 
                  2. การละเลนที่ไมเนนการแพชนะ เปนการละเลนเพ่ือฆาเวลา เพ่ือความสนุกสนานเพื่อการ
ออกกําลังกาย และการฝกฝนตนเองในบางดาน ผูเลนจะแพหรือชนะก็ไมรูสึกที่สําคัญ อาจเปนการเลนที่ผู
เลนทุกคนมีโอกาสไดสับเปล่ียนหนาที่กัน จึงทําใหลดความรูสึกเรื่องแพชนะลง 
                  การละเลนกีฬาพื้นบานของเด็กไทย ถาแยกประเภทตามความรูสึกของผูเลนเกี่ยวกับ
ความสําคัญในเรื่องการแพชนะแลว อาจแบงไดดังนี้ 

 
 

สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย ไมสําคัญเลย 
เตย ซอนหา มอญซอนผา งูกินหาง 

ดีดลูกหิน ชวงเชลย เอาเถิด รีรีขาวสาร 
ต้ังเต ต่ีจับ ลิงชิงหลัก เสือขามหวย 

หมากเก็บ ไมหึ่ง เสือตกถัง จูงนางขางหลัง 
เปายาง ตะเขตะโขง แมงมุมขยุมหลังคา จีจอเจี้ยบ 
ไลจับ กาฟกไข ขี่มาสงเมือง ซื้อดอกไม 
อีตัก  โปลิศจับขโมย โพงพาง คลุมไก 

    ว่ิงเปร้ียว กระโดดเชือก ตบแผละ 
  จําจี้ ตีไก 
  ขายของ แยลงรู 

 
 

             ถาแบงประเภทของการละเลน โดยถือตัวผูเลนเปนหลักอาจแบงการละเลนได 2 ประเภทคือ 
1. การละเลนแบบเปนทีม หรือเปนกลุม 
2. การละเลนเดี่ยวตามลําพังคนเดียว 
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การละเลนเปนทีม                   การละเลนเดี่ยว 
เตย ดีดลูกหิน                โพงพาง 

ชวงเชลย ตังเต                      กระโดดเชือก 
ต่ีจับ หมากเก็บ                จ้ําจี ้   
ไมหึ่ง เปายาง                   งูกินหาง 

ว่ิงเปร้ียว ไลจับ                    รีรีขาวสาร 
ขี่มาสงเมือง อีตัก                       เสือขามหวย 
ขายของ ซอนหา                   จูงนางเขาหอง 
คลุมไก ตะเขตะโขง              จีจอเจี๊ยบ 
แยลงรู กาฝกไข                  ซื้อดอกไม  

 โปลิศจับขโมย           ตบแผละ  
 มอญซอนผา             ตีไก    
 เอาเถิด                   ลิงชิงหลัก 
 เสือตกถัง                 แมงมุมขยุมหลังคา 

 
ความสําคัญของการละเลนกีฬาพื้นบาน 

 การละเลนกีฬาพื้นบานนั้นเปนเรื่องที่สําคัญมากสําหรับเด็กไทย  ทั้งนี้เพราะการละเลนของเด็กจะ
มีผลตอการพัฒนาการในดานตางๆ สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การฝกใชอวัยวะตางๆ ของรางกาย พัฒนา
ทักษะทางกลไก พัฒนาสมรรถภาพทางกาย พัฒนาทางจิตใจ สังคม และอารมณ (นงพร  มังกรไชยา 2536 : ) 

 
ประโยชนในการละเลนกีฬาพื้นบาน 

 วิราภรณ ปนาทกุล (2531 : 17-19)  ไดสรุปประโยชนในการละเลนกีฬาพื้นบานของเด็กไทยไว
ดังตอไปนี้คือ 
 1.  การละเลนชวยสงเสริมและพัฒนาการทางดานตางๆ  เชน สงเสริมพัฒนาการทางกาย ในดาน
การ ฝกฝนการใชกลามเนื้อสวนตางๆ ใหเจริญเติบโต ชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ ในแงทําใหรูสึกสบายใจ 
ราเริงแจมใส สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมตางๆ ไดดี ชวยพัฒนาในทางสังคม รูจักการเอื้อเฟอ 
เผื่อแผ   แบงปนส่ิงของซึ่งกันและกัน รูจักการให และการรับ รูจักรวมมือกัน สรางมิตรภาพระหวางเพื่อน 
นอกจากนั้น  ยังชวยสงเสริมพัฒนาทางการดานสติปญญา การใชภาษาไดดีขึ้นฝกการแกปญหา และการสงเสริม
จินตนาการ และความคิดสรางสรรค 

2. การละเลนชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก ใหมีความรูกวางรูลึก และรูไกล 
                  3. การละเลนชวยตอบสนองความตองการของเด็ก ในดานการแสดงออกทางความตองการ ชวยให
เด็กรูจักการวางแผน คิดเปนระบบ และรูจักแกปญหา 
                  4. การละเลนชวยฝกฝนมารยาทที่ดีใหแกเด็ก ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการละเลน ทําใหเด็ก
รูจักรับผิดชอบ  รูจักผิด รูจักถูก รูจักการแพ ชนะ เขาใจความหมายของความยุติธรรม และความซื่อสัตยตอตัวเอง
และตอหมูคณะ ฝกใหเปนคนอดทน เสียสละและรูรักสามัคคี 
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  แสดงการเลนข่ีมากานกลวย 

 
 
                  กานกลวยใชทํามา 

 
               มากานกลวย 

  
 
 
                  การขี่มากานกลวย 
 
  สรุป  
 
  การละเลนกีฬาพื้นบาน เปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไวเปนมรดกของไทยตอไป 
ในภายหนา เพ่ือใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาแลวนําไปเลนตามกาลเทศะอันควร และจะไดชวยกันผดุงรักษาไวซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบไป  การละเลนกีฬาพื้นบานเปนกีฬาที่นิยม และจดจําการเลนสืบทอดกันมาแตโบราณกาล  
วัตถุประสงคของการละเลนกีฬาแตละอยาง มุงสงเสริมความสามัคค ีความสนุกสนาน และจริยธรรมของพื้นบาน
เปนสําคัญ 

ปจจุบันการเลนกีฬาพื้นบานไดเส่ือมความนิยมไป  เนื่องจากวิวัฒนาการทางสังคม และเทคโนโลยี-
สารสนเทศไดเจริญกาวหนา จึงขาดการสงเสริม และสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆ  ประชาชน
อาจารย นักศึกษา และนักเรียนเทาที่ควร 

ดังนั้น ถาไมชวยกันสงเสริมใหมีการละเลนกีฬาพื้นบาน ตอไปก็อาจจะสูญหายเสื่อมความนิยม และ
เลือนลางไปจากความทรงจําของคนไทยได 
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ตัวตน 

                      
ศ.เรืองศักดิ์ กันตะบุตร* 

 
มีตัวตน หรือไมมีตัวตน ใชตัวตน หรือไมใชตัวตน 
        อะไรคือสิ่งที่อยูเหนือการมีตัวตน หรือไมมีตัวตน และการใชตัวตนกับการไมใชตัวจน กอนอื่นตองเขาใจวา คํา
วา “ตัวตน” หมายความถึงอะไร ? ขาพเจามีความเห็นวาจําเปนตองแปลความหมายของตัวตน ใหเปนที่แจงแกปญญา
ของเราเสียกอนตามความเขาใจของขาพเจานาจะแยกตัวตนในลักษณะของรูปธรรมและนามธรรม มิฉะนั้นจะเกิด
ความสับสนกันในความหมายดังเชนทุกวันนี้ 
        ไมมีใครนิยมวา “ ตัว” โดยไมมี “ตน” รวมดวย เพราะมันไมสามารถสื่อความหมายของสิ่งที่มีชีวิตและไรชีวิต 
ใด ๆ ไดโดยชัดเจน มันเปนเพียงรูปธรรมที่วาดไดตามอุปทานเทานั้น 
        คําวา “ตน” ก็มีลักษณะเปนรูปธรรมตามอุปาทานเชนกัน ถึงแมวาบางครั้งจะหมายถึงตัวเราก็ตามแตก็เปนเพียง
สื่อที่ใชกันในภาษาคนเทานั้น 
        ฉะนั้น “ตัวตน” เมื่อประกอบกันแลวเปนนามรูปจะเปนสื่อที่หมายถึงตัวเรา ตัวผูใด ตัวผูอื่น รวมทั้งหมูคณะใด 
และจิตใด ๆ นี้เปนลักษณะการผสมผสานของรูปธรรมและนามธรรมที่มีความหมายที่ใชกันในภาษาคนและภาษา
ธรรมที่ใชสื่อกันไดตามอุปทานเชน ซึ่งภาษาธรรมทางศาสนาใชคําวา  “ อัตตา” และเนื่องจากพุทธองคผูเขาใจใน
ธรรมชาติของอัตตา ที่มีการเกิดดับตอเนื่อง จึงไดบัญญัติ “อัตตา” นี้ในพระพุทธศาสนาวาเปน “อัตตาสมมุติ” หรือ
ตัวตนสมมุติอันเปนสากลธรรมสภาวะ 
มีตัวตน หรือไมมีตัวตน 
        เมื่อยอมรับวา “ตัวตน” มีสภาวะของการเกิดแลวดับไปตอเนื่องกันเปนลูกโซ ก็ตองยอมรับวา “ตัวตนมีจริง” อยู
แนนอนตามสภาพการเกิดดับ มีกอใหเกิดรูปเกิดนามมีลักษณะเปน “นามรูป” ตามอุปาทานที่มีจริง ซึ่งนามรูปหรือ
ตัวตนนี้จึงเปนเพียงสภาวะสมมุติของตัวตน หรือเรียกวา “อัตตาสมมุติ” นามรูปที่จะมีความหมายทางชีวภาพ และทาง
จิตวิญญาณดวย 
        สําหรับผูที่เช่ือวา “ไมมีตัวตน” คงจะเปนผูที่ไมยอมรับอุปทาน มีลักษณะเปนตัวสมมุติตามบัญญัติของพระพุทธ
องค ก็เกิดความรูสึกและความเขาใจสวนตน แลวสรุปเอาเองวาสิ่งนั้นไมมีตัวกูไมมี นั่นก็ไมมี นี่ก็ไมมี!!! 
       ฉะนั้นการสืบตอหรือสืบเนื่องก็ไมมี เปนไปไดหรือ ความเช่ืออยางนี้ขัดกับธรรมชาติของการสืบตอหรือสืบเนื่อง
โดยตรง (นอกจากสภาวะพระนิพพาน) เมื่อคิดวาไมมีอะไรเลย ระวังจิตจะขาดการมุงใหมรรคใหไดผล โดยมีการสืบ
ตอไปสูไปสูภูมิตาง ๆ ตามปารถนาของจิต และจะเขาสูสภาจิตแชเย็น ซึ่งแตกตางกับจิตอุเบกขาได 
ใชตัวตน หรือไมใชตัวตน 
       ใชตัวตน เปนการยอมรับสภาวะของ “การมีตัวตน” ถึงแมจะเกิดดับตอเนื่องกันอยางไมมีการสิ้นสุดของสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย อันเปนตัวตนสมมุติทั้งสิ้น 
        ไมใชตัวตน เปนการปฏิเสธ “ตัวตนตามสมมุติ” มีคําถามวาถาไมใชแลวเปนอะไร ? ตอบไดไหม ? ปรากฏวาไม
มีคําตอบใหเขาใจไดโดยชัดเจนบางตนตอบวา สรรพสิ่งที่ดํารงอยูไมได ไมใชตัวตนความจริงควรจะพูดวาสรรพสิ่งที่
ดํารงอยูไมได คือ “ตัวตนสมมุติ” หรือ “อัตตาสมมุติ” ในภาษาธรรม 
………………………………………………………………………………………………………. 
* คณบดีกิตติคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ไมใช – ไมใชตัวตน 
        คือสิ่งที่อยูเหนือการมีและการไมมีตัวตน และสิ่งที่เหนือการใชและการไมใชตัวตนเปนธรรมชาติของการอยู
เหนือธรรมชาติของทางโลกธรรมทั้งปวง เปนสภาวะที่มีจริงแทซึ่งอยูเหนือภาวะสํานึกของบุคคลทั่วไป หรืออีกนัย
หนึ่งเปนธรรมชาติของจิตที่อยูเหนืออัตตาสมมุติและอนัตตา 
        สรุปไดวาเปนสภาวะของจิตช้ันปรมัติธรรม จิตขั้นปรมัตินี้เองเปนจิตที่เขาใจ “ธรรมกาย” อันเปนแกนแทของ
สภาวะธรรมหรือประมวลโลกุตธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งในภาษาทางวิทยาศาสตรทางจิตในปจจุบันอาจเรียกวา “จิต
จักรวาล” ปราชญบางทานถือวาเปน “อัตตาวิมุติ” ที่อยูเหนืออัตตาและอนัตตา ถาเปนดังนั้นคําวา “ สัพเพธรรม
อนัตตา” คือสรรพทั้งหลายเปนอนัตตา นาจะหมายถึงสรรพสิ่งที่เปนโลกียธรรม ไมรวมโลกุตธรรม สิ่งนี้เหลือวิสัย
ของขาพเจาที่จะวินิจฉัย และยืนยันความจริงที่เปนปรมัติธรรมได 
 
 
 
 




