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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 องค์ความรู้	 ความคิด		 

		 	 ทฤษฎี	ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ	ทางการศึกษา	และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์	ต่อวงการศึกษา	

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัยทางการศึกษานักวิชาการศึกษาบุคลากร 

		 	 ทางการศึกษาและผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

	 3.		 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เจ้าของ 
	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรวาท	ทองบุ																							 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม																	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมทรง	สุวพานิช																					 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม											

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กนกวรรณ	ศรีวาปี																					 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อลงกต	ภูมิสายดร	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

					 อาจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช																																		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม																																																																																											

	 อาจารย์	ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง																														 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม																																																															

	 นายประภาส	ปาตลานนท์																																				 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	วรค�า																							 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 อาจารย์	ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา																																 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

											 อาจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช																													 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ 
	 ศาสตราจารย์	ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์																		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี																							 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์																																																																																															

	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีลักษณ์	บุญยะกาญจน															 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์																		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์																 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

											 รองศาสตราจารย์	ดร.ไพฑูรย์	สุขศรีงาม																				 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม														  

		 รองศาสตราจารย์	ดร.กนก	สมะวรรธนะ																	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม																																		

		 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม															 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม												

	 อาจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช																																	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.สมปอง	ศรีกัลยา																																 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.อารยา	ปิยะกุล																																		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

          Professor James  W  Chapman                        Massey University

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบวิชาการประจ�าฉบับ 
	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญชม	ศรีสะอาด		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

											 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์													 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

											 รองศาสตราจารย์	ดร.รัตนะ	บัวสนธ์																				 มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนก	สมะวรรธนะ																	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม						

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ท้ายเรือค�า															 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุนทรพจน์	ด�ารงพานิช		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประวิทย์	สิมมาทัน														 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม																					  

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษณา	สมะวรรธนะ									 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม													 

	 อาจารย์	ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา																					 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม																				  

	 อาจารย์	ดร.สมปอง	ศรีกัลยา																														 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 
	 อาจารย์	ดร.พรรณวิไล	ชมชิด		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์	ดร.ปนัดดา	แทนสุโพธิ์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์สิริมณี	ดีรัศมี		 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์อุทก	พิเคราะห์ฤกษ์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์วิลาวัลย์	คัดทะจันทร์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์อพันตรี	พูลพุทธา		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์โชติกา	ธรรมวิเศษ		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชนชนะ	ศรีหาบุตรโต		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ณุชฎา	บูรณะพิมพ์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่ 
	 อาจารย์ปัณญาพัฒน์	ขันทอง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชยกร	สมศิลา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 นางสาวกรกมล	ศิริเสาร์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางสาวอรนุช	ชูรัตน์	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายศิลปกรรม 
	 อาจารย์นราวิชญ์	ศรีเปารยะ		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นายสุพจน์	ค�ายา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายการเงิน 
	 นางสาวปราณี	ค�าสะอาด		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางกมลพร	ขรรค์ทัพไทย	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส�านักงาน 

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก�าหนดเผยแพร่ 

	 ปีละ	2	ฉบับ	ฉบับที่	1	มกราคม	–	มิถุนายน,	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม																													

ข้อก�าหนดเฉพาะของวารสาร 

	 1.		 เป็นบทความวิจัย	บทความวิชาการ	บทความปริทัศน์	Short	Communication	และมีรายการอ้างอิง	

	 2.		 บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง	 จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ	 โดยพิจารณาจากเน้ือหาของบทความที่มีอยู่ใน	 

		 	 ความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ	

	 3.			ไม่เป็นบทความแปล	บทความสัมภาษณ์	

											 4.	 รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็น	นิติบุคคล	

	 5.	 บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ	(Peer	Review)	

	 6.	 ข้อคิดเห็นใดๆของบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์น้ีเป็นของผู้เขียนคณะผู้จัดท�าวารสารไม่จ�าเป็นต้อง 

		 	 เห็นด้วย	

	 7.	 กองบรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์	ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

พิมพ์ที ่
	 หจก.อภิชาติการพิมพ์	 50	 ถ.ผังเมืองบัญชา	 ต.ตลาด	 อ.เมือง	 จ.มหาสารคาม	 โทร.	 0-4372-1403,	 0-4372-2397 

		 โทรสาร.	0-4372-2397		E-mail.	b0866410218@gmail.com

											ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้	ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	เฉพาะสาขาวิชาการ 

											ตีพิมพ์ซ�้าต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
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บรรณาธิการแถลง
 
	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ฉบับนี้เป็นฉบับเข้าสู่ปีที	่ 12	 ฉบับแรก	 (22)	 ประจ�าเดือน

มกราคม–มิถุนายน	2558	ก็ยังคงคุณภาพและเอกลักษณ์ของวารสารเช่นเดิม	ทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มี

สาระหลากหลาย	ที่คัดสรรมาส�าหรับท่านผู้อ่าน	ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้เต็มที่	ใน

ขณะเดยีวกนักองบรรณาธกิารกพ็ยายามทีจ่ะปรบัปรุงในหลายๆ	องค์ประกอบของวารสาร	เพือ่เป็นการยกระดับคณุภาพ

ของวารสาร	บางครั้งอาจท�าให้ท่านสมาชิกหรือผู้ที่สนใจจะตีพิมพ์บทความกับวารสารไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร	แต่

ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลทางวิชาการ	 หากบทความของท่านเป็นบทความคุณภาพ	 และด�าเนินการตามกติกาของวารสารอย่าง

เคร่งครัด	ท่านก็จะได้รับการดูแลจากทางกองบรรณาธิการเป็นอย่างดี	กองบรรณาธิการจึงขอความกรุณาท่านที่ต้องการ

ตพิีมพ์บทความกบัวารสาร	ได้ศกึษาเงือ่นไขการตีพมิพ์และดแูลบทความของท่านให้มคีณุภาพด้วย	ประเดน็คณุภาพทีก่อง

บรรณาธิการพบมากท่ีสุดคือ	 ท่านเจ้าของบทความไม่ค่อยพิถีพิถันในการเขียนบทความของท่าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์	 มีหลายต่อหลายบทความที่ผู้วิจัยคัดลอก	 (copy)	 จากเล่มวิทยานิพนธ์มาวาง	 (paste)	

เป็นบทความโดยท่ีไม่ได้กลั่นกรองให้ดี	 หรือไม่เรียบเรียงใหม่	 จึงย่อมมีข้อบกพร่องมากมาย	ท�าให้มีหลายคร้ังท่ีทางกอง

บรรณาธิการต้องตอบปฏิเสธการตีพิมพ์ด้วยปัญหาเหล่านี้	 อย่างไรก็ตามหากท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการ

ปรับปรุงวารสาร	ทางกองบรรณาธิการก็ยินดีรับฟัง	และจะน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

	 ความส�าเร็จของการจัดท�าวารสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งก้าวเข้าสู่

ปีที่	12	นี้	เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจ	เสียสละเวลา	แรงกาย	แรงใจ	แรงสติปัญญา	จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง

ความไว้วางใจจากเจ้าของบทความทกุบทความ	ทัง้ทีต่พีมิพ์แล้วและก�าลงัรอการตพีมิพ์อกีจ�านวนมาก	ทางกองบรรณาธกิาร

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้	หวังว่าวารสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จะได้รับโอกาส

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สาระดีๆ	ทางวิชาการ	ให้กับสังคมไทยตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล			วรค�า

บรรณาธิการ
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สารบัญ

บทความวิชาการ 

การเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นส�าหรับพัฒนาการศึกษาไทย 2558-2573

 ศิริชัย กาญจนวาสี

การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 รังสรรค์  โฉมยา

บทความวิจัย 

การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย                                                          

วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปากับแบบปกติ

 กรรณิกา   ชื่นแดชุ่ม

การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 นวพล  นนทภา

การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

 นิคม  วิทาโน

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน                                                    

ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 อนุชา  ลาวงค์ 

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25

 ประเสริฐ  อินทะมนต์

การพัฒนาจิตสาธารณะส�าหรับนักศึกษาครุศาสตร์

 ปัณพร  ศรีปลั่ง 
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ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียน

ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  :  การวิเคราะห์กลุ่มแฝง 

 สุภาพร  ศรีชิณราช

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 ดาว  จันทร์หนองสรวง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห และความคงทน 

ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชางานธุรกิจเบื้องต้น ที่เรียนด้วย 

โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหากับแบบจ�าลองสถานการณ์   

 นิรุชาภรณ์  จันทกล

อิทธิพลของสไตล์การเรียน สไตล์การสอนและลักษณะการบ้านที่มีต่อความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ : การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุระดับแบบมีอิทธิพลสุ่ม

 กุลนันทน์ แสงนิกุล  

ดนตรีส�าหรับเจรียงในอีสานใต้ 

 ปิยะนันท์  แนวค�าดี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องแรงและความดัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 นฤชล คงโภคา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  BBL  กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ TAI

 กรวรรณ  เจริญศิริ

บทบาทของหนูภาร  ผ่านวงษ์ ศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอน ท�านองขอนแก่น

 มนตรี  ศรีแก้วทุม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนกับสไตล์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                   

 พรรณี ภูนารี     
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์                                                                    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw      

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา สาระภูมิศาสตร์

 น�้าทิพย์  นาที 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                              

ประถมศึกษาบึงกาฬ

 พิทยา ดาคม

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เรื่อง 

ร่างกายของเราวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์

 บุญเพ็ง  นามโสม

การเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเจตคติ

ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้

ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

 วนิดา  ประยูรหาร

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และความฉลาดทางอารมณ์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด วิชาภาษาไทย

 พิชญา จ�าปาโท 

บทวิจารณ์หนังสือ

ทักษะ ๕ C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน

 ปิยะธิดา  ปัญญา 

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร                                                                                        

ใบสมัครสมาชิก
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บทความ

วิชาการ
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การเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นส�าหรับพัฒนาการศึกษาไทย 2558-2573

The needed changes for Thai Education: 2015-2030

ศิริชัย	กาญจนวาสี1

Sirichai	Kanjanawasee1

	 ภายใต้วกิฤตการศกึษาไทยซึง่มอีปุสรรคปัญหาสะสมหลายด้าน	จนท�าให้คณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยรวม

ตกต�่าอย่างต่อเนื่อง	ทั้ง	ๆ	ที่มีหน่วยงานและผู้บริหารรับผิดชอบอยู่มากมาย	หน่วยงานที่โลกการศึกษามี	เรามีเกือบหมด

แล้ว	มกีารสนบัสนนุงบประมาณเรือ่งการศกึษาในปรมิาณทีส่งูมาก	(4%	ของ	GDP)	เป็นอนัดบัต้น	ๆ 	ของโลก	แต่คณุภาพ

การศึกษาไทยยังอยู่ในระดับที่ตกต�่า	(อันดับที่	86	ของโลก	และอันดับ	7	ของอาเซียน)	เข้าท�านองลงทุนมากแต่คุณภาพ

น้อย	ภายใต้วกิฤตก่อให้เกดิโอกาสของการปรบัปรงุเปล่ียนแปลง	ยิง่ในสภาวะทีผู่บ้รหิารประเทศ	ผูบ้รหิารกระทรวงศึกษา	

มีอ�านาจท่ีจะดลบันดาลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 ที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพที่ยั่งยืนในอนาคต 

การเปลีย่นแปลงฐานรากทีส่�าคญัอาจเป็นไปไม่ได้ในภาวะการเมอืงปกต	ิจงึน่าจะเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะพฒันาการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐานของไทย	 ส�าหรับลูกหลานไทยยุคใหม่	 สู่ระบบคุณภาพมาตรฐานที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาสังคมไทย	และ

สามารถแข่งขันในระดับสากล

1.ปัญหาส�าคัญของการศึกษาไทย

 1.1 นโยบายและแผนการศึกษาถูกแทรกแซง ท�าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง

	 มลูเหตสุ�าคญัของปัญหานีเ้กดิจากการเปลีย่นแปลงรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารบ่อยเกนิ		ความจ�าเป็น	

16	ปีทีผ่่านมา	เรามรีฐัมนตร	ี17	คน	คงมโนได้ว่า	“มาด่วนไปด่วน”	ตลอดจนท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาส่วนมาก

มิได้ผ่านการพิจารณาคัดสรรด้วยเกณฑ์ความสามารถ	 และความเหมาะสมอย่างแท้จริง	 มักมาตามโอกาสของพรรคและ

การเมือง	ท่านผู้น�ากระทรวงศึกษาจึงมักมีความสามารถ	ความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศอยู่

ในระดับที่ค่อนข้างต�่า	 นโยบายผิวเผินที่ไม่ใช่กระแสหลักทางการศึกษา	 แต่พรรคหรือผู้น�ารู้สึกว่าดีจึงถูกหยิบยกขึ้นมา

ด�าเนินการให้เห็นเป็นผลงานอย่างเร่งด่วน	คนแล้ว	คนเล่า

ประกอบกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาระดับสูงจ�านวนมากในกระทรวงศึกษาธิการ	 มีวัฒนธรรม

ท�างานแบบสยบยอม	เพื่อรักษาต�าแหน่งและแสวงความก้าวหน้าทางลัด	ขาดความกล้าหาญในเชิงจริยธรรม	จึงสามารถ

สนองนโยบายอะไรก็ได้อย่างเต็มความสามารถ	งบประมาณจ�านวนไม่น้อยบ่อยครั้งจึงถูกจัดสรร	และดูดซับในการสนอง

ต่อนโยบายที่ไม่ใช่กระแสหลักในการพัฒนาการศึกษา	 และส่ิงเหล่าน้ีเป็นมูลเหตุส�าคัญอย่างหน่ึงของการเกิดทุจริตเชิง

นโยบาย	และการประพฤติมิชอบ	การคอรัปชั่นทางการศึกษาระดับบนลงสู่ระดับล่าง	และแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง	

ในเกือบทุกขั้นตอนของการด�าเนินงาน	ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ	จัดจ้าง	การสอบบรรจุแต่งตั้ง	การเลื่อนขั้น/ต�าแหน่ง	การ

โยกย้าย	การประเมินวิทยฐานะ	ฯลฯ	การทุจริตคอรัปชั่นจึงเป็นมะเร็งร้ายที่บั่นทอนคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด	

ควรหาทางขจัดให้หมดสิ้นไป	หรือให้เหลือน้อยที่สุดจะเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ต่อวงการศึกษาไทย

 1  Ph.D.(Measurement	and	Evaluation)	UCLA/USA,	ศาสตราจารย์	นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
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 1.2 ระบบการบริหารและจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพ

	 โครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีความหลากหลายของ	 	 ประเภทการศึกษา	 ระดับ

การศึกษา	 และสังกัดของสถานศึกษา	 การบริหารและจัดการศึกษารวมศูนย์การปกครองและอ�านาจ	 ส่วนใหญ่ไว้ที่ส่วน

กลาง	(กระทรวงศึกษาธิการ)	ทั้งการบริหารวิชาการ	งบประมาณ	งานบุคคล	และบริหารทั่วไป	ส่วนกลางยังคงปฏิบัติงาน

หลายอย่าง	ซ�า้ซ้อนกบัหน่วยงานระดบัภมูภิาค	และหน่วยงานระดบัท้องถิน่	จงึมหีน่วยงานและบคุคลจ�านวนมากยงักระจกุ

ตัวอยู่ส่วนกลาง	และปฏิบัติงานหลายอย่างในสิ่งที่ไม่จ�าเป็นต้องท�าในส่วนกลาง

	 หน่วยงานระดับภูมิภาค	 (จังหวัด/สพท./อ�าเภอ)	 หน่วยงานระดับท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อปท.)/

สถานศึกษา	ได้แก่	สถานศึกษารัฐบาล	(การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	อาชีวะ,	กศน.)	สถานศึกษาเอกชน	(การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	

อาชีวะ)	 สถานศึกษา	 อปท.	 (อบจ.,	 เทศบาล,	 เด็กปฐมวัย)	 สถานศึกษาทั้งหลายน้ี	 มีความหลากหลายขาดความเป็น 

อสิระ/ความคล่องตัว	รอค�าสัง่และการแก้ปัญหาจากส่วนกลาง	ขาดความเชือ่มโยงสมัพนัธ์	เกือ้กลูสนบัสนนุซึง่กนัและกัน	

ระหว่างประเภท	ระดับและสังกัด	

ทางด้านหลกัสตูร	การจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน	และการวดัประเมนิผล	ขาดการวิจยัพัฒนาหลักสูตรและ

พัฒนาเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้เกิดปัญหาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะ

สมในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป	เช่น	จ�านวน

กลุ่มสาระ	สาระการเรียนรู้	และมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรระดับประถม	(ต้น/ปลาย)	มัธยม	(ต้น/ปลาย)	ยังมีความ

เหมาะสมส�าหรับศตวรรษที่	21	หรือไม่	ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง	เด็กไทยจึงจะทันคน	ทันโลก	ทันเหตุการณ์	และ

แข่งขันในระดับสากลได้	

ปัจจุบันการศึกษาไทยยังขาดกลไกส่งเสริมสนับสนุน	 ขาดการติดตามก�ากับการพัฒนา	 และประเมินรับรอง

คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ	 กลไกการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษายังไร้ประสิทธิภาพ	 ส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ,	 องค์การมหาชน)	 ท�าการประเมินคุณภาพสถานศึกษา	 แต่ยังไม่

สามารถท�าให้ผลการประเมินน�าสู่แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง	 สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(สทศ,	องค์การมหาชน)	ท�าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง	แต่

ยังไม่สามารถสะท้อนระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยว่ามีมาตรฐานเพียงใด	 เม่ือเทียบกับมาตรฐานสากลอยู่ระดับ

ไหน	ควรมีการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ให้เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาไทย

 1.3 การจัดสรรทรัพยากรให้สถานศึกษาไม่เหมาะสม และสถานศึกษาขาดความเป็นอิสระคล่องตัว ในการ

บริหารจัดการ

	 ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กถูกปล่อยปละละเลยยังไม่ได้รับการแก้ไข	โรงเรียนขนาดเล็ก	(มีนักเรียน	น้อยกว่า	120	

คน)	จ�านวน	15,000	โรง	มคีรไูม่ครบชัน้	เมือ่มคีรสูอนไม่ครบชัน้เรยีนแล้วจะหวังอะไรจากคณุภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	

ไม่ทราบว่าผูบ้รหิารการศกึษาทนดสูภาพนีม้าหลายสบิปีได้อย่างไร	ไม่อยากจะคดิเลยว่าเมือ่เดก็ทีย่ากจนทีส่ดุของประเทศ

หลายแสนคน	ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต�่าที่สุดแล้วจะพัฒนาประเทศนี้ต่อไปให้ดีได้อย่างไร

	 สถานศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	 แต่ในทางพฤตินัย	 สถานศึกษายังไม่เป็นนิติบุคคลอย่าง

สมบูรณ์ตามกฎหมายมหาชน	จึงขาดอ�านาจเต็มในการบริหารวิชาการ	งบประมาณ	งานบุคคล	และบริหารทั่วไป	อ�านาจ

ส่วนส�าคัญยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงบประมาณและงานบุคคล	จึงท�าให้ผู้บริหารสถาน

ศกึษาขาดความเป็นอสิระ	คล่องตวั	ในการบรหิารจดัการแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสิทธภิาพ	ผู้บรหิารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
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สถานศึกษาขนาดใหญ่	จ�านวนไม่น้อยมีภาวะผู้น�า	และความพร้อมที่จะบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในฐานะเป็น

นิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาล	

 1.4 ปัญหาการผลิต การใช้ และพัฒนาครู

	 คุณภาพของครูเป็นหัวใจส�าคัญต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน	และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา	การ

เปลีย่นคณุภาพการศกึษา	ต้องเริม่ต้นทีค่ร	ูแต่ครไูทยของเรามปัีญหาท่ีสะสมมานาน	ซึง่ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข	ทัง้ปัญหาการ

ผลิต	การใช้	และการพัฒนาครู

	 สถาบันผลิตครู	103	แห่ง	ผลิตครู	50	กลุ่มสาขาวิชา	ต่างคนต่างแข่งขันการผลิตตามความถนัดและความพร้อม

ของคณาจารย์	 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนครูส่วนใหญ่มีความสามารถท่ัวไปในระดับปานกลางถึงต�่า	 แต่ละปีมีบัณฑิตทาง

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ท่ีส�าเร็จการศึกษาประมาณ	50,000	 คน	หลากหลายมาตรฐาน	 ในขณะที่มีครูเกษียณอายุปีละ

ประมาณ	25,000	คน	แต่การบรรจุครูผู้ช่วยแต่ละปีก็ยังมีการขาดแคลนครูคณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	และ

สังคม	สะท้อนให้เห็นปัญหาการผลิตครู	เกิดปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

	 ครสู่วนใหญ่กระจกุตวัอยูท่ีโ่รงเรยีนขนาดใหญ่ในเมอืง	โรงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกลออกไปในอ�าเภอมคีรจู�านวนไม่น้อย

ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับวิชาที่สอน	ยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในชนบทห่างไกลออกไปมีครูไม่ครบชั้น	จึงเป็นการซ�้าเติมปัญหา

คุณภาพการศึกษาไทยอย่างโหดร้ายทารุณ

	 ในการพัฒนาครูประจ�าการ	ขาดการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของครู	ขาดการติดตามถึงการน�าผลไปใช้

ปฏิบัติได้จริง	 รวมท้ังขาดการประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	 จึงจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหา

คุณภาพครูอย่างเร่งด่วน	ทั้งด้านการผลิต	การใช้	และการพัฒนา	เพื่อคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาว

 1.5 ความเสมอภาพและเป็นธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

	 ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	ที่อยู่ต่างสังกัด	 เช่น	รัฐบาล	กับเอกชน	สพฐ.กับ	อปท.	

เป็นต้น	มีกฎหมาย	พ.ร.บ.	ระเบียบข้าราชการครู	และบุคลากรทางการศึกษา	ระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกันท�าให้เกิด

ความเหลื่อมล�้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ความเจริญก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	วิทยฐานะ	และสวัสดิการ	จึงมีผลต่อขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ของบุคลากรดังกล่าวเป็นอย่างมาก	อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 1.6 ระบบคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

	 ระบบการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ประกอบด้วยระบบการสอบคัดเลือกกลาง 

(Central	ADMISSION)	และระบบการรับตรง	(Direct	ADMISSION)	

	 “ระบบการสอบคัดเลือกกลาง”	 เป็นระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา	

คณะ	หรือสถาบนัใดกไ็ด้อย่างเป็นอสิระ	เกณฑ์การตัดสินพจิารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิเ์ฉล่ียระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรยีน	(GPAX)	คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาหลกัตามหลกัสตูรแกนกลางจากการทดสอบของ	สทศ.	(ONET)	

คะแนนความถนัดทั่วไป	(GAT)	และคะแนนความถนัดทางวิชาชีพ	(PAT)	ซึ่งหลายสถาบันยังไม่พึงพอใจต่อระบบการสอบ

คดัเลอืกกลางในด้านขอบเขตของวชิาทีท่�าการทดสอบ	จ�านวนวชิาทีท่ดสอบ	และคณุภาพของการทดสอบ	GAT	และ	PAT	

ทีย่ังมปีญัหาในการพัฒนาแบบสอบและการวจิยัทีย่นืยนัคณุภาพของแบบทดสอบ	ท�าใหห้ลายสถาบนัต่างให้ความส�าคญั

ต่อ	 “ระบบการรับตรง”	 ซ่ึงแต่ละสถาบันต่างใช้เป็นกลยุทธ์ในการช่วงชิงผู้สมัครที่มีความสามารถกลุ่มเดียวกันให้มาเข้า

รับการศึกษาในสถาบันของตน	พร้อมทั้งผลประโยชน์ที่ได้จากการรับสมัคร	การจัดด�าเนินการทดสอบ	แต่ละสถาบันต่าง

คนต่างจัดสอบ	 ตัดหน้า	 ช่วงชิงความได้เปรียบ	 ผู้ปกครองและผู้สมัครจึงเกิดความสับสน	 วุ่นวาย	 และความเครียดสูง	 
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ผู้ปกครองหรือผู้สมัคร	(ที่พอมีฐานะดี)	ก็สามารถเดินทางไปสมัคร	ตระเวนรับส่งลูกหลานไปสอบในสนามสอบต่าง	ๆ	ได้	

แต่ส�าหรับผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนก็คงเป็นข้อจ�ากัดอย่างมากในการเดินทาง	และตระเวนการสอบแข่งขัน	

	 ระบบการสอบคัดเลือกกลาง	และระบบการรับตรง	อยู่ท่ามกลางความสับสน	ขัดแย้ง	และไร้เอกภาพ	เพราะยัง

ขาดการออกแบบให้เชื่อมโยงประสานประโยชน์สูงสุดส�าหรับสนองความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 และการ

พัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทยในอนาคต

2.ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

	 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาส�าคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยที่กล่าวมาทั้ง	 6	ประการ	 เป็นเรื่องที่หนักหน่วง

เอาการ	เพราะเป็นปัญหาที่สะสมมานาน	บางปัญหาเกือบตกผลึกเป็นวัฒนธรรมเลวที่ยากจะเยียวยา	การแก้ไขมิใช่เรื่อง

ง่าย	การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นจะต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์	ที่พร้อมด้วยพลังอ�านาจในการ

เปลี่ยนแปลง

	 ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางท่ีองค์กรจ�าเป็นต้องท�าเชิงรุกโดยใช้ทรัพยากรที่มีน�ามาสนับสนุน	การด�าเนินงานเพื่อ

น�าไปสูก่ารบรรลคุวามส�าเรจ็ตามเป้าประสงค์	เป้าประสงค์ทางการศึกษาระยะยาวส�าหรบัสร้างความชอบธรรมในการขบั

เคลื่อนการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ	 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาไทยอย่างย่ังยืน	 อาทิเช่น	 คนไทยทุกคนต้อง

เป็นพลเมอืงดขีองชาต	ิมคีวามรู	้มทีกัษะการเรยีนรู	้และสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างมคุีณภาพตลอดชีวติ	เราควรจดัการ

ศึกษาที่พัฒนาเด็กไทยให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ส�าหรับความรุ่งเรืองของชีวิตในอีก	 10-20	 ปีข้างหน้า	 พัฒนาเด็ก

ไทยให้พร้อมทีจ่ะน�าความรูแ้ละทกัษะชดุใหม่ไปประยกุต์ใช้ในสังคมทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา	การศึกษาสร้างคน	

คน	(ที่มีคุณภาพ)	สร้างชาติ	สังคม	ประชาชน	คนระดับล่าง	มีความตระหนักในคุณค่าและพลังของการศึกษามานานแล้ว	

เป็นต้น	เพยีงแต่ว่ายงัไม่ได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพเป็นการตอบสนองเท่าท่ีควร	เพยีงแต่ว่าผู้น�าประเทศยงัต้องสร้างความ

เข้าใจและตระหนักในคุณค่าและพลังของการศึกษาให้มากขึ้น	 ด้วยการคัดสรรผู้น�าการศึกษาที่มีความสามารถในการน�า

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาที่สะสมให้ลุล่วง	 มีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในโลกของการ

เปลี่ยนแปลง	เพราะการศึกษาของชาติจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังความรู้	วิสัยทัศน์/ภาวะผู้น�า	และการมีส่วนร่วมของ

ประชาสังคม	ระดมผู้ทรงคุณวุฒิ	วิศวกรสังคม	ผู้น�าจากประชาสังคม	จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ	ยุทธศาสตร์การ

ศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ	และแผนแม่บทส�าหรับพัฒนาการศึกษาระยะยาว

3. การเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็น

	 วิกฤตการศึกษาส่งผลในเชิงบั่นทอนศักยภาพ	ความสามารถ	และคุณธรรมของเด็กไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	จึง

มีความจ�าเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�าประเทศ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	และรัฐมนตรีช่วย	

จะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงต่อคณุภาพการศกึษาไทยในอนาคต	ซึง่จะต้องอาศยัพลังความรู	้ภาวะผูน้�า	การมีส่วนร่วม

ของประชาสังคม	และพลังอ�านาจในการฟันฝ่าวิกฤตคุณภาพการศึกษาไทยดังกล่าว
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ปัญหาการศึกษาที่ส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็น แนวทางขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

1.	นโยบายและแผนการศึกษา						 

ถูกแทรกแซงท�าให้การพัฒนา 

การศึกษาขาดความต่อเนื่อง

•	ก�าหนดนโยบายและแผนการ

ศึกษาแห่งชาติระยะยาว	(วาระ

แห่งชาติ)	เพื่อพัฒนาการศึกษา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

•	มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจัดท�า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว

•	มีคณะกรรมการก�าหนดนโยบายและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ	จัดท�ายุทธศาสตร์

การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ	และจัดท�า

แผนแม่บทส�าหรับพัฒนาการศึกษาระยะ

ยาวที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

2.	ระบบการบริหารและจัดการ

ศึกษาขาดประสิทธิภาพ

•	ปรับโครงสร้างการบริหาร

ราชการส่วนกลางให้มีอ�านาจ

หน้าที่ส�าคัญ	ดังนี้

					-	ก�าหนดทิศทาง/นโยบาย

การศึกษาแห่งชาต ิ

					-	วิจัย/วางแผนยุทธศาสตร์

การศึกษา

					-	ก�าหนดมาตรฐานการ

ศึกษาแห่งชาติ/แนวปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

					-	วิจัย/พัฒนาหลักสูตรแกน

กลาง	เทคนิค					การสอน	และ

การวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

					-	ส่งเสริม/สนับสนุนการ

จัดการศึกษา

					-	ติดตามก�ากับการพัฒนา	

และประเมินรับรองคุณภาพ

การศึกษา

•	ปรับปรุง	พ.ร.บ.	การศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	มาตรา	39

•	ปรับปรุง	พ.ร.บ.	ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2546	มาตรา	

33 

•	แก้ไขกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา	พ.ศ.	2550

•	ตั้งส�านักงานติดตามการพัฒนาและ

ประกันคุณภาพการศึกษา	(องค์การ

มหาชน)	[สนพศ.]

•	คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด	ประกอบ

ด้วย	คณาจารย์/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้ทรง

คุณวุฒิ/ประชาสังคม	(องค์กรชุมชน	

วิชาชีพ	สถาบันศาสนา	สถานประกอบการ									

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้ปกครอง)	ท�าหน้าที่

					-	ก�าหนดนโยบายการศึกษาของจังหวัด

ที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติและ

ความต้องการของท้องถิ่น

					-	ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

จังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา

ชาติและความต้องการของท้องถิ่น
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•	กระจายอ�านาจการบริหาร

และจัดการศึกษาตาม	

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ	

(2542)	มาตรา39	ทั้งด้าน

บริหาร	วิชาการ	งบประมาณ		

งานบุคคล	และบริหารทั่วไป	ไป

ยังคณะกรรมการ		การศึกษา

จังหวัด	และสถานศึกษา

					-	ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษาทุก

ประเภทและสังกัด	(อาจมีหน่วยงานระดับ

อ�าเภอ)	รวมทั้งแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

					-	ติดตามการพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษาโดย	สนพศ.	ประจ�า

จังหวัดโดยการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

3.	การจัดสรรทรัพยากรให้

สถานศึกษาขาดความเหมาะสม	

และสถานศึกษาขาดความเป็น

อิสระคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ

•	สถานศึกษาที่มีความพร้อมทุก

ประเภท	และสังกัดเป็นสถาน

ศึกษา	นิติบุคคลตามกฎหมาย

มหาชน

•	ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณ	

และอัตราก�าลังที่เหมาะสม	ไป

ยังสถานศึกษาโดยตรง

•	พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาที่เป็น

นิติบุคคลอย่างมีธรรมาภิบาล	ภายใต้การ

ก�ากับของส่วนกลาง	และคณะกรรมการ

การศึกษาจังหวัด/ท้องถิ่น

•	เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและ 

ผู้บริหารสถานศึกษา

4.	ปัญหาการผลิต	การใช้	และ

พัฒนาครู

•	คัดเลือกคนเก่ง	คนดี	และคน

ที่มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู	

ของแต่ละจังหวัด	เพื่อท�าสัญญา

รับทุน	การศึกษาเข้ามาเรียนครู

ตามสาขาวิชาที่จะทดแทนครู

เกษียณอายุของจังหวัดนั้นๆ

•	ส่งผู้รับทุนการศึกษาเข้าเรียน

ในสถาบันผลิตครูที่มีความ

เชี่ยวชาญตามสาขาวิชาของ

ผู้รับทุน

•	มีคณะกรรมการก�าหนดนโยบายการผลิต	

การใช้	และการพัฒนาครู

•	วิเคราะห์ความต้องการครู	จ�าแนกตาม

สาขาวิชา	เพื่อทดแทนอัตราครูเกษียณอายุ

ของแต่ละจังหวัด

•	จัดท�าระบบการรับสมัครสอบแข่งขัน	 

คัดเลือกผู้รับทุนของแต่ละจังหวัดทั่ว

ประเทศ

•	กระทรวงศึกษาท�าสัญญาร่วมผลิตครู

คุณภาพในสาขาวิชาต่างๆกับสถาบัน

อุดมศึกษา

5.	ความเสมอภาคและความ

เป็นธรรมของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	ครู	และบุคลากรทางการ

ศึกษา

•	บรรจุบัณฑิตที่ส�าเร็จการ

ศึกษาในจังหวัดภูมิล�าเนา

ทดแทนอัตราครูเกษียณอายุ

ตามสัญญา

•	จัดท�าระบบสารสนเทศอัตราก�าลัง	การคัด

เลือก	การบรรจุ	และพัฒนาครูประจ�าการ

•	พิจารณา	ปรับปรุง	แก้ไข	พ.ร.บ.	ต่อไปนี้

ให้สอดคล้องกัน
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•	ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้

บริหารสถานศึกษา	ครู	และ

บุคลากรทางการศึกษา	ที่อยู ่

ต่างสังกัด	ในการส่งเสริมความ

เจริญก้าวหน้า	วิทยฐานะ	และ

สวัสดิการ	ให้มีความเป็น

มาตรฐานเดียวกัน

					-	พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	(2547)

					-	พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา	(2551)

					-	พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	(2551)

					-	พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน	(2550)

6.	ระบบการคัดเลือกผู้เรียนเข้า

ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา			

ของรัฐ

•	ปรับปรุงระบบการสอบคัด

เลือกกลางของ	ทปอ.	และ

ระบบการสอบรับตรงของ

สถาบันอุดมศึกษาให้ประสาน

เชื่อมโยง	สอดคล้องตามความ

ต้องการของสถาบัน	อุดมศึกษา	

และการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะ

สม	ส�าหรับสังคมไทย

•	มีคณะกรรมการก�าหนดกรอบการผลิต

บัณฑิตจ�าแนกตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ	

ความต้องการของสังคมไทย

•	กระทรวงศึกษา	สกอ.	สพฐ.	ทปอ.	และ	

สทศ.	ร่วมกันปรับปรุงระบบการสอบคัด

เลือกกลาง	จ�านวนวิชา	การปรับปรุง

คุณภาพของวิชา	GAT/PAT	การก�าหนด

สัดส่วนของคะแนน	และเกณฑ์การตัดสิน	

ให้มีประสิทธิภาพ	ตอบสนองได้ตรงตาม

ความต้องการของสถาบัน	อุดมศึกษา

•	ร่วมกันปรับปรุงระบบ	การสอบรับตรง

ของแต่ละสถาบัน	โดยการแบ่งกลุ่มเขต

ความรับผิดชอบการรับนักศึกษาตามพื้นที่	

(Area-Based)	และมีก�าหนด	การทดสอบ

พร้อมกัน	ใช้ข้อมูลร่วมกัน

สรุป

	 หลกัฐานเชิงประจกัษ์จากการประเมนิคณุภาพผูเ้รยีน	ทัง้ผลการประเมนิจากต่างประเทศ	และในประเทศ	ยนืยนั

ตรงกันว่า	 คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย	มิได้พัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์	 ปัญหาพื้นฐานส�าคัญที่ส่ง

ผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น�าเสนอ	6	ประการนี้	 ยากที่จะแก้ไขในสภาวะการเมืองปกติ	 จึงเรียนเสนอ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงเพื่อโปรดพิจารณา	
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การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Visible Learning

รังสรรค์		โฉมยา1

Rangsan	Chomya1

		 บทความนี้มีจุดมุ่งหมาย	(1)	เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักและท�าความเข้าใจกับ	การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	

(Visible	Learning)	ในเรือ่งความหมาย	แนวคดิ	ทีม่าของแนวคดิทีส่�าคญั	(2)	เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้หน็แนวทางการจัดการเรียน

รู้เพื่อให้การเรียนรู้ประสบความส�าเร็จจัดตามแนวทางการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 (Visible	 Learning)	 ว่า

ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง	(3)	เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ปดิโลกทศันเ์กีย่วกบัการเรยีนรูท้ีเ่ทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง	ทีเ่ปน็ประเดน็

ทางจิตวิทยาการศึกษาใหม่	 เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาท่ีจะมีความส�าคัญมากขึ้นทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคต	 ซึ่งบทความนี้ผู้อ่านใช้วิธีการสังเคราะห์	 (Synthesis)	 เอกสารหนังสือและบทความที่ว่าด้วยการ

จัดการศึกษา	ตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ในการเรียบเรียงและสรุปประเด็น	โดยในตอนต้นจะน�าเสนอ	ความ

หมายและที่มาของแนวคิดการเรียนรู้แบบนี้	ปัจจัยที่ท�าให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส�าเร็จ	แนวทางการจัดการเรียน

การสอนให้ประสบกับความส�าเร็จตามแนวคิดนี้	 ในตอนกลางของบทความจะน�าเสนอ	การสอนของครูที่มีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลมากที่สุด	ต้องพิจารณา	2	ประการที่ส�าคัญ	คือ	(1)	ครูต้องเข้าถึงความรู้สึกของนักเรียน	สามารถที่จะ

ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นผ่านการพูดและผ่านทางภาษากายที่เหมาะสม	และ	(2)	ครูจะต้องสอนให้นักเรียนเกิดการคิดและ

รู้จักวิธีการตรวจสอบการคิดของตนเอง	 และในตอนท้ายของบทความจะน�าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในประเทศท่ี

มีการพัฒนาการศึกษาในระดับแถวหน้าของโลก	 เช่น	ฟินแลนด์	 เกาหลีใต้	 เพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาประกอบกับแนวคิด	

Visible	Learning	วา่มคีวามเหมอืนหรอืความตา่งอยา่งไร	อะไรคอืส่ิงทีส่�าคญัทีส่ดุท่ีตอ้งท�าความเขา้ใจเพือ่การพฒันาการ

ศึกษาให้ส�าเร็จ

	 การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	(Visible	Learning)	ในความหมายกว้าง	หมายถึง	การรู้แจ้ง	หรือใน

ความหมายแคบ	หมายถึง	 การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการให้ความหมายต่อส่ิงต่างๆ	 ในชีวิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และน�าไปสู่

การประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ�าวนั	การเรยีนรูท้ีท่�าใหผู้เ้รยีนเกดิคณุลกัษณะการก�ากบัตวัเอง	การปรบัตวัและมปีฏภิาณไหว

พริบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ	 ในสังคมได้	 การเรียนรู้แบบนี้เป็นข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาเป็น

ระยะเวลายาวนานถึง	 15	 ปี	 กับการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษามากกว่า	 50,000	 ฉบับทั่วโลก	 เป็นแนวทางการ

จัดการศึกษาที่น�าไปสู่ความส�าเร็จทางการเรียนรู้

 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจ�าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 แนวคิดว่าด้วย	 Visible	 Learning	 น�าเสนอโดย	

ศาสตราจารย์	 John	 Hattie	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

จากมหาวิทยาลัย	 University	 of	 Auckland	 ประเทศ	

New	Zealand	จากผลการวจิยัทางดา้นการศกึษา	ผลการ

วิจัยชี้ชัดว่าการสอนแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่

เรียกว่าการสอนแบบ	Problem	Based	Learning	(PBL)	

ประสบความล้มเหลว	 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

ต่างๆ	ในประเทศอังกฤษ	สหรัฐและแคนาดา	ก�าลังทยอย

ยกเลกิการสอนดว้ยวธิกีารแบบ	PBL	การศกึษาในประเทศ

ที่ประสบความส�าเร็จทางด้านการศึกษาชั้นน�าของโลก	

อย่าง	 เกาหลีใต้และฟินแลนด์นั้น	 ทั้งสองประเทศใช้

ปรัชญาและวิธีการพัฒนานักเรียนในแนวทางท่ีแตกต่าง

กันภายใต้พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง	 โดยประเทศ

เกาหลใีตมุ้ง่พฒันาปลูกฝังและสรา้งความเชือ่ใหผู้้เรยีนเชือ่

ว่าการเรียนอย่างหนักจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต	 การ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะมุง่อนาคต	(Future	Oriented)	ดว้ย

ความเชื่อที่ว่า	 การไม่มีความสุขในระยะสั้นๆ	 จะน�าไป

ความการมีความสุขในระยะยาวในอนาคต	 (หลักการ

ควบคุมตนเอง	 :	Self	Control)	 เป็นการสร้างค่านิยมในระดับชาติ	ส่วนประเทศฟินแลนด์นั้นมุ่งพัฒนาคุณลักษณะการ

ก�ากับตัวเองด้านการเรียน	(Self	Regulated	Learning)	ด้วยมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีนั้นเกิดขึ้นนอกห้องเรียน	และ

นอกห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 มากมาย	 เพียงแค่ผู้เรียนมีการก�ากับตัวเองด้านการเรียนที่ดีย่อมน�าไปสู่การเรียนรู้ที่ดี	

ประเทศฟินแลนด์จึงมีชั่วโมงเรียนที่โรงเรียนน้อยมาก	คือ	600	ชั่วโมงต่อปี	ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่	1,200	ชั่วโมงต่อ

ปี	 ซึ่งถ้าหันมามองในประเทศไทยของเราจะพบว่า	 เรามีค่านิยมที่จะให้บุตรหลานเรียนสูงๆ	 เพื่อไปเป็นเจ้าคนนายคน	

(ข้าราชการ)	 ไม่ได้มุ่งให้คนไปประกอบธุรกิจหรือสร้างฐานะจากความคิดสร้างสรรค์	 เรามีค่านิยมที่มองคนจากเปลือก

ภายนอกของความส�าเร็จโดยไมส่นใจแหลง่ทีม่าของความส�าเรจ็นัน้	เรามคีา่นยิมท�าไดต้ามใจคอืไทยแท	้คา่นยิมและความ

เชือ่ในเรือ่งของบญุวาสนา	ฯลฯ	ตลอดจนการเลีย้งดูบตุรอยา่งผิดวธิ	ีประคบประหงมจนเดก็ทีเ่ตบิโดมาไมส่ามารถท�าอะไร

ให้ส�าเร็จได้ด้วยตัวเอง	ปัจจัยต่างๆ	เหล่านี้ผู้เขียนมองว่าล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

การเรียนการสอนที่ท�าให้เกิด	 Visible	 Learning	 คือ	 การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ

นักเรียน	(Hattie.	2008)	โดยมีความเชื่อว่า	สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จด้านการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือวุฒิการศึกษาของครู	การสอนในแนวทางที่เรียกว่า	Visible	Teaching	จะมีปัจจัยที่ส�าคัญ

อยู่	6	ประการที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู้แบบ	Visible	Learning	คือ	ปัจจัยด้านนักเรียน	(Student)	ปัจจัยด้านครอบครัว	

(Home)	ปัจจัยด้านโรงเรียน	(School)	ปัจจัยด้านหลักสูตร	(Curricular)	ปัจจัยด้านครู	(Teacher)	และกลยุทธ์ในการ

สอน	(Teaching	Strategies)	ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยในระดับโลกว่าด้วยการศึกษามากกว่า	50,000	รายการ	พบ

ประเด็นที่น่าสนใจ
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ตาราง 1	แสดงค่า	Effect	Size	(E.S.)	ของตัวแปรต่างๆ	ที่ท�าให้การเรียนการสอนประสบความส�าเร็จหรือประสบความ

												ล้มเหลว

การเรียนการสอนที่ประสบความล้มเหลว การเรียนการสอนที่ประสบความส�าเร็จ

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น E.S. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น E.S.

Gifted	Students

Homework

Use	of	Calculator

Teacher	Verbal	Ability

Class	Size

Extra	curricular	Programs

Web-based	Learning

Gender

Teacher	Subject	Matter	Knowledge

Changing	School	Calendar	/	Timetable

Student	Control	Over	Learning

Open	vs.	Traditional	Learning	Spaces

Retention

Television

0.30

0.29

0.27

0.22

0.21

0.19

0.18

0.12

0.09

0.09

0.04

0.01

-0.13

-0.18

Piagetian	Programs

Self	Report	Grades	/	Expectation

Classroom	Discussion

Intervention	for	Learning

Feedback

Teacher	–	Students	Relationship

Teacher	Credibility

Metacognitive	Strategies

Study	Skill

Teaching	Strategies

Peer	Tutoring

Phonics	Instruction

Pre-Term	Birth	Weight

Classroom	Management

Parental	Involvement

1.44

1.28

0.82

0.77

0.75

0.72

0.72

0.69

0.63

0.62

0.55

0.54

0.53

0.52

0.49

	 หากพิจารณาจากตารางคงไม่แปลกใจที่ระบบการศึกษาไทยประสบความล้มเหลว	 เพราะประเทศไทยมีระบบ

การจัดการศึกษาที่ยังคงด�าเนินการอยู่อย่างเข้มข้น	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งโดย

เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นเด็ก	Gifted	Students	จัดการเรียนการสอนโดยเอาเด็กที่เก่งไปกองรวมกัน	เรียนแข่งขันกันอย่าง

ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ในขณะที่ประเทศที่ประสบความส�าเร็จทางการศึกษามุ่งเน้นการคละเด็กเก่ง	 ปานกลาง	

อ่อนเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า	Peer	Tutoring	(พี่ช่วยน้อง	เพื่อนช่วยเพื่อน	คนเก่งช่วยคนอ่อน)	ซึ่งในทรรศนะของผู้เขียน

เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง	ในสังคมที่จะต้องมีทั้งคนเก่ง	ปานกลาง	อ่อน	อาศัยอยู่ด้วยกันให้ความช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน	จึงจะท�าให้สังคมด�ารงอยู่ต่อไปได้	สังคมปกติที่นายธนาคารกับคนกวาดถนนล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกัน	

การศึกษาที่เน้นการให้การบ้าน	 (Homework)	 ที่ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่เรียกว่า	 Metacognitive	

Strategies	 นอกจากน้ีโรงเรียนในบ้านเรายังมีจ�านวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป	 (ขนาดที่เหมาะสมส�าหรับการจัดการ

เรียนการสอนคือ	30	คนต่อห้อง)	บางโรงเรียนที่ผู้เขียนไปสังเกตการณ์เรียนการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

พบว่า	บางห้องมากกว่า	50	คนต่อห้อง	 โรงเรียนจ�าเป็นต้องจัดห้องเรียนโดยให้โต๊ะนักเรียนแถวหน้าอยู่ชิดกระดานด้าน

หน้าท�าให้ครูผู้สอนเหลือพื้นท่ีส�าหรับการสอนน้อยมาก	 การมีหลักสูตรพิเศษต่างๆ	 มากมายที่ไม่ได้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน	(Extra	curricular	Programs)	ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นแต่	Web-based	Learning	เสมือนว่ามันคือ
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เทคโนโลยีที่เป็นสูตรส�าเร็จของการเรียนการสอน	 วิธีการด�าเนินการต่างๆ	 แบบนี้จึงท�าให้การเรียนการสอนของครูส่งผล

ต่อไปยังความล้มเหลวของนักเรียนที่เรียนวิชาต่างๆ	มากมาย	สุดท้ายได้ผลลัพธ์ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาและการคิด

	 เราจะจดัการเรยีนการสอนอยา่งไรใหป้ระสบกบัความส�าเรจ็	หากพจิารณาจากขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการสังเคราะห์

งานวจิยัระดบัโลกขา้งต้น	พบว่า	การเรยีนการสอนทีเ่นน้การอภิปรายในชัน้เรียน	(Classroom	Discussion)	ซึง่จะสัมพนัธ์

กับการเกิดขึ้นของสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน	 (Teacher	 –	 Students	 Relationship)	 ในประเด็นเรื่อง

สมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรยีนนี	้ขอ้สงัเกตของผูเ้ขยีนพบวา่นสิิตจะเรยีนไดด้ใีนวชิาทีอ่าจารยผ์ูส้อนใหค้วามเปน็กนัเอง

และสนิทสนมมากกว่ากลุ่มที่เรียนวิชาเดียวกันแต่อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นส่วนตัวสูง	 สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับ

นักเรียนจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	ไว้วางใจ	(Hattie.2013	:	16	–	26)	ที่จะน�าไปสู่เรื่องของการเรียนการสอนที่ครูสามารถที่จะ

เตมิเตม็คณุลกัษณะตา่งๆ	ลงในการเรียนการสอนได	้(Intervention	for	Learning)	และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั	(Feedback)	

กลวิธีทางอภิปัญญา	(Metacognitive	Strategies)	ก็จะเกิดขึ้นตามมาในที่สุด

	 ข้อเสนอของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา	 เสนอว่าการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงควรจะในกรอบแนวคิด	

ดังภาพ
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	 หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดข้างต้น	 จะพบว่าประเด็นส�าคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนการสอนที่จะมี

ประสิทธิภาพนั้นคือ	 การมุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน	 ซึ่งในแนวคิดของการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง	 (Visible	Learning)	 ถือว่าส�าคัญที่สุด	 (Hattie.2013)	ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นที่ส�าคัญๆ	5	ประการ	 โดย

บทบาทของครูผู้สอนนั้นจะต้องมุ่งเน้นการสอนให้เกิดกระบวนการคิดที่ส�าคัญให้ได้	 (Socratic	Teaching)	และมุ่งสร้าง

กรอบการพิจารณาตัวเองแบบก้าวหน้า	(Growth	Mindset)	ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนให้ได้	ทั้งนี้ตัวครูเองก็จะต้องมีกรอบ

การพิจารณาตัวเองแบบก้าวหน้าเช่นเดียวกัน	 ในส่วนของผู้บริหารการศึกษาหรือผู้อ�านวยการโรงเรียนต้องยกเลิกวิธีการ

จดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งพเิศษ	(Gifted	Classroom)	เพราะการเรยีนการสอนแบบนีท้�าใหเ้ดก็นกัเรยีนขาดการชว่ย

เหลอืซึง่กนัและกนัเพราะธรรมชาตขิองเดก็ทีเ่รยีนเกง่ยอ่มอยากมผีลการเรยีนในระดบัแถวหนา้ซึง่ยอ่มเปน็ไปไมไ่ดใ้นหอ้ง

ที่คนเก่งทั้งโรงเรียนมารวมกัน	 วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องพิเศษจึงกลายเป็นส่ิงที่ล้าสมัยและท�าลายโครงสร้าง

ทางสังคมที่ควรจะมีในเด็กและส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 กรอบการพจิารณาตวัเอง	(Mindset)	หมายถงึ	ความคดิของบุคคลทีใ่ชเ้พือ่การพจิารณาตัดสินเกีย่วกบัคณุสมบตัิ

ในเรื่องความสามารถของตนเอง	โดยแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	กรอบการพิจารณาตัวเองแบบคงที่	(Fixed	Mindset)	

และกรอบการพิจารณาตัวเองแบบก้าวหน้า	 (Growth	Mindset)	 (Dweck.	 2006	 :	 6	 -	 14)	 เป็นตัวแปรทางจิตวิทยา

ตวัแปรหนึง่ทีม่คีวามส�าคญักบับคุคล	เปน็เรือ่งใหมใ่นวงการจติวิทยา	ซึง่การศึกษาทางจิตวทิยาบางครัง้มคีวามยุง่ยากอยา่ง

หนึ่งก็คือ	 เราไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งท่ีเราก�าลังศึกษาอยู่นี้ว่ามันคืออะไร	 เนื่องจากมันเป็นเรื่องของจิตใจ	 จับต้องไม่ได้	 เป็น

นามธรรม	 เราจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรให้เขามองเห็นภาพตรงกันกับเราว่าสิ่งที่เราพูดถึงมันคืออะไร	 อย่างเช่น	

Mindset	ทีม่คีวามก้�ากึง่กนัระหวา่งความคดิและความเชือ่	นกัวชิาการไทยสว่นใหญม่องวา่เปน็กรอบความคดิ	ในทรรศนะ

ของผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนัก	 เนื่องจากกรอบการคิดคนมักจะนึกถึงภาพในเชิงทฤษฎีมาก่อนเป็นหลักในการ

พิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใด	ไม่ใช่การพิจารณาจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนน�าไปสู่การตัดสินใจประเมินตัวเอง	นักวิชาการบางส่วนมองว่า

มนัคอืกรอบความเชือ่ซึง่กไ็มถ่กูตอ้งเสยีทเีดยีวเน่ืองจากวา่	Mindset	เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักระบวนการคดิ	การตดัสินใจและ

เจตคตติ่อตวัเอง	ซึง่ความเชือ่กเ็ปน็เพยีงสว่นเลก็ๆ	ขององคป์ระกอบดา้นความรูส้กึในตวัเจตคตเิองซึง่มสีามองคป์ระกอบ

ใหญ่	ดังนั้นการใช้ค�าว่ากรอบความเชื่อจึงไม่ถูกต้องและสร้างปัญหาในการวัดตามมา	เพราะความเชื่อของคนตีค่าคะแนน

ออกมาไมไ่ด	้ผมกพ็ยายามหาทางออกใหก้บัค�าวา่	Mindset	อยูเ่หมอืนกนั	เลยขอเสนอค�าวา่	“กรอบการพจิารณาตวัเอง”	

ซึ่งน่าจะมีความตรงในตัวเองมากกว่า	เพราะค�าว่ากรอบการพิจารณาตัวเองจะเป็นส่วนผสมระหว่างความคิด	การตัดสิน

ใจและเจตคติต่อตัวเองอยู่ในตัว	อาจจะฟังดูแตกต่างจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ	ที่พูดถึงไปแล้วข้างต้น	แต่ก็อาศัยเหตุผล	

และสติปัญญาอันน้อยนิดที่มีอยู่อธิบายตามเนื้อหาของตัวแปรอย่างใคร่ครวญและระมัดระวัง	ดังที่ได้น�าเสนอไปแล้วข้าง

ต้นเป็นตัวช่วยในการตีความหมายและการอธิบายตัวแปรนี้	ก่อนน�าไปสู่การวิจัย	และการพัฒนาต่อไป

	 ย้อนกลับมาที่	การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 (Visible	Learning)	ครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอน

อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อความหมายสิ่งต่างๆและสามารถให้นิยามต่อสิ่งต่างๆ	ในชีวิตที่

เกดิขึน้ได	้สามารถประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ�าวนัได	้ผูส้อนจะตอ้งเสรมิสรา้งคณุลกัษณะการก�ากบัตวัเอง	(Self	Regulation)	

ใหเ้กิดขึน้ในตวันกัเรียนใหไ้ดเ้พราะสิง่นีจ้ะน�าไปสูก่ารปรับตวั	การมปีฏภิาณไหวพริบทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทางดา้นตา่งๆ	

ในสังคมได้ในที่สุด	 สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนที่เป็นหัวใจของการเรียนการสอนแบบน้ีจะเกิดขึ้นได้น้ัน	

บุคลิกภาพของครูเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ	ครูที่ดีจะต้องท�าให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจ	(Hattie.2013	:	26	–	35)	บุคลิกภาพ

ในความหมายของแนวคิดนี้คือ	 การสื่อสารและการแสดงออกของครูต่อนักเรียนไม่ใช่ลักษณะบุคลิกภาพของครูโดยตรง	
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เช่น	ครูที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบเปิดเผย	กล้าหาญ	โผงผาง	ก็สามารถที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนได้ผ่านวิธีการ

พูดคุย	การสื่อสาร	การให้ความเป็นกันเอง	เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนิทสนม	ไว้วางใจ	ท�าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อครู	ต่อวิชา

เรยีนในท่ีสดุ	นอกจากนีค้วามไวว้างใจจะเปน็ชอ่งทางทีจ่ะท�าใหค้รคูอ่ยๆ	ใชห้ลกัการตา่งๆ	เพือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะของ

การก�ากับตัวเองให้เกิดขึ้นในนักเรียนได้

	 การเรยีนรูแ้บบนี	้ผูเ้รยีนจะตอ้งมกีารส�ารวจความบกพรอ่งของตนเองกอ่น	เพือ่ใหท้ราบวา่	ตวัเองมขีอ้บกพรอ่ง

ในเรื่องที่จะเรียนอย่างไร	ก่อนที่จะท�าความเข้าใจหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ	ผู้เรียนจะต้องก�ากับตัวเองในเรื่องของการเรียน

รู้ทั้งในห้องเรียน	และนอกห้องเรียน	(ส่วนใหญ่)	เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนอย่างลึกซึ้ง	และน�าไป

สู่การแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนซึ่งจะน�าไปสู่ปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี

ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียน	จินตนาการถึงความล้มเหลวแล้วเปลี่ยนความกลัวความล้มเหลวมาเป็นพลังผลักดัน

ในการท�าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุด	 เพื่ออนาคตของตัวเราเองและคนที่ตัวเองรัก	 ผู้สอนจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีเน้น

บรรยากาศการเรียนการสอนที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	เน้นการอภิปรายในห้องเรียนให้มาก	และเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี

ในขณะเดียวกัน	หัวใจของ	Visible	Learning	ก็คือการเน้นที่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนที่จะน�าไปสู่ความไว้

วางใจสง่ผลตอ่การจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ	สมัพนัธภาพทีจ่ะท�าใหเ้กดิความไวว้างใจไมใ่ชเ่รือ่งยาก

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในคราวเดียวกัน	ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ครูต้องให้ความส�าคัญ	ครูต้องพูดคุยกับนักเรียนอย่างตรงไป

ตรงมา	ชัดเจน	เปิดเผย	และพูดความจริงอย่างมีเหตุผล	เด็กนักเรียนในยุคสมัยใหม่ต้องการความชัดเจน	ตรง	สั้น	กระชับ

ได้ใจความ	ครูต้องแสดงคุณลักษณะต่างๆ	กับนักเรียนอย่างสม่�าเสมอ	คงเส้นคงวาในบุคลิกภาพของตนเอง	มีความเป็นก

ลาง	ยตุธิรรมและจรยิธรรมตอ่นกัเรยีนทัง้ตอ่หนา้และลบัหลงั	ครตูอ้งสือ่สารกบันกัเรยีนดว้ยมโนทศันเ์ดยีวกนักบันกัเรยีน	

(พูดภาษาเดียวกัน)	ครูต้องเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนที่ดี	ให้ค�าปรึกษา	และคอยปกป้องนักเรียนในสถานการณ์บางประการ	

ครูต้องเป็นบุคคลที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 ไม่ปฏิเสธเมื่อนักเรียนขอความช่วยเหลือ	 และให้เวลากับนักเรียนอย่าง

เพยีงพอ	พฤตกิรรมของครูทัง้หมดนีจ้ะน�าไปสูค่วามไว้วางใจทีน่กัเรยีนมตีอ่ครซูึง่จะเปน็ประตทูีเ่ปดิโอกาสใหค้รไูดส้ัง่สอน

นักเรียนในเรื่องต่างๆ	ได้อย่างเต็มที่

การสอนของครูจะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด	มีสิ่งที่ควรพิจารณา	2	ประการที่ส�าคัญ	คือ	 (1)	

ครูต้องเข้าถึงความรู้สึกของนักเรียน	 สามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นผ่านการพูดและผ่านทางภาษากายที่เหมาะสม	

และ	(2)	ครูจะตอ้งสอนใหน้กัเรยีนเกดิการคดิและรูจ้กัวิธกีารตรวจสอบการคดิของตนเอง	ครจูะตอ้งสอนใหน้กัเรยีนสามารถ

เชื่อมโยงระหว่างความคิดกับเนื้อหาที่เรียน	 ผ่านวิธีการต่างๆ	 ที่ใช้ในการกระตุ้นการคิด	 โดยสิ่งที่ส�าคัญคือครูต้องเสนอ

ประเด็นค�าถามเพื่อกระตุ้นและฝึกฝนการคิด	 วิธีการคิด	 การวิเคราะห์	 ในมุมมองต่างๆ	 เพื่อให้นักเรียนเกิดการคิดและ

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้เนื้อหาอย่างผิวเผิน	ดังนั้นในการพัฒนาการเรียนการสอน	ครูจะต้องได้รับ

การฝึกฝนการตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นการคิดของนักเรียน	เช่นเดียวกันกับจิตแพทย์	หรือนักจิตวิทยา	ที่ถูกฝึกให้ตั้งค�าถาม

กับคนไข้จ�านวนมาก	เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในกระบวนการตรวจสอบคนไข้ในทางการแพทย์	นักวิชาการอย่าง	ถนอม

พร	เลาหจรัสแสง	(2558)	ได้เสนอทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับครูในอนาคต	(C-Teacher)	ไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติ	8	ประการ

คอื	(1)	Content	ความรูแ้ละทกัษะในเรือ่งทีส่อนเปน็อยา่งด	ี(2)	Computer	(ICT)	Integration	ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน	(3)	Constructionist	เข้าใจแนวคิดที่ว่า	ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัว

เอง	โดยเชือ่มโยงความรูเ้ดมิทีม่อียูภ่ายในเขา้กบัการไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ	(4)	Connectivity	จดักจิกรรมการเรยีน

การสอนทีเ่ชือ่มโยงระหว่างผูเ้รียนด้วยกนั	ผูเ้รยีนกบัคร	ูครภูายในสถานศกึษาเดยีวกันหรือตา่งสถานศกึษา	ระหวา่งสถาน
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ศึกษา	และสถานศึกษากับชุมชน	เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์	ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะ

ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน	(5)	Collaboration	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ระหว่างนักเรียนกับครู	และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน	(6)	Communication	ทักษะการสื่อสาร	ทั้งการบรรยาย	การยก

ตัวอย่าง	การเลือกใช้สื่อ	และการน�าเสนอ	รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 (7)	Creativity	สร้างสรรค์

กิจกรรมการเรียนรู้	 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้า

ห้องเพียงอย่างเดียว	และ	(8)	Caring	ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน	รัก	ห่วงใยอย่างจริงใจต่อนักเรียน

การประเมินการเรียนรู้แบบ	 Visible	 Learning	 จะไม่ได้ประเมินที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียว	 แต่จะ

ประเมินจาก	ความพยายามของเด็ก	วิธีการของเด็ก	และความไม่ย่อท้อ	(ความอดทน)	ของเด็ก	เช่นเดียวกับการเสริมแรง

ให้กับเด็กจะต้องเสริมแรงที่ความพยายามของเด็ก	 วิธีการของเด็ก	 และความไม่ย่อท้อ	 (ความอดทน)	 ของเด็กที่มีต่อผล

งานที่เด็กท�ามากกว่าการประเมินที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว	การประเมินในแนวทางนี้คือ	จะต้องท�าให้ครู

ทราบเกี่ยวกับตัวนักเรียนว่า	นักเรียนชอบอะไร	ไม่ชอบอะไร	มีความถนัดในเรื่องอะไร	ไม่ถนัดในเรื่องใด	ตลอดจนจุดเด่น	

จุดอ่อนของนักเรียนในการเรียนรู้ในเรื่องน้ันๆ	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตัวนักเรียนได้

อย่างเป็นรูปธรรม	 การประเมินของครูจะต้องท�าให้ครูมองเห็นกลวิธีทางอภิปัญญา	 (Metacognitive	 Strategies)	 ของ

นกัเรยีนวา่เปน็อยา่งไร	ซึง่	กลวธิทีางอภปิญัญา	(Metacognitive	Strategies)	หมายถงึ	วธิกีารทีเ่กีย่วข้องกบัความรูค้วาม

สามารถของผู้เรียนที่เกิดขึ้น	โดยผู้เรียนรับรู้ว่า	กระบวนการเรียนรู้ของตนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร	และกฎเกณฑ์การเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องประกอบด้วยอะไรบ้าง	ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินตนเองได้ตลอดเวลาว่า	 ในกระบวนการเรียนรู้ตนเองได้

เรียนรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องอะไรและยังไม่รู้ในเรื่องอะไร

	 แนวคิดของการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง	 (Visible	 Learning)	 อาจจะไม่ใช่แนวทางท่ีใหม่ถอดด้าม

ส�าหรับการพัฒนาการศึกษา	 แต่เป็นการน�าเสนอแนวทางในการพัฒนาที่จะท�าให้บุคคลเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มี

พลวตัรการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาในอนาคต	หากเราพจิารณาแนวทางการจดัการศึกษาในประเทศทีม่กีารพฒันาการ

ศกึษาในระดบัแถวหนา้ของโลก	เชน่	ฟนิแลนด	์เกาหลใีต	้สหรฐั	ฯลฯ	กจ็ะพบวา่ประเทศเหลา่นีล้ว้นมวีธิกีารจดัการศกึษา

ที่เป็นไปตามแนวทางของการเรียนรู้แบบนี้ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน	อย่างเช่น	ประเทศฟินแลนด์	ประเทศนี้มีการจัดการ

ศึกษาที่น่าสนใจโดย	ไม่เน้นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย	 เพื่อให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดภายใต้ความ

เชื่อที่ว่าครอบครัวสามารถให้ทั้งความรู้	ความรัก	การถ่ายทอดทางสังคม	(Socialization)	ให้เด็กได้ดีกว่าโรงเรียนอนุบาล		

ประถมศกึษาทีฟ่นิแลนด	์จะเรียนไมเ่กนิวนัละ	5	ชัว่โมง	เพราะเคา้เชือ่วา่เดก็วยันีค้วรจะมีเวลาท�าในกจิกรรมท่ีตวัเองสนใจ

มากกวา่	โรงเรยีนในฟนิแลนดจ์ะรบันกัเรยีนหอ้งหนึง่ไมเ่กนิ	20	คน	ดว้ยแนวคิดวา่การเรยีนเปน็การการพฒันาบคุคลไมใ่ช่

การแข่งขัน	ไม่มีการให้เกรดเฉลี่ยแต่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากกว่าการจัดอันดับนักเรียน	โรงเรียนจะ

ใช้การจ้างผู้อ�านวยการมาบริหารภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโรงเรียนถ้าไม่มีผลงานก็ไม่จ้างต่อ	ส่วนเกาหลีใต้	การ

จัดการศึกษาในทุกระดับจะเน้น	 เนื้อหาวิชาการ	 กิจกรรมเสริมหลักสูตรและวิชาเลือก	 นักเรียนเกาหลีใต้ทุกระดับจะมี

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่เต็มไปหมด	ไม่ว่าจะเป็น	พิพิธภัณฑ์	หมู่บ้านพื้นเมือง	สวนสมุนไพร	สวนสนุก	บริษัท	ห้างร้าน	

โรงงานอุตสาหกรรม	 กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดต้อนรับนักเรียนตลอดเวลา	 การจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดของการ

พฒันาการควบคมุตนเอง  ความคดิสรา้งสรรค ์ และทกัษะการใชช้วีติรว่มกบัผูอ้ืน่ โรงเรยีนในเกาหลใีตจ้ะรบันกัเรยีนหอ้ง

หนึง่ไมเ่กนิ	35	คนต่อคร	ู2	คน	การสอนมีลกัษณะของการจดักจิกรรมทีม่คีรแูละผู้ชว่ยครทูีเ่ขา้ไปชว่ยกนัจดักจิกรรมภายใน

ห้องเรียน	เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
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	 สรุป	การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	(Visible	Learning)	เป็นความพยายามประการหนึ่งที่จะช่วยยก

ระดับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้ดีขึ้น	โดยชี้ให้เห็นประเด็นที่โดดเด่น	ประเด็นที่บกพร่อง	จากผลการ

วจิยัในระดบัโลก	รายละเอยีดของแนวทางการจดัการศึกษาตลอดจนกลยทุธใ์นการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางการ

เรียนรู้แบบนี้มีความน่าสนใจหลายประการที่นักการศึกษา	ครู	อาจารย์	 ในประเทศไทยควรให้ความสนใจและหันมาวาง

แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางนี้อย่างจริงจัง	 เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นนั้นส่งไปยังเด็กๆ	 เยาวชน	ตลอดจนผู้ใหญ่ที่

ยังคงใช้การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง	อันจะส่งผลต่อการประเทศชาติโดยรวมต่อไป
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การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทย วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยใช้รูปแบบซิปปากับแบบปกติ

Comparisons of Learning Achievements on Geography of Thailand in 

Social Studies Strand for Mattayomsuksa 1 Students Who Learned Using 

CIPPA Instructional Model and Conventional Instructional Approach

กรรณิกา			ชื่นแดชุ่ม1,	วิลัน		จุมปาแฝด2,	วรวรรณ		อุบลเลิศ3

Kannika		Chuendaechum1,	Wilun		Chumpafaet2,	Worawun		Ubonleart3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	

วิชาสังคมศึกษา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	รูปแบบซิปปา	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล	3)	

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 และ	 4)	 ศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้รูปแบบซิปปา	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	กลุ่มตัวอย่างเป็น	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนเข

วาไร่ศึกษา		จ�านวน	77	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่		

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	และ	แบบวดัความใฝ่เรยีนรูข้องผูเ้รยีน	วเิคราะห์ข้อมลู	โดยการหาร้อยละ		ค่าเฉล่ีย		ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน		

และทดสอบสมมุติฐานด้วย		t-test		แบบ		Independent		Samples

ผลการวิจัยมีดังนี้

	 1)	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	

ศาสนาและวฒันธรรม	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	รปูแบบซปิปา	มค่ีาประสิทธิภาพ	เท่ากบั	80.68/81.85	2)	ค่าดชันปีระสทิธผิล

ของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	มีค่าเท่ากับ	0.6938		และ	แบบปรกติ	มีค่าเท่ากับ	0.1868	 

3)	นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า	นกัเรยีนทีเ่รยีน

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .01	 4)	 ความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนหลังเรียน	

ด้วยการจดักิจกรรมการเรยีนรู	้รปูแบบซิปปา	อยูใ่นระดบั	ด	ีความใฝ่เรยีนรูข้องผู้เรยีนหลงัเรยีน	ทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	แบบปรกติ	อยู่ในระดับ	พอใช้

1		นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2   DODT	(Organization	Development	and	Transformation)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3		ปรด.	(วัฒนธรรมศาสตร์)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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 ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบซิปปา,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	ความใฝ่เรียนรู้

Abstract

This	research	aims	to:	1)	develop	learning	activities	about	the	physical	characteristics	of	Thailand	Social	

Studies	Grade	1	CIPPA	model	efficient	criteria	of	80/80	2)	study	the	cost	effectiveness	index	3)	compare	

the	learning	achievement	and	4)	study	the	students	Learning	desire,	between	learning	activities	with	

learning	 CIPPA	 model	 and	 normal	 learning	 activities.	 Sample	 is	 students	 in	 Matayomsuksa	 1	

Khwaoraisuksa	school,	Number	77,	random	group	(Cluster	Random	Sampling).	Subjects	used	in	this	

research	were	plans	learning	activities	by	using	CIPPA	model	and	plans	learning	activities	by	normal	

learning	activities.	Test	and	measure	the	achievement	and	the	learning	desire	of	students.	Data	analysis	

by	percentage,	mean	and	standard	deviation.	The	hypothesis	tested	by	t-test	for	Independent	Samples. 

 

The results are as follows:

			1)	Plans	of	learning	activities.	The	physical	characteristics	of	Thailand	Group	learning	social	studies	

Religion	and	culture,	Grade	1	CIPPA	model	efficiency	is	80.68/81.85.	2)	Effectiveness	index	of	learning	

activities,	CIPPA	model	is	equal	to	0.6938	and	Normal	Activity	is	equal	to	0.1868	3)	The	learning	activities	

CIPPA	model	achievement	posttest	higher	than	Students	with	normal	learning	activities,	statistically	

significant	at	the	.01	level.	4)	The	learning	desire	of	the	students	after	learning.	The	learning	activities	

in	the	CIPPA	model	is	Good	level	and	the	Normal	Activity	learning	is	Normal	level.

 

 Keywords	:	CIPPA	Model,	Learning	achievement,	Learning	desire 

บทน�า

	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนาและ

วัฒนธรรม	 เป็นกลุ่มสาระหนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	มคีวามส�าคัญในฐานะ

ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ว่ามนุษย์ด�ารงชีวิต

อย่างไร	 	 ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล	 และการอยู่ร่วมกันใน

สงัคม	การปรบัตวัตามสภาพแวดล้อม	การจดัการทรพัยากร

ทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั		นอกจากนี	้ยงัช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจถงึการ

พัฒนา	เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย	กาลเวลา	ตามเหตุปัจจัย

ต่าง	ๆ	 	ท�าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง	และผู้อื่น	มีความ

อดทน	 อดกลั้น	 ยอมรับในความแตกต่าง	 และมีคุณธรรม		

สามารถน�าความรูไ้ปปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติ	เป็นพลเมอืง

ดขีองประเทศชาติ	และสงัคมโลก	โดยเป็นองค์ความรูเ้ก่ียว

กบัการอยูร่่วมกนัในสงัคมทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างหลาก

หลาย		ช่วยให้สามารถปรบัตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม		

เป็นพลเมืองดี	มีความรู้	มีความรับผิดชอบ	มีความใฝ่เรียน

รู้	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	2551	:	1)	และ

ยงัเป็นสาระหลกัสาระหนึง่ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ทีต้่องสอบ	O-NET	ซึง่เป็นการสอบระดบัชาต	ิและทีส่�าคญั

คะแนนสอบ	O-NET	เป็นข้อมลูทีใ่ช้ในการประเมนิคณุภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการประเมินภายในและประเมิน

ภายนอกด้วย	

	 จากการศึกษาผลการสอบ	O-NET	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่	3	ปีการศึกษา	2552	ของโรงเรียนเขวาไร่

ศึกษา	พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน	38.85	คะแนน

เฉลี่ยระดับจังหวัด	 39.83	 และคะแนนเฉลี่ยระดับชาต	ิ

39.70	 และปีการศึกษา	 2553	 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน	 41.27	 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด	 39.75	 และ

คะแนนเฉลีย่ระดบัชาต	ิ40.85	ซึง่ไม่ถงึร้อยละ	50	แสดงให้

เห็นว่าผลการสอบยังอยู่ในระดับต�่า	 (ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26.	2554)	

	 ในการแก้ปัญหาดังกล่าว	ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้	

มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย		

ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน	โดย

ค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล	รูจ้กัน�าเอาเทคโนโลยี	

เทคนคิและวธิสีอนรปูแบบต่าง	ๆ 	มาประยกุต์ใช้กบันกัเรยีน	

เพื่อกระตุ้นความใฝ่เรียนรู้	 และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน	 พร้อมทั้งมีการวางแผน

การจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ว้ลว่งหน้า	เพือ่สร้างความมัน่ใจ

ในการสอนและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพตรงตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร	ครจูงึเป็นผู้

มบีทบาทส�าคญัในการจดัและพฒันากจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้

เหมาะสม	 การสอนที่จะท�าให้สัมฤทธิผลดังกล่าว	 คือการ

สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ซ่ึงมีท่ีมาจากปรัชญาและ

ทฤษฎีของ	จอห์น	ดิวอี้	ที่ชี้ให้เห็นว่า	การเรียนการสอนที่

ยึดครูเป็นผู้ก�าหนดเนื้อหาและวิธีการสอนต่าง	ๆ	ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมน้อยมาก	 ในการก�าหนดกระบวนการและจุดมุ่ง

หมายของการเรียน	 การสอนเป็นการเรียนรู้จากหนังสือ	

และสิง่ทีอ่ยูใ่นใจของผูส้อน	ซึง่ส่วนใหญ่ใช้วิธส่ีงสารโดยการ

บอก	 การอธิบาย	 ส่วนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางนั้น	 ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้

เรียน	 และกระตุ ้นให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง	

ควบคุมตนเองได้	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 การเรียนรู้

จะเกิดจากการที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้น	 ๆ	

และทักษะต่าง	 ๆ	 ไม่ได้เกิดจาการท่องจ�า	 แต่เกิดขึ้นจาก

กจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีผู่เ้รยีนได้ปฏบิตัติามความสนใจและความ

ต ้องการของตน	 โดยอาศัยความช ่วยเหลือจากครู	 

(ส�าลี		รักสุทธิ.	2544	:	7)

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 (CIPPA	

Model)	เป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ที่เน้นผู้

เรยีนเป็นศนูย์กลางรปูแบบหนึง่	ซึง่รปูแบบน้ี	พฒันาข้ึนจาก

แนวคิด	5	แนวคิด	คือ	1)	การให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความ

รู้	2)	การใช้กระบวนการกลุ่ม	และการเรียนแบบร่วมมือ	3)	

ความพร้อมในการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 4)	 การเรียนรู ้

กระบวนการ	 และ	 5)	 การถ่ายโอนผลการเรียนรู้	 การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 เป็นรูปแบบที่มีขั้นตอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม	 สามารถน�าไป

ปฏบิตัไิด้ง่าย	และสอดคล้องกบัการด�ารงชวีติ	เหมาะสมกบั

ความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน	โดยเน้นให้ผูเ้รยีน

มส่ีวนร่วมและลงมือปฏบิตัจิรงิทกุขัน้ตอนจนเกดิการเรยีน

รูไ้ด้ด้วยตนเอง	เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาส

และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางร่างกาย	 สติปัญญา	

สังคม	และอารมณ์	ได้เป็นอย่างดีโดยเน้นให้ผู้เรียนได้สร้าง

ความรูด้้วยตนเองตามแนวคดิของ	Constructivism	อกีทัง้

ยงัเป็นการช่วยให้ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนั	ได้แลกเปลีย่น

ข้อมูลความรู้ประสบการณ์แก่กันและกัน	(ทิศนา	แขมมณี.	

2542	:	2-11)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาจึง

มีความเหมาะสมที่จะน�ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน

	 จากผลการประเมินอิงเกณฑ์รอบสอง	 มาตรฐาน 

ที่	9	ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ของโรงเรียนเข

วาไร่ศึกษา	มค่ีาผลส�าเรจ็	ร้อยละ	62.50	อยูใ่นเกณฑ์	พอใช้	

(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.	

2552,	22-23)	ท�าให้ผูว้จิยัในฐานะครูผู้สอนวชิาสงัคมศกึษา	

และร่วมรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนรู้ได้มองเห็นว่า	

การท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ของโรงเรียนเขวาไร่

ศึกษา	ยงัอยูใ่นระดบัต�า่	เนือ่งจากการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้ในลักษณะเดิม	 คือ	 สนทนาซักอภิปรายถามตามแผนที่

ภูมิภาค	และกล่าวสรุป	ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะเรียน
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แบบสนุกและจดจ�า	ยังขาดประสิทธิภาพ	นักเรียนไม่ได้รับ

ความรูแ้ละประสบการณ์ทีแ่ท้จรงิ	ไม่สามารถอภปิราย	หรอื

ชี้แนะแก่ครูและเพื่อนนักเรียนได้	 จึงได้คิดท�าการวิจัยเพื่อ

หาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ	

โดยได้น�ารูปแบบการสอนซิปปา	 ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าเป็นรูป

แบบการสอนท่ีสามารถท�าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ	

สามารถน�าเสนอความรู ้ได้อย่างถูกต้อง	 และท�าให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความใฝ่เรียนรู้สูงขึ้นได้	 โดยได้

เลือกเนื้อหา	 เรื่อง	 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	

มาท�าการวิจัยทดลองสอนในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 เรื่อง	

ลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทย	วชิาสงัคมศกึษา	ช้ัน

มธัยมศกึษาปีที	่1	รปูแบบซิปปาทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	

80/80

	 2.	 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบปกติ

	 3.	 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียน	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

ซิปปา	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

	 4.	 เพื่อศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้รูปแบบซิปปาและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

วิธีด�าเนินการวิจัย

1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	ประชากร

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	จ�านวน	192	คน	จาก	5	ห้องเรียน	ใน

ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	

ต�าบลเขวาไร่	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม

	 2.	กลุ่มตัวอย่าง

							กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	จ�านวน	77	คน	จาก	2ห้องเรียน	ในภาค

เรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	26	ต�าบลเข

วาไร่	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งได้มาโดย

การสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sampling)	 แยก

เป็นกลุม่ทดลองจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปาคอืห้อง	

ม.1/1	จ�านวน	45	คน	และกลุม่ควบคมุจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบปกติคือห้อง	ม.1/4	จ�านวน	32	คน

2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี	3	ชนิด	ดังนี้

	 1.	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	2	แบบ	ได้แก่

	 	 1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูป

แบบซิปปา	 เรื่อง	 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	1	จ�านวน	10	แผน	ท�าการสอนแผนละ	1	

ชั่วโมง	 พร้อมทั้งแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม	

แบบตรวจผลงาน	 และแบบทดสอบย่อย	 ผลการประเมิน

ความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ	5	ท่าน	ได้ค่าเฉลีย่รวม	4.61	

(อยู่ในระดับมากที่สุด)

												 1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	

เรือ่ง	ลกัษณะทางกายภาพของประเทศไทย	กลุม่สาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	1	จ�านวน	10	แผน	ท�าการสอนแผนละ	1	ชั่วโมง	

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	กลุ่มสาระการเรียน

รู้	สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

เป็นแบบทดสอบปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	

60	ข้อ	ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	ได้ค่า	ดัชนี

ความสอดคล้อง	(IOC)	เฉล่ีย	0.99	ผลการน�าไปทดลองสอบ

ได้ค่าความยากง่าย	0.33-0.58	อ�านาจจ�าแนก	0.21-0.69	

และ	 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 โดยใช้สูตรของ	 โลเวทท	์
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(Lovett)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	0.96

	 	 	 	 	 	 	 3.	 แบบวัดความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน	 เป็นแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า	 5	 ระดับ	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 ผลการ

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC)	0.60-1.00	เฉลี่ย	0.90

3.	ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นการทดลองจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 เรื่อง	 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่1	โดยใช้รปูแบบซปิปา	โดยผูว้จิยัได้ท�าการ

ทดลองด้วยตนเอง	ซึ่งด�าเนินตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	 การทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 กับกลุ่ม

ตวัอย่าง	ทัง้กลุ่มควบคมุ	และกลุม่ทดลอง	ด้วยแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	ลกัษณะทางกายภาพของ

ประเทศไทย	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	จ�านวน	60	ข้อ	หลงัจาก

นั้นน�ากระดาษค�าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนทุกคนมาตรวจให้คะแนน	 แล้วทดสอบ

ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน	

ระหว่างกลุ่มทดลอง	และกลุ่มควบคุม	 โดยใช้สถิติทดสอบ	

ท	ี(t-test	Independent	samples)	ผลการทดสอบพบว่า

ไม่แตกต่างกัน

	 2.	 ด�าเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

เรื่อง	ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	รูปแบบซิปปา

กับกลุ่มทดลอง	และแบบปกติกับกลุ่มควบคุม	โดยท�าการ

สอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	จ�านวน	10	แผน	

โดยท�าการทดลองสอนในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	

ใช้เวลาสอนทั้งสิ้น	 10	 ชั่วโมง	 (ไม่รวมเวลาในการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียนอีก	2	ชั่วโมง)

	 3.	การทดสอบหลงัเรยีน	(Post	-test)	ภายหลงัการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้

เรื่อง	 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย	 แล้วท�าการ

ทดสอบหลงัเรยีน	โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนฉบับเดียวกับที่ทดสอบก่อนเรียน	 หลังจากนั้นน�า

กระดาษค�าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนทุกคนมาตรวจให้คะแนน	 แล้วบันทึกคะแนน

เก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ	วเิคราะห์

หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และ

ค�านวณค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ต่อไป

	 4.	การวัดความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน	ใช้การตรวจ

สอบข้อมลูแบบสามเส้า	(triangulation)	โดยผูว้จิยั	ผูเ้รยีน	

และผู้ปกครองของผู้เรยีน	ท�าแบบวดัความใฝ่เรยีนรู้	ทีผู่ว้จิยั

สร้างขึ้น	หลังจากที่ทดลองสอนเสร็จสิ้นแล้ว	น�าข้อมูลที่ได้

จากทั้ง	3	แหล่ง	มาหาค่าเฉลี่ย	พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้

ค่าเฉลี่ยที่ได้ ความหมาย

4.51		-		5.00 ความใฝ่เรียนรู้ดีมาก

3.51		-		4.50 ความใฝ่เรียนรู้ดี

2.51		-		3.50 ความใฝ่เรียนรู้พอใช้

1.51		-		2.00 ความใฝ่เรียนรู้น้อย

1.00		-		1.50 ความใฝ่เรียนรู้น้อยมาก

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยด�าเนินการ

ดังนี้

	 1.	วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	คะแนน

เฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของคะแนนที่ได้รับจาก

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และแบบทดสอบ

ย่อย

	 2.	 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ 	 เรื่องลักษณะทางกายภาพของ

ประเทศไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและ

วัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 โดยใช้	รูปแบบการสอน

ซิปปา	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

	 3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	
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ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	รูปแบบ

ซปิปา	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิโดยใช้สถติิ

ทดสอบ	ที	(t-test	Independent	samples)

	 4.	ค�านวณค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบปกติ	สรุปผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 5.	 ศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบปกติ	 โดยหาค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	สรุปผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

ผลการวิจัย

	 1.	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้เรือ่งลกัษณะทาง

กายภาพของประเทศไทย	กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	

ศาสนาและวฒันธรรม	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โดยใช้	รปูแบบ

การสอนซิปปา	มีประสิทธิภาพ	80.68/81.85	 	ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของของการเรียนรู ้	 เรื่อง	

ลกัษณะทางกายภาพของ	ประเทศไทย	กลุม่สาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

รูปแบบซิปปา	 มีค่าเท่ากับ	 0.6938	 	 และแบบปกติ	 มีค่า

เท่ากับ	0.1868

	 3.	 ผู้เรียนที่เรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพของ	

ประเทศไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและ

วฒันธรรม	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1		มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

หลังเรียน	 เปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

รปูแบบซปิปา	กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิโดย

ใช้สถิตทิดสอบ	ท	ี(t-test	Independent	samples)	แสดง

ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	

เรื่องลักษณะทางกายภาพของ		ประเทศไทย	กลุม่สาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 1	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 รูปแบบซิปปา	

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

วิธีการสอน n X SD df t p

รูปแบบ

ซิปปา

แบบปกติ

45

32

49.11

30.75

4.69

3.98
75 18.36 .000

	 จากตารางที่	1	พบว่า	นักเรียนที่เรียนเรื่องลักษณะ

ทางกายภาพของ	 ประเทศไทย	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน	(ค่าเฉลี่ย	49.11)	สูงกว่า	นักเรียน

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 (ค่าเฉล่ีย	

30.75)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .01	 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

	 4.	 ความใฝ่เรียนรู ้ของผู ้เรียนหลังเรียน	 เรื่อง	

ลกัษณะทาง	กายภาพของประเทศไทย	กลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

ทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้รปูแบบซปิปา	อยูใ่น

ระดบั	ด	ี(X 	=	4.01)	ส่วนผูเ้รยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	แบบปกติ	มีความใฝ่เรียนรู้	อยู่ในระดับ	พอใช้	 

(X 	=	3.36)

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 เรื่อง	 ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยวิชา

สังคมศึกษา	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยใช้รูปแบบซิป

ปากับแบบปกติ	 มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�ามาอภิปราย

ผล		ดังนี้

	 1.	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 ประสิทธิภาพของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่องลักษณะทางกายภาพ

ของประเทศไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา

และวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	รูปแบบซิปปา	ได้ค่า	

E1/E2	เท่ากบั	80.68/81.85	ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด
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ไว้	คือ	80/80	ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากการที่ผลการวิจัย

เป็นเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากแผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิ

ปา	 ได้ผ่านขั้นตอนในการจัดท�าอย่างมีระบบ	 และวิธีการ

เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม	โดยศกึษาหลกัสูตร	

คู่มือครู	เนื้อหา	เทคนิค	วิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เป็นแนวทางในการจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู	้และได้ผ่าน

การตรวจสอบประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ	 ผ่าน

การทดลองปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อนน�าไปทดลอง

สอนจริง	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	วีรยุทธ		เลิศพล

สถิต	(2550	:	156)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แบบซิปปา	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.44	/	80.12		และ

ผลการวิจัยของ	รุ้งลาวัลย์		เดิมท�ารัมย์	(2547	:	103)	ที่พบ

ว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา	 เรื่อง	 โคลง

โลกนิติ	 วิชาภาษาไทย	 ท	 306	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	86.24	/	84.52	

	 2.	จากผลการวจิยัทีพ่บว่า	ค่าดชันปีระสทิธผิลของ

การจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	เรือ่ง	ลกัษณะทาง

กายภาพของ	ประเทศไทย	กลุม่สาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา	

ศาสนาและวัฒนธรรม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มีค่าเท่ากับ	

0.6938	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของค่าดัชนีประสิทธิผล	คือ	0.50		

และค่าดัชนีประสิทธิผลของของการเรียนรู ้ด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	มีค่าเท่ากับ	0.1868		ซึ่งอาจ

เนือ่งจากการวจิยัครัง้นีใ้ช้ข้อสอบทีค่่อนข้างยาก	(มค่ีาความ

ยากง่าย	0.33-0.58)	และมีข้อสอบที่วัดความจ�าเพียง	15	

ข้อ	จากทั้งหมด	60	ข้อ	ท�าให้นักเรียนที่เรียนแบบปกติ	ที่

เน้นเพียงด้านความรู้ความจ�าได้คะแนนค่อนข้างน้อย	ส่วน

นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้รปูแบบซปิปา	เป็นการจดักจิกรรมให้

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง	 ด้วย

กระบวนการกลุ ่ม	 และด ้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

กระบวนการเรียนการสอน	7	ขั้นตอน	ตามรูปแบบซิปปา	

ช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง	ความรู้

เก่าและความรู้ใหม่	ได้ฝึกกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง	จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและคงทน	นักเรียน

ได้ตรวจสอบ	วิเคราะห์	ประเมินค่า	และปรับเปลี่ยนความ

รู ้	 ท�าให้เห็นภาพรวมของส่ิงที่เรียนรู ้	 และมีโอกาสได้

สังเคราะห์ความรู้	 เพื่อแสดงความรู้ความสามารถของ

ตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 วีรยุทธ	 	 เลิศพล

สถิต	 (2550	 :	156)	ที่พบว่า	ค่าดัชนีประสิทธิผลของการ

เรียนรู ้ด ้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบซิปปา	

เท่ากับ	0.6358		และผลการวิจัยของ	สุพงษ์		บุษดี	(2549	

:	94)	ทีพ่บว่า	ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบซิปปา	เท่ากับ	0.5956

	 3.	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 นักเรียนที่เรียนเรื่อง

ลกัษณะทางกายภาพของ	ประเทศไทย	กลุ่มสาระการเรียน

รู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน	(ค่าเฉลี่ย	49.11)	สูงกว่า	นักเรียน

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 (ค่าเฉลี่ย	

30.75)		อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	ซึ่งเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 ซึ่งอาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนรปูแบบซิปปา	มลัีกษณะแตกต่างจากการ

สอนแบบปรกติ	ที่มุ่งเน้นที่ความจ�า	 และความเข้าใจ	ของ

นักเรียน	ส่วน	การน�าไปใช้	การวิเคราะห์	สังเคราะห์	และ	

ประเมินค่า	 ไม่ได้รับการเน้นเท่าที่ควร	 ส่วนรูปแบบซิปปา	

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 มีการใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายช่วยให้นักเรียนได้มี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม	 เป็นการเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ค้นพบความรู้	 สามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง	

ท�าให้เกิดความจ�า	ความเข้าใจ	และการน�าความรู้ไปใช้แก้

ปัญหา	นักเรียนมีการท�างานเป็นกลุ่ม	การน�าเสนอผลงาน

วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล	 การอภิปรายแลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็น	 ท�าให้เกิดการวิเคราะห์	 สังเคราะห	์

ประเมินค่า	ท�าให้เกิดความมั่นใจในตนเอง	กล้าแสดงออก	

ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว	

โดยมส่ีวนร่วมทัง้ทางร่างกาย	สตปัิญญา	อารมณ์	และสงัคม	

มีการสร้างสรรค์ผลงาน	น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้	 ส่งผลให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อผู้เรียน	 ผลการวิจัยดัง

กล่าว	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	สาวติร	ี	ยิม้ช้อย	(2548	
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:	 73)	 ที่ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา	 (CIPPA	

Model)	มีผลท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 และ	

ความคิดสร้างสรรค์	 สูงกว่าการใช้วิธีสอนแบบปกติ	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	วนิดา		พรชัย	(2548	:	73)	ที่	

พบว่า	 การจัดการเรียนสอนโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม	 มี

การวัดผลประเมินผลในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้เป็นราย

กลุ่ม	 ท�าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียน	 มี

ความกระตอืรือร้น	และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแสดงออกซึง่ความ

สามารถ	และศักยภาพของตนเองออกมาในรูปแบบต่าง	ๆ	

นอกจากนัน้ยงัสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืและแลกเปลีย่นความ

รู้ความสามารถกับสมาชิกในกลุ่ม	เป็นที่ยอมรับของคนอื่น

ได้ดี

	 4.	จากผลการวจิยัทีพ่บว่าค่าเฉลีย่จากการประเมนิ

ความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนหลังเรียน	 เรื่อง	 ลักษณะทาง	

กายภาพของประเทศไทย	กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	

ศาสนาและวฒันธรรม	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ทีเ่รยีนด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 รูปแบบซิปปา	 คือ	 4.01	 ซ่ึงอยู่ใน

ระดบั	ด	ีตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	แต่ค่าเฉลีย่จากการประเมนิ

ความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนหลังเรียน	 ท่ีเรียนด้วยการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู	้แบบปกต	ิคอื	3.36	ซึง่อยูใ่นระดบั	พอใช้	

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 อาจเป็นเพราะการสอนแบบปกติ	

เน้นที่การเรียนในห้องเรียน	 โดยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมเพียง

ฝ่ายเดยีว	ส่วนการจดักจิกรรมการเรยีนรูรู้ปแบบซปิปา	ช่วย

ให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในการวางแผนและปฏบิตักิจิกรรม	

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา	ค้นคว้า	จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ท้ังในและนอกโรงเรียน	 แล้วน�ามาปฏิบัติ

กิจกรรม	ทั้งกิจกรรมเดี่ยว	และกิจกรรมกลุ่ม	นักเรียนเกิด

การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม	 สามารถแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง	สามารถสรุปความรูด้้วยตนเอง	นกัเรยีนมคีวามรูส้กึ

ทีด่ต่ีอสมาชกิในกลุม่	มส่ีวนร่วมในการอภปิรายแลกเปลีย่น

แสดงความคดิเหน็	มคีวามพร้อมทีจ่ะยอมรบัประสบการณ์

ใหม่	ๆ	กิจกรรมในห้องเรียนท�าให้นักเรียนมีความสนใจให้

ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม	 และท�างานกลุ่มกับ

เพื่อนอย่างมีความสุข	 ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความสุข	และมแีรงจงูใจในการค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิใน

สิ่งที่ต้องการรู้	 อย่างกว้างขวาง	 ทั้งในโรงเรียนและนอก

โรงเรยีน	ผลการวจิยัดงักล่าว	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	

วนิดา		พรชัย	(2548	:	73)	ที่พบว่า	การจัดการเรียนสอน

โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม	มีการวัดผลประเมินผลในแต่ละ

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม	 ท�าให้นักเรียนมีความรู้

ความสามารถในการเรยีน	มคีวามกระตือรอืร้น	และมคีวาม

ตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถ	 และศักยภาพของ

ตนเองออกมาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 นอกจากน้ันยังสามารถที่

จะช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความรู ้ความสามารถกับ

สมาชิกในกลุ่ม	 เป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้ดี	 และงานวิจัย

ของ	รัฐสุดา		สุดรัก	(2551	:	71)	ที่ว่า	เจตคติของนักเรียน

ที่ มี ต ่ อการ เรี ยนการสอนซิปปา	 และวิ ธี การทาง

ประวัติศาสตร์	มีค่าเฉลี่ย	4.52	ซึ่งอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

		 	 1.1	 จากผลการวิจัยที่พบว่ารูปแบบซิปปา	 ไม่

ได้พัฒนาเฉพาะด้านความรู้ความจ�าแต่อย่างเดียว	แต่ช่วย

พัฒนาตั้งแต่ความจ�าไปจนถึงการประเมินค่า	 และยังช่วย

พัฒนาความใฝ่เรียนรู้	และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่น	ๆ	

ได้ด้วย	ครูผู้สอน	ที่จะน�าเอาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูป

แบบซิปปาไปใช้	 ควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อน

ท�าการสอน	 ท�าการศึกษาและท�าความเข้าใจผู้เรียน	 จัด

สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน	 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ

เรียนรู้	 ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียบร้อย	

กิจกรรมและใบงานที่จัดให้ควรมีความหลากหลาย	เพราะ

จะกระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็	และสนใจ

ในกระบวนการเรียนรู้	 กระบวนการกลุ่ม	 สามารถสร้าง

ความรู้	 และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	

และควรให้มีการเสริมแรง	เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน

รู้รูปแบบซิปปา	เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

		 1.2	 ในการสอนจริง	 แต่ละโรงเรียนจะมีกิจกรรม

พิเศษต่าง	ๆ	ที่ท�าให้การสอนไม่เป็นไปตามตารางสอน	ครู
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ผู้สอนควรยืดหยุ่น	 เรื่องของเวลาที่ใช้ในการสอนแต่ละขั้น

ตอน	 จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเน้ือหา	 หรืออาจ

จะปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา	 ในการแบ่งกลุ่มของ

นกัเรยีน	นอกจากการค�านึงถึงระดบัความสามารถทางการ

เรยีนของนกัเรียนแล้ว	ควรค�านงึถงึเพศของนกัเรยีนด้วย	ถ้า

เป็นไปได้ควรให้สมาชิกในกลุ่มคละกันทั้งหญิงและชาย		

เพราะจะมีผลกระทบในด้านพัฒนาการทางอารมณ์และ

ทางสังคม

	 2.		ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

		 2.1	ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รูปแบบซิปปาในสาระอื่น	ๆ	และในระดับชั้นอื่น	ๆ	ต่อไป	

และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรอื่น	ๆ	ที่เป็นผลจา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	เช่น	เจตคติของผู้

เรียน	 ความคงทนทางการเรียนรู้	 ทักษะการคิดวิเคราะห์

วิจารณ์	ทักษะการแก้ปัญหา	เป็นต้น

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรู้

จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา	 กับกิจกรรมการเรียนรู้

แบบอืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ใช่แบบปกตซิึง่มผีลการเรยีนทีย่งัไม่พงึพอใจ	

เพือ่ศึกษาผลในด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	เป็นทางเลือกแก่ครใูน

การจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์เฉพาะต่อไป
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การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต                                        
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

The Development Correction Strategies of Algebra Misconceptions 
of Undergraduate Students.

นวพล		นนทภา1,		สมทรง		สุวพานิช2,		สุพัตรา	ผาติวิสันติ์3

Navapon		Nontapa,1	Somsong		Suwapanich,2	Supattra	Pativisan3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษาลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนทางพชีคณติ	และพัฒนากลวธิใีนการแก้ไข

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	กลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	3	กลุ่มคือ	กลุ่ม 

ที	่1	ได้แก่	นกัศกึษาชัน้ปีที	่4		สาขาวชิาคณติศาสตร์	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ทีล่งทะเบยีนเรยีน

วิชาการวิเคราะห์เน้ือหาคณิตศาสตร์	ภาคเรียนท่ี	1	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	120	คน	เพื่อทดสอบมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อน	กลุ่มที่	2	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	4	จากกลุ่มที่	1	ที่พบ	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากการท�าแบบทดสอบ	จ�านวน	

80	คน	เพื่อน�าไปทดลองกลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	กลุ่มที่	3	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	4	จากกลุ่มที่	2	ที่เกิด				

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนท่ีซ�้ากันจ�านวน	28	คน	เพ่ือน�าไปสัมภาษณ์หาสาเหตุการเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนเพ่ือน�าไป

สังเคราะห์กรอบกลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่		แบบวัดมโนทัศน์ทางพีชคณิต

มีลักษณะเป็นแบบอัตนัย	และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	 

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ความถี่	ร้อยละ	และสถิติทดสอบ	t-test	(Dependent	t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 

	 ลักษณะมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษาเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	มโนทัศน์ที่คลาด

เคลือ่นด้านพสิจูน์	การใช้สญัลกัษณ์	และการให้เหตผุลทางพชีคณติ รองลงมาคอืมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นด้านการแก้ปัญหา

ทางพชีคณติ	และสดุท้ายคอืมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นด้านทกัษะทางพชีคณติ	ส่วนกลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ทางพีชคณิตของนักศึกษา	ได้แก่	การกระตุ้นประสบการณ์เดิมของผู้เรียน	การแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต	

และการตรวจสอบมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณติ	ผลของการใช้กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณติ	

พบว่า	นักศึกษามีคะแนนเพิ่มขึ้นก่อนการใช้	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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Abstract

	 This	research	was	designed	to	study	characteristics	of	algebra	misconceptions	and	to	develop	

the	correction	strategies	for	these	misconceptions	of	bachelor	degree	students.	One	–	hundred	and	

twenty	fourth	–	year	students	who	enrolled	the	course	of	analysis	of	a	algebra	contents	in	the	first	

semester	of	a	academic	year	of	2013,	were	selected	and	administered	a	test	on	algebra	misconcep-

tions.	Seventy	students	selected	from	the	former	group	who	identified	as	algebra	misconceptions	and	

were	taught	using	the	developed	correction	strategies.	Also,	twenty	eight	students	with	repeated	

misconceptions	were	selected	for	 interviewing	to	determine	causes	and	characteristics	of	algebra	

misconceptions	in	order	to	develop	the	correction	strategies.	Three	research	instruments	employed	

for	the	study	were	the	algebra	conception	test	in	a	form	of	subjective	type	for	finding	algebra	mis-

conceptions	and	the	semi	–	structured	interview	form	for	intensive	interview	to	examine	the	causes	

and	characteristics	of	algebra	misconceptions	in	order	to	develop	the	correction	strategies.	The	col-

lected	data	were	analyzed	using	percentage,	frequency,	mean,	standard	deviation	and	dependent	

t-test.	

		 The	findings	revealed	that	the	students	indicated	algebra	misconceptions	which	were	ranked	

in	this	order	:	proof,	symbols	usage,	and	algebra	reasoning;	followed	by	algebra	problem	solving	and,	

algebra	skills	respectively	with	respect	to	correction	strategies	for	misconceptions,	they	consisted	of	

elicitation	of	prior	or	existing	experiences,	correction	of	algebra	misconceptions,	and	examination	of	

algebra	misconceptions.	In	addition,	the	students	learned	using	the	correction	strategies	showed	gains	

in	the	mean	sores	of	correct	concepts	from	before	learning	at	the	.05	level	of	significance.		

 Keywords	:	กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต,	กรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต,	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

บทน�า

 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาความคดิ

ของมนษุย์เป็นอย่างยิง่	ทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาทาง

ด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละศาสตร์อืน่ๆ	ส�านกัวชิาการ

และมาตรฐานการศึกษา	(2551	:	25)	เมื่อประมาณ	200	

ปีทีแ่ล้วนัน้	มนษุย์อาจจะสามารถมชีวีติอยูบ่นโลกได้โดยไม่

ต้องมีความรู้คณิตศาสตร์	 เพราะชีวิตประจ�าวันยังไม่ต้อง

พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก	แต่เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนและงานที่

มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน	ท�าให้มนุษย์จ�าเป็นต้อง

เรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น	ความรู้ทางคณิตศาสตร์จึงเป็น

ความรูพ้ื้นฐานท่ีส�าคญัและจ�าเป็นเช่นเดยีวกบัการอ่านและ

การเขียนที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการท�างานในอนาคต	 

ยูซิสคิน	(Usiskin.	2001	:		14)	ซึ่งสอดคล้องกับ	สเตรน	

(Stein.	2001	:	17)		ได้กล่าวว่า	การใช้คณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหาและการสื่อสาร	ถือเป็นหนึ่งใน	16	ความพร้อม

ของประเทศทีจ่�าเป็นส�าหรับอนาคต	เพราะคณติศาสตร์เป็น

วิชาที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลาย	ๆ	ด้าน	

เนื่องจากความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจ�าเป็น
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ส�าหรับการด�ารงชีวิต	และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย

และตอบสนองต่อความต้องการในสังคมโลก	โดยผู้น�า

ประเทศต้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินการจัดการศึกษา

คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ		

	 มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์		(Mathematics	Con-

cept)	เป็นสิง่ส�าคญัในการท�าความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั

เนื้อหาคณิตศาสตร์เฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับ

การคิดค�านวณ		ความสัมพันธ์และจ�านวน		รวมถึงการให้

เหตุผลอย่างเป็นระบบ		เป็นสิ่งที่เกิดจากการสังเกต		หรือ

จากการได้รับประสบการณ์ที่นักเรียนได้ประสบแล้วน�ามา

ประมวลผลเป็นข้อสรปุทางคณติศาสตร์		คอ็กเบร์ินและลิต

เลอร์	(Cockburn		and		Littler.	2010	:	3-6)		และสถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(2554	:	55)		

กล่าวว่า	มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์	(Mathematics	Con-

cept)	เป็นพืน้ฐานส�าคญัส�าหรับการเรยีนรูค้ณติศาสตร์และ

การน�าความรู้คณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาหรือใช้งาน	ครูที่มี

มโนทศัน์ท่ีถกูต้องและเข้าใจลกึซ้ึงเกีย่วกับความหมาย		ทีม่า		

และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของมโนทัศน์	ทฤษฎีบท	

กฎ	สูตร	บทนิยาม	หรือการด�าเนินการทางคณิตศาสตร์จะ

สามารถจดัการเรยีนรูเ้พือ่สือ่สาร	สือ่ความหมายให้นกัเรยีน

เรียนรู้คณติศาสตร์ได้อย่างถกูต้อง	รวมทัง้สามารถวเิคราะห์

เนื้อหาและสร้างค�าถามขยายความ	เพื่อพัฒนาการคิดทาง

คณติศาสตร์ให้กบันกัเรยีนได้		นอกจากนัน้ยงัมคีวามส�าคญั

ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู	และการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน		ดังน้ัน		นักเรียนที่มีมโน

ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้อง	จะสามารถเรียนรู้และแก้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี	รวมทั้งมีพื้นฐานที่จะเชื่อมโยง	

และมคีวามสามารถในการคดิเก่ียวกับคณติศาสตร์ในระดบั

สูงขึ้นไปได้ดีด้วยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน	(Misconcep-

tions)		เป็นความเข้าใจผดิทีเ่กดิจากความคลาดเคลือ่นของ

กฎ		หรือความคลาดเคลื่อนตามลักษณะทั่วไปหรือผลของ

การตีความที่ไม่สอดคล้องกับความคิดทางคณิตศาสตร	์	

นักเรียนยังมีบางสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์	แอชลอ็ค	(Ashlock.	2010	:	311-314)		

และซิมสันและมาร์ค	(Simson	and	Marek.	1988	:	362)	

ฟิชเชอร์	(Fisher.	1985	:	53-54)	ฮอลลอน	และ	เฮสเทนส์			

(Halloun		and		Hestenes.	1985	:	1056)	ไพน์และเวสท์	

(Pines		and		West.	1983	:	47)	ได้กล่าวถึง	สาเหตุของ

มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนไว้หลายประการ	สาเหตุหนึ่งที่น่า

สนใจ	คอื	ประสบการณ์ในโรงเรยีนไม่ใช่สาเหตเุดยีวทีท่�าให้

นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน	แต่อาจเกิดจากค�า

อธบิายของครทูีม่มีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในเรือ่งทีส่อน	จงึ

ท�าให้นกัเรยีนเกดิมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นโดยไม่รูต้วั	ท�าให้

นกัเรยีนตคีวามหมายของส่ิงทีเ่รยีนรูใ้นชัน้เรยีนแตกต่างกบั

ความรู้ที่ครูสอน	และคิดว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องแล้ว	 เมื่อ

เรียนรู้เรื่องใหม่ต่อ	ๆ	ไปก็จะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้		

ท�าให้การเชื่อมโยงประสบการณ์ท�าได้ช้าลงและไม่บังเกิด

ผล

	 การวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

อย่างไรบ้าง	และคลาดเคล่ือนอย่างไร	จะเป็นข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการตระหนกั	ไม่ให้เกดิความคลาดเคล่ือนเหล่า

นั้นอีก	ซูพิง	(Suping.	2003	:	9)		กล่าวว่า	การที่นักเรียน

เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนจะเป็นอุปสรรคในการเรียน

เนื้อหาใหม่และเป็นอุปสรรคในการทบทวนความรู้เดิม		

นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางเพื่อแก้ไข

ความคลาดเคลื่อนนั้นให้หมดไป	ซึ่งจะท�าให้การเรียนการ

สอนมีประสทิธิภาพมากขึน้		การวเิคราะห์มโนทศัน์ทีค่ลาด

เคล่ือนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน	เป็นการวิเคราะห์ถึง

สาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเกิดความคลาด

เคล่ือน	ซ่ึงอาจเป็นเพราะ	ความประมาท	ความสับสนใน

แนวคิด	หรือความบกพร่องในการเปลี่ยนจากการคิดเชิง

วตัถไุปสูก่ารคดิทีมุ่ง่เน้นกระบวนการ	ล	ิ(Li.	2003	:	6)		การ

วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนเป็นส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้

การพฒันาการเรยีนรูค้ณติศาสตร์มปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้	และ

ท�าให้ครูเข้าใจความคิดของนักเรียนในท�าแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบ	ตลอดจนกระบวนการคิดแก้ปัญหาของ

นักเรียนมากยิ่งขึ้น	ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่านี้มี

ความส�าคัญมากในการพัฒนา	มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร	์
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ซึ่งจะต้องมีการแนะแนวทางในการช่วยให้นักเรียนหลีก

เลี่ยงปัญหาและสามารถอธิบายได้ว่า	 เพราะสาเหตุใด

นักเรียนจึงไม่สามารถพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร	์	

นักวิจัยยืนยันว่า	เมื่อมโนท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ได้

แสดงออกมาท�าให้เราทราบว่า	การเรยีนรู้ของนกัเรยีนก�าลงั

จะเริ่มขึ้น	ดิว	 (Drews.		2005	:	19)	นอกจากนี้	 โมว์โช

วิทซ์-ฮาดาร์	และคณะ	(Movshovitz-hadar	et	al.	1987	

:	3-14)	เสนอแนะว่าเราสามารถวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาด

เคลือ่นได้	6	ด้าน	และมด้ีานย่อย	ๆ 	อกี	เพือ่ให้การวเิคราะห์

ข้อมูลมีความชัดเจน	 เหมาะสมกับเนื้อหา	ระดับชั้นของ

นกัเรยีน		และบรบิทของชัน้เรยีน		แต่ละด้านเป็นดงันี	้	ด้าน

การใช้ข้อมูลผิด	 (Misused	Data)	ด้านการตีความด้าน

ภาษา	(Misinterpreted	Language)	ด้านการอ้างอิงวิธี

การคิดหาเหตุผลท่ีไม่สมบูรณ์	 	 (Logically	 Invalid	 

Inference)		ด้านการบดิเบอืนทฤษฎีบท	กฎ	สตูร	บทนยิาม	

และสมบัติ	(Distorted	Theorem	or	Definition)	ด้าน

ขาดการตรวจสอบในระหว่างการแก้ปัญหา	(Unverified		 

Solution)	ด้านข้อผิดพลาดในเทคนิคการท�า	(Technical	

Error)		และแอชลอ็ค		(Ashlock.		2010	:	311-314)	กล่าว

ว่า	 	การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มี

ประสิทธิภาพนั้น	ครูจ�าเป็นที่ต้องรู้ว่านักเรียนที่ตนก�าลัง

สอนนั้นมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในด้านใด	และมีลักษณะ

อย่างไร	 	 เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลในการวางแผน	

พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์		เพื่อป้องกันแก้ไขและหลีก

เลี่ยงไม่ให้มโนทัศน์คลาดเคลื่อนเกิดขึ้น	ตลอดจนเป็นการ

วางพื้นฐานทางด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้ดี

ยิ่งขึ้น	

	 พีชคณิตเป็นวิชาที่มีความส�าคัญเปรียบเสมือน

กระดูกสันหลังของวิชาคณิตศาสตร์	และได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นประตูสู่ความส�าเร็จของการศึกษาคณิตศาสตร์ใน

ทุกๆ	สาขา	ไค	 (Cai.	2004:	1)	กล่าวว่า	มโนทัศน์ทาง

พีชคณิต	(Algebraic	Concept)	ของผู้เรียนเป็นหัวใจของ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์สาขาต่าง	ๆ	 วิชาอ่ืน	ๆ	และเป็น 

พื้นฐาน

(Greenes	and	Findell.	1999	:	127)	พีชคณิตมีความ

ส�าคัญและมีประโยชน์ต่อการน�าไปใช้แก้ปัญหาต่าง	ๆ	ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 เป ็นพื้นฐานส�าคัญในการศึกษาวิชา

คณติศาสตร์ข้ันสูงและวทิยาการอ่ืน	ๆ 	หลายแขนง	และช่วย

พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน	ดีสสารท์

และไซดมั	(Dessart	and	Suydam.	1986	:	26)		ธรรมชาติ

ของวชิาพชีคณติเกีย่วข้องกบัลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม		เป็น

ภาษาของวิชาคณิตศาสตร์		ไครเลอร์	(Kriegler.	2003	:	2)		

ตัวแปร	นิพจน์	และการใช้แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ใน

การแก้ปัญหา		ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาแบบรูปของสิ่ง

ต่าง	ๆ	การน�าเสนอความคิดในรูปของสมการ	ตารางและ

กราฟ	 และการแก้สมการเพื่อการหาค�าอธิบายของ

สถานการณ์		เลว		(Lew.	2004	:	88-95)	การเรยีนรูพี้ชคณติ

อย่างมคีวามหมายจงึเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัของนกัเรยีนทกุ

คนในฐานะที่จะเป็นพลังอันส�าคัญในการท�างานในอนาคต		

นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังให้เห็นความส�าคัญและ

ประโยชน์ของพชีคณติ		และให้ความสนใจในการสร้างความ

เข้าใจเกีย่วกบัพชีคณติ		เพราะพชีคณติเป็นเครือ่งมอืในการ

สร้างส่ิงทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ปัญหาของโลกจรงิ		รอมเบอร์

จและสเปร์น	 (Romberg	and	Spence.	1995	:	177)		

ความสามารถทางพชีคณติมีความส�าคญัในการด�าเนนิชวีติ

ของบคุคลทัง้ในการประกอบอาชพีและการเตรยีมตวัศกึษา

ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน	นักเรียนทุกคนจึงต้องเรียนรู้พีชคณิต		

สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (NCTM.	2000	:	

37)	นัน่คอืพชีคณติมคีวามส�าคญัโดยตรงในการประยกุต์ใช้

ในโลกจริง	จากการวิจัยพบว่านักเรียนเกิดความคลาด

เคลือ่นทางพชีคณติ		ด้านกระบวนการพืน้ฐาน		ความคลาด

เคลื่อนจากการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพีชคณิต	ความคลาด

เคล่ือนทีเ่กดิจากความคดิรวบยอด		ความคลาดเคล่ือนจาก

การค�านวณเนื้อหาที่เกี่ยวกับเลขคณิตระดับประถมศึกษา		

บราวน์และแวนเลห์น	(Brown	and	Van	Lehn.1982	:	

117-135)	และเนื้อหาทางพีชคณิตระดับประถมศึกษา	

แมทซ	(Matz.	1982	:	25-50)	

	 ความเข้าใจมโนทัศน์ทางพีชคณิตที่ถูกต้องเป็นสิ่ง
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ส�าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์	หากเราสามารถพัฒนากร

อบในการวิเคราะห์มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนทางพชีคณติ		จะ

ท�าให้ทราบแนวโน้มของความคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตที่

เกิดขึ้นอยู่เสมอ	และในการพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต	ก็จะเป็นแนวทางในการ

แก้ไขให้ผูเ้รียนมมีโนทศัน์ทางพีชคณติทีถ่กูต้อง		และในการ

จัดการเรียนการสอนส�าหรับครู	 ผู ้เช่ียวชาญหลักสูตร 

administrators,	and	teacher	educators.	ผูบ้รหิารและ

นกัการศกึษา	ซาร่า	(Sarah.	2011	:	8)		ด้วยเหตผุลดงักล่าว

บรรดานักคณิตศาสตร์ศึกษาหลายท่านจึงได้พยายามที่จะ

สร้างและพฒันากรอบลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนทาง

คณติศาสตร์	เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน	ตัวอย่างกรอบลักษณะมโน

ทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางคณติศาสตร์	เช่น	ราดาร์ส	(Radatz.	

1979	:	163-172)		วนิเนอร์และคณะ	(Vinner	et	al.	1981	

:	555-570)		โบราส	ิ(Borasi.	1985	:	1-14)		โมว์โชวทิซ์-ฮา

ดาร์		และคณะ	(Movshovitz-Hadar	et	al.	1987	:	3-14)		

และโคลแกน	(Colgan.	1991	:	91-A)	ปัญหาที่นักการ

ศกึษาก�าลงัประสบอยูค่อื	การสอนโดยให้นกัเรยีนท่องจ�า	ไม่

สามารถช่วยให้นักเรียนน�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพราะขาดความเข้าใจอนัเป็นพืน้ฐาน

ของการคิดในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

เข้าใจมโนทศัน์		ซึง่ได้มาจากการคดิอย่างมเีหตผุลและเป็น

ระบบ	จงึเป็นพืน้ฐานส�าคัญของการคดิระดบัสงูและการคดิ

แก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน		นอกจากนีแ้ล้วความเข้าใจมโนทัศน์ยงั

ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่แตกต่าง

จากการจดจ�าขั้นตอนหรือวิธีการมาใช้	อัมพร	ม้าคนอง		

(2547	:	110)	และคามิและดอมินิค	(Kamii	and	Domi-

nick.	1997	:	10)	กล่าวว่า	หากนักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูก

ต้องจะท�าให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เกิดประสิทธิภาพและ

มีความสุข	นอกจากนั้นยังจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาด

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย	เพราะการคิดหรือ

ค�านวณผิดพลาดส่วนหนึ่ง	เป็นผลมาจากการใช้วิธีการโดย

ปราศจากความเข้าใจมโนทัศน์ของเรื่องนั้น		เป็นการเรียน

แบบจดจ�าวิธีการ	ท�าให้การเรียนคณิตศาสตร์ในทรรศนะ

ของนกัเรียนเป็นเพยีงแค่การด�าเนนิการตามสัญลักษณ์และ

เครื่องหมายเพื่อให้ได้ค�าตอบตามวิธีด�าเนินการ	และ

ตัวอย่างรูปแบบการปรับมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทาง

คณติศาสตร์	เช่น	รปูแบบการปรบัมโนทศัน์ตามรปูแบบของ

สตีแพนส์และชมิดท์	(Stepans	and	Schmidt.	2009	:	

22)	รูปแบบการปรับมโนทัศน์ตามรูปแบบของเซอร์เบล	

(Zirbel.	2005	:	10)	รปูแบบการปรบัมโนทศัน์ตามรปูแบบ

ของซาเดลา	(Sadera.	2001	:	93)	รูปแบบการปรับมโน

ทัศน์ตามรูปแบบของไดค์สตาและคณะ	(Dykstra	et	al.	

1992	:	615)		และทฤษฏีการซ่อมแซม  ซึ่งกรอบแนวคิดที่

พฒันาขึน้จากงานวจิยัเหล่านีไ้ด้มกีารน�ามาใช้ประโยชน์เพือ่

พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างกว้างขวาง

ในเวลาต่อมา		

	 ปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

ผู้เรียนก็คือครู	ทั้งนี้เพราะครูถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้	 	ครูจึงเป็นองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้ใน

กระบวนการเรียนการสอน		เพราะครูจะต้องมีความเข้าใจ

มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้		สามารถน�าความรู้

ความเข้าใจไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท�าให้เน้ือหา

วิชามีความหมายกับผู้เรียน	 	สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.	2554	:	2)		ความรู้

ของครูมีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนและมี

ผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	เราไม่สามารถทีจ่ะสอนอะไร

ได้เลยถ้ายังไม่มีความรู้	และจะต้องรู้ว่านักเรียนเรียนรู้ได้

อย่างไร	ซิลลิซ	และโจนส์	(Sillis	and	Jones.	2002	:	9)	ผู้

ทีจ่ะประกอบวชิาชพีครจูะต้องเป็นผูม้อีงค์ความรูอ้ย่างมาก

และกว้างขวาง	สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ซูลแมน	(Shulman.		1986	:	14)	

ความรูข้องครมูบีทบาทส�าคญัในการตดัสนิใจในการจดัการ

เรยีนการสอน		และความรูข้องครูส่งผลโดยตรงต่อการเรยีน

รู้ของผู้เรียน	บาร์เกอร์	(Barker.	2007	:	29)	และเฟรนนี่

ม่าและแฟรงก์	(Fennema		and		Franke.	1992	:		147)		

กล่าวว่า		ครเูป็นบคุคลส�าคญัและ	มโนทศัน์ทางคณติศาสตร์
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ของครูมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	 มีนักวิชาการ

หลายท่านได้ท�าการวจิยัเพือ่แสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่าง

ความรู้ของครูกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์	ผล

การวจิยัพบว่า		ความรูข้องครดู้านมโนทศัน์ทางคณติศาสตร์		

และด้านการจดัการเรยีนรูเ้ป็นสาเหตุโดยตรงต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์	

		 จากการศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณติศาสตร์ของประเทศไทยทีผ่่านมาพบว่า		ภาพรวมด้าน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความ

ส�าเร็จ	ซึง่ผลการประเมนิความรูแ้ละทกัษะทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนไม่ว่าในระดับใดล้วนพบว่า	 	 นักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์		 ซ่ึงขั้นต�่า

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กรมวิชาการตั้งไว้		คือ		ร้อย

ละ		50		กรมวิชาการ		(2544	:	12)		ดังตัวอย่าง		รายงาน

โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต	ิ	(Programme		for		

International		Student		Assessment		:		PISA	(2009))		

ที่ได้ประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่มีประเทศสมาชิกโออี

ซดี	ี(Organisation	for	Economic	Co	–	operation		and		

Development		:		OECD)		และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก	

ซึ่งเรียกว่าประเทศร่วมโครงการ	(Partner	Countries)		

จ�านวน		65		ประเทศ		เพือ่ส�ารวจว่านกัเรยีนทีจ่บการศึกษา

ภาคบังคับหรือนักเรียนที่มีอายุ		15		ปี		มีศักยภาพที่จะใช้

ความรู้และทักษะท่ีได้เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงได้ดีเพียงใด

ในอนาคต		ในส่วนทีป่ระเมนิการน�าความรูท้างคณติศาสตร์

ไปใช้	พบว่า	 นักเรียนไทยได้คะแนนการประเมิน	419	

คะแนน	ซึ่งมีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉล่ีย	OECD	นักเรียนไทย

มากกว่าครึง่		(52.5%)		รูเ้รือ่งคณติศาสตร์ต�า่กว่าระดบัพืน้

ฐาน		นกัเรยีนทีรู่เ้รือ่งคณติศาสตร์ทีร่ะดบัพืน้ฐานมมีากกว่า

หน่ึงในสี่ เพียงเล็กน้อย	 (27.3%)	 และอีกหนึ่งในห้า		

(20.2%)	ที่รู ้เรื่องคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับพื้นฐานและ

นักเรียนที่รู้คณิตศาสตร์ระดับสูง		(ระดับ		5		และระดับ	6)		

มเีพียง		1.3%		และอยูใ่นอนัดบัที	่	50		เมือ่เรยีงตามสดัส่วน

นักเรียนท่ีรู้คณิตศาสตร์ที่ระดับ	5	และระดับ	6	ผลการ

ประเมิน	ใน	PISA	2009	ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนับจาก	

PISA	2006	แต่ถ้าดูแนวโน้มตั้งแต่	PISA	2003	เป็นต้นมา

พบว ่ายังมีแนวโน ้มต�่าลง	 สถาบันส ่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ	OECD	(2553		:		7	-	8)		

และจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน

(O-Net)	ทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันประถม

ศึกษาที่	 6	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2555	มีผลคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศตามล�าดับดังนี้	35.77	,	26.95	และ	22.73		

จะเห็นว่าผลคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และ

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6		เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ทัง้ประเทศ		

ต�่ากว่าร้อยละ	50	ซึ่งเป็นผลคะแนนที่ต�่าต่อเนื่องกันมา

หลายปีแล้ว	(สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต.ิ	2556	

:	Online)	จากผลการวจัิยดงักล่าวจงึเป็นส่ิงท่ีสะท้อนสภาพ

ปัญหาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในประเทศไทยได้ใน

ระดับที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนัก	และการที่เราต้องเข้าสู่

ระบบสากลเพื่อการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ	เราจึง

ต้องปฏิรูปการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเร่งด่วนและ

จริงจัง	 เนื่องจากผลการประเมินในระดับนานาชาต	ิ

ประเทศไทยอยู่ในอันดับค่อนข้างต�่าเม่ือเทียบกับหลายๆ	

ประเทศ	โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียด้วยกันจึงควรมี

การศึกษาแนวทางเพื่อจะพัฒนาความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนต่อไป

		 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�า

วิจัยเรื่อง	การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคล่ือนทางพีชคณิต	 โดยศึกษาจากนักศึกษาวิชาเอก

คณิตศาสตร์ชั้นปีที่	4	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	ที่

จะออกไปฝึกประสบการณ์การสอน	ในปีการศึกษา	2557	

ว่ามโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางพีชคณิตสามารถจ�าแนกได้

อย่างไรบ้างและมีรายละเอียดอย่างไร	 เพื่อจะได้เป็น

แนวทางในการพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคลือ่นทางพชีคณติของนกัศกึษากลุม่นีก่้อนทีจ่ะออกไปฝึก

ประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนต่อไป
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ค�าถามการวิจัย 

		 1.	 มโนทัศน ์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถจ�าแนกออกได้อย่างไร		

และมีรายละเอียดอย่างไร

		 2.	กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทาง

พีชคณติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี	มอีงค์ประกอบและ

โครงสร้างอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 ศึกษาลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 2.		พัฒนากลวิธใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ทางพีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอบเขตการวิจัย

 กลุ่มเป้าหมาย		ประกอบด้วย	3	กลุ่มคือ	

	 กลุ ่มท่ี	 1	 ได้แก่	 นักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	สาขาวิชา

คณิตศาสตร ์	 คณะครุศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์เนื้อหา

คณติศาสตร์		ในภาคเรยีนที	่	1		ปีการศกึษา		2556	จ�านวน		

120	คน	ใช้เพื่อทดสอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	

	 กลุ่มที่	2	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	4	จากกลุ่มที่	1	

เป็นนักศึกษาที่พบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนตามกรอบ

ลักษณะมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนจากการท�าแบบทดสอบ

จ�านวน	80	คน	ใช้เพื่อน�าไปทดสอบประสิทธิภาพกลวิธีใน

การแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	

	 กลุ่มที่	3	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	4	จากกลุ่มที่	2	ที่

เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่ซ�้ากันจ�านวน	28	คน	เพื่อน�า

ไปสัมภาษณ์เชิงลึกและน�าผลท่ีได้ไปออกแบบกรอบกลวิธี

ในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่	มโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางพีชคณิต

 เนือ้หา เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	เนือ้หาในวชิา

พีชคณติเชงิเส้น	ซึง่ประกอบด้วย	พชีคณติของเมตรกิซ์		การ

หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น	ปริภูมิย่อยของ	 nF

  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ระยะเวลาที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้อยู่ระหว่างปีการศึกษา	2555	ถึงปีการศึกษา		

2556

วิธีการด�าเนินงานวิจัย

	 มีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้	

 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิต

      ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์กรอบลักษณะมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

	 1.	วิเคราะห์กรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิต	

	 2.	สร้างแบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางพีช 

คณติชุดที	่1	แล้วตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ	11	ท่าน	

	 3.	วิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนจากการท�า

แบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษา

ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	98	คน

 ขั้นตอนที่  2 ตรวจสอบและปรับปรุงกรอบ

ลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ด้วยการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group)

	 1.	พิจารณาร่างกรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาด

เคล่ือนทางพีชคณิต	ด้วยการสนทนากลุ่ม	โดยผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	11	ท่าน

	 2.	น�าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาปรับปรุง

และพัฒนากรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต	แล้วน�ามาสร้างเป็นแบบวัดมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางพีชคณิตชุดที่	2

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กรอบลักษณะมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

 1. น�าแบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

ชุดท่ี	2	มาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาวิชาเอก

คณิตศาสตร์	ชั้นปีที่	4	จ�านวน	120	คน	เพื่อวิเคราะห์มโน

ทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางพีชคณิต	ตามกรอบลักษณะมโน

ทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางพีชคณิตที่ได้ผ่านการสนทนากลุ่ม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

46

แล้ว		โดยใช้เกณฑ์การกรองแบบทดสอบเพือ่น�ามาวเิคราะห์

ตามแบบทดสอบชุดที่	1	พบว่าได้แบบทดสอบที่จะใช้ใน

การวิเคราะห์หามโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนจ�านวน		80	ชุด/

คน	พบว่ามีหลายชุด/คนที่เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนใน

เรื่องเดียวกัน	ดังนั้นจ�านวนผู้ที่เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

จากการทดสอบครั้งนี้เพียง	28	คน

	 2.	สมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุม่เป้าหมายจ�านวน	28	คน	

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างแล้วน�าผลที่ได ้มา

ออกแบบและศึกษากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางพีชคณิตในระยะที่	2

 ระยะที่ 2 การออกแบบกลวิธีในการแก้ไขมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต  

 ขัน้ตอนที ่1 สงัเคราะห์และออกแบบกลวธิใีนการ

แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต  

	 1.	สงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฏทีีเ่ก่ียวกบัการแก้ไข

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตแล้วน�าผลจากการ

สมัภาษณ์เชงิลกึในระยะที	่1	มาออกแบบเพือ่จัดท�าเป็นร่าง

กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิตใน

ระยะที	่2	ร่างเป็นกลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือน

ทางพีชคณิต		

	 2.	น�าร่างกลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือน

ทางพีชคณิตเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

แล้วจัดการสนทนากลุ่ม

 ขัน้ตอนที ่2 ทดลองใช้กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์

ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต  

	 น�ากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิตที่ได้ผ่านการสนทนากลุ่มแล้วมาใช้สอนนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมายจากการสอบครั้งท่ี	2	จ�านวน	80	คน	หลัง

การใช้กลวิธีกลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง

พีชคณติ	ได้น�าแบบวดัมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพีชคณติ

ชุดที่	2	ที่ผ่านหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม	มา

ทดสอบกบักลุม่เป้าหมายดงักล่าว	เพ่ือศกึษาผลการใช้กลวธิี

ในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	แบบวัดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตชุด

ที่	1	จ�านวน	5	ข้อ	ชุดที่	2	จ�านวน	6	ข้อ		

						 2.	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง		

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 1.	การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน	ท�าได้โดยใช้

การวิเคราะห์งานเขียน		(Task		Analysis)

		 2.	กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทาง

พีชคณิต	ท�าได้โดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์	 (Analytic	

Description)	ตามกรอบลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิต		

ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิต  

	 การศึกษาลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิตกระท�าใน	2	ลักษณะคือจากการท�าแบบวัดมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต	และการสัมภาษณ์เชิงลึก

 ผลจากการศึกษาลักษณะมโนทัศน์คลาดเคล่ือน

ทางพีชคณิตจากแบบทดสอบ

	 พบว่านักศึกษามีลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน

ทางพีชคณิต	ใน	3	ด้านคือ	1.	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้าน

การพิสูจน์ในการใช้สัญลักษณ์	 และการให้เหตุผลทาง

พชีคณติ	2.มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นด้านทกัษะทางพชีคณติ	

และ	3.มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการแก้ปัญหาทาง

พีชคณิต	ซึ่งแต่ละด้านมีลักษณะย่อย	แสดงได้ด้วยความถี่

และร้อยละปรากฏในตารางที่	1		

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พชีคณติ	ด้วยความถีแ่ละร้อยละของการวเิคราะห์มโนทศัน์

ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต
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มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต

ความถี่

(f)

ร้อยละ

(%)

1. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการ

พิสูจน์ การใช้สัญลักษณ์ และการ

ให้เหตุผลทางพีชคณิต

					1.1	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

การพิสูจน์ 34 42.5

									1.1.1	นักศึกษาไม่ได้น�าสิ่งที่

โจทย์ก�าหนดให้มาใช้ในการพิสูจน์ 7 8.75

									1.1.2	นักศึกษาเข้าใจว่าการ

ยกตัวอย่างคือการพิสูจน์ 24 30.00

									1.1.3	นักศึกษาน�าทฤษฎีที่

ไม่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพิสูจน์ 3 3.75

					1.2	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

การใช้สัญลักษณ์ 5 6.25

					1.3	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

การให้เหตุผล 5 6.25

     รวม 44 55.00

2. มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้าน

ทักษะทางพีชคณิต

					2.1	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

ทักษะการแก้สมการ 4 5.00

					2.2	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

ทักษะการเสนอค�าตอบ 3 3.75

					2.3	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

ทักษะการด�าเนินการทางพีชคณิต 8 10.00

     รวม 44 55.00

3. มโนทัศ น์ที่คลาดเคลื่อนด้าน

การแก้ปัญหาทางพีชคณิต

					3.1	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

การน�าหลักการทางพีชคณิตมาใช้

แก้ปัญหา 9 11.25

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต

ความถี่

(f)

ร้อยละ

(%)

					3.2	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน

การน�าทฤษฏีคณิตศาสตร์มาแก้

ปัญหา 7 8.75

     รวม 21 26.25

รวมทั้งหมด 80 100

	 จากตารางที่	1	พบว่า	ลักษณะมโนทัศน์ที่คลาด

เคลือ่น	ด้านการพสิจูน์	การใช้สญัลกัษณ์	และการให้เหตผุล

ทางพชีคณติ	เกดิมากทีส่ดุ(f	=	44)	คดิเป็น	ร้อยละ 55	รอง

ลงมาได้แก่มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนด้านการแก้ปัญหาทาง

พีชคณิตจ�านวน	(f	=	21)	คิดเป็นร้อยละ	26.25 และมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านทักษะทางพีชคณิต	เกิดข้ึนน้อย

ที่สุดจ�านวน	(f	=	15)	คิดเป็นร้อยละ	18.75	และจากใน

สามลักษณะข้างต้นพบว่ามีมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนอีกเก้า

ลักษณะย่อย	ได้แก่	มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนในการพิสูจน ์

(f	=	34)	คิดเป็นร้อยละ	42.5	มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนใน

การน�าหลกัการทางพชีคณติมาใช้แก้ปัญหา	(f	=	9)	คดิเป็น

ร้อยละ	11.25	มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนในทกัษะการด�าเนนิ

การทางพีชคณิต	(f	=	8)	คิดเป็นร้อยละ	10.00	มโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนในการน�าทฤษฏีคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา 

(f	=	7)	คดิเป็นร้อยละ	8.75	มโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นในการ

ใช้สัญลักษณ์	(	f	=	5)	คิดเป็นร้อยละ	6.25	มโนทศัน์ทีค่ลาด

เคลื่อนในการให้เหตุผล	 (f	=	5)	คิดเป็นร้อยละ	6.25	 

มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในขัน้ตอนการแก้ปัญหา	(f	=	5)	คดิ

เป็นร้อยละ	6.25		มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในทักษะการแก้

สมการ	(	f	=	4)	คิดเป็นร้อยละ	5.00		และ	มโนทศัน์ทีค่ลาด

เคล่ือนในทักษะการเสนอค�าตอบ	(f	=	3)	คิดเป็นร้อยละ	

3.75	ตามล�าดับ

 2. กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นทาง

พีชคณิต 

  จากการสังเคราะห์กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ท่ี

คลาดเคลื่อนของนักคณิตศาสตรศึกษา	แล้วน�าผลการ
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สังเคราะห์ที่ได้มาจัดการสนทนากลุ ่มโดยผู ้เชี่ยวชาญ 

ผลการพัฒนากลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนทาง

พีชคณิต	ปรากฏดังแผนภาพที่	1

แผนภาพที่  1		กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิต

 1. ผลของการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลือ่นทางพชีคณติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  

โดยใช้สถิติ  t – test  แบบ Dependent Samples  

	 ผลของการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคลือ่นทางพีชคณติของนกัศกึษาระดับปรญิญาตร	ีดงัแสดง

ในตารางที่		4

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนมโนทัศน์ทาง

พีชคณิตก่อนและหลังการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

การทดสอบ n S.D t sig.

1.	ก่อนการใช้

กลวิธีในการ

แก้ไขมโนทัศน์

ที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิต

   

80 6.30

1.04

- 0.00

2.	หลังการใช้

กลวิธีในการ

แก้ไขมโนทัศน์

ที่คลาดเคลื่อน

ทางพีชคณิต

ศาสตร์

80 17.03

0.08 64.936*

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที	่4	พบว่า		นกัศกึษามคีะแนนมโนทศัน์

ทางพีชคณิตหลังการใช้กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาด

เคลือ่นทางพชีคณติสงูกว่าก่อนการใช้กลวธิใีนการแก้ไขมโน

ทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนทางพชีคณติ		อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ	.05		

  2. พัฒนาการของผู้เรียนหลังผ่านกลวิธีในการ

แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต 

	 เพื่อให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนหลังผ่านกลวิธีใน

การแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางพีชคณิตผู้วิจัยจึงข้อ

น�าเสนอเปรียบเทียบตัวอย่างของผู้เรียนที่นักศึกษามีมโน

ทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณติจากการสมัภาษณ์เชงิลกึใน

ระยะที่	1	ดังนี้

	 ตัวอย่างที่	1	แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่นักศึกษาได้

ผ่านกลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณติ

แล้ว	มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนจากระยะที	่1	ส่วนมากได้หาย

ไป	ดังนี้

	 ตัวอย่างที่		1		

	 ข้อ	1		ก�าหนด	A	=	[a
ij
],	B	=	[b

ij
]	และ	C	=	[c

ij
]	

เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดเท่ากัน	จงพิสูจน์ว่า		(A	+	B)	+	C	=						

A	+	(B+	C)		

  
ขั้นตอนที ่1 กระตุน
ประสบการณเดิมของผูเรียน 
     เปนการกระตุนใหผูเรียน 
เกิดการปะทะจริงทางความคดิ 
จากตั้งคําถาม/ปญหาทาง
พีชคณิตที่ผูวิจัยสรางจากมโน
ทัศนทีค่ลาดเคลื่อนที่พบใน
กลุมเปาหมาย 
 

ขั้นตอนที ่2 แกไขมโนทศันที่
คลาดเคลือ่นทางพีชคณิต 
    2.1 สรางมโนทัศนทาง
พีชคณิตใหม   
    2.2 ผูเรียนแลกเปลี่ยนและ
ตรวจสอบมโนทัศน 
    2.3 การเชื่อมโยงมโนทัศน
ใหมไปประยุกตใชกับความรู
อ่ืน ๆ  

กลวิธีในการแกไขมโนทัศนท่ี
คลาดเคล่ือนทางพีชคณิต 

ข้ันตอนท่ี  3 ตรวจสอบมโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือนทางพีชคณิต 
     3.1 ใหผูเรียนไดลงมือปฏบิัติและนําเสนอวิธีการในการแกปญหาของ
ตนเองเพื่อตรวจสอบมโนทัศนที่คลาดเคลือ่นทางพีชคณิตของผูเรียน  
     3.2 แนะนํามโนทัศนทางพีชคณิตใหมที่ถูกตองเพื่อใหผูเรียนไดเกิดความ
เขาใจในมโนทัศนทางพีชคณิตที่ถูกตองตอไป 
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พิสูจนก์�าหนด	

1.	F1

(a + b) +c= a +(b +c) ; a, b,c F∀ ∈
2.	นิยามการบวกของเมทริกซ์

คือ	 ij ij ij ijA+B= a + b = a +b          
(A1)	จะแสดงว่าสมบัติเปลี่ยนกลุ่มได้ภายใต้การบวกเป็น

จริงให้		 ij ijA= a ,B= b       		และ		 ijC= c   	เป็น

เมทริกซ์ที่มีขนาดเท่ากัน	

ij ij ij(A+B)+C=( a + b )+ c          

= ij ij ija + b + c           	(นิยามการบวกของเมริกซ์)

= ij ij ij(a +b )+c   	(นิยามการบวกของเมริกซ์)

= ij ij ija +(b +c )   	(จากนิยามของฟิลด์		(F1))

= ij ij ija + b +c       	(นิยามการบวกของเมริกซ์)

= ij ij ija +( b + c )           	(นิยามการบวกของเมริกซ์)

ดังนั้น	= A+(B+C) 	(นิยามการบวกของเมริกซ์)

การอภิปรายผลการวิจัย

	 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัย	ดังนี้

  1. ลักษณะมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางพีชคณิต

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

จากผลการวิจัยพบว่า	นักศึกษามีความคลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิตใน	3	ด้าน	ได้แก่

	 	 1.1	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านพิสูจน์	การใช้

สัญลักษณ์	และการให้เหตุผลทางพีชคณิต	ประกอบด้วย

							 	 	 1.1.1		มโนทศัน์ทีค่ลาดเคล่ือนในการพสิจูน์

ทางพีชคณิต		

	 	 	 	 1)	นักศึกษาไม่ได้น�าสิ่งที่โจทย์ก�าหนด

ให้มาใช้ในการพิสูจน์		

	 	 	 	 2)	นกัศกึษาเข้าใจว่าการยกตวัอย่างคือ

การพิสูจน์		

	 	 	 	 3)	นักศึกษาน�าทฤษฎีที่ไม่เกี่ยวข้องมา

ใช้ในการพิสูจน์		

	 	 	 1.1.2	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนการใช้

สัญลักษณ์	ทางพีชคณิต		

	 	 	 1.1.3	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการให้

เหตุผลทางพีชคณิต		

	 	 1.2	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านทักษะทาง

พีชคณิต		ประกอบด้วย		

	 	 	 1.2.1	มโนทัศน์ที่ความคลาดเคล่ือนใน

ทักษะการแก้สมการ		

	 	 	 1.2.2	มโนทัศน์ที่ความคลาดเคล่ือนใน

ทักษะการเสนอค�าตอบ		

	 	 	 1.2.3	มโนทัศน์ที่ความคลาดเคล่ือนใน

ทักษะการด�าเนินการทางพีชคณิต		

	 	 1.3	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการแก้ปัญหา

ทางพีชคณิต	ประกอบด้วย				

	 	 	 1.3.1	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในหลักการ

ทางพีชคณิตมาใช้แก้ปัญหา	

	 	 	 1.3.2	 มโนทัศน ์ที่คลาดเคล่ือนในกา

รน�าทฤษฏีคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา		

	 	 	 1.3.3	มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนในขั้นตอน

การแก้ปัญหา	

	 โดยทั่วไปมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนอาจเกิดจากการ

สะสมประสบการณ์	ถ้าประสบการณ์ด้านใดน้อยก็จะเกิด

มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนด้านน้ันอยู่เสมอกับทุกปัญหาทาง

พชีคณติ	ส�าหรบัรายละเอยีดการอภิปรายผลของแต่ละมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อน	เป็นดังนี้	

	 1.	 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการพิสูจน์ทาง

พีชคณิต	จากการวิจัยพบว่า	นักศึกษาเข้าใจว่าการยก

ตัวอย่างคือการพิสูจน์	ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก	นักศึกษาเข้าใจ

ว่าการยกตวัอย่างเป็นการน�าจ�านวน		สัญลักษณ์มาแทนค่า

ในสมการเพือ่ให้ได้ค�าตอบ	นกัศกึษาเข้าใจว่าคอืการพสิจูน์

ซึง่ไม่ถกูต้อง		นอกจากนีย้งัพบว่า	นกัศกึษาไม่น�าสิง่ทีโ่จทย์

ก�าหนดให้มาใช้ในการพิสูจน์	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก		นักศึกษา

ไม่เข้าใจว่าการพิสูจน์จะต้องน�า	ทฤษฎีบท	กฎ	สูตร	นิยาม	
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มาสร้างความสมัพนัธ์กบัสิง่ทีโ่จทย์ก�าหนดให้		แต่นกัศึกษา

ก�าหนดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นมาเอง		เพื่อใช้ในการพิสูจน์ขึ้น

มาเอง		การที่นักศึกษาน�าทฤษฎีที่ไม่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

พิสูจน์	ทั้งนี้อาจเนื่องจาก	นักศึกษาไม่มีความเข้าใจใน	

ทฤษฎีบท	กฎ	สูตร	นิยาม	ที่สัมพันธ์กับสิ่งโจทย์ก�าหนดให้

อย่างแท้จริง		

	 จากการศึกษาของสุวิมล	 เขี้ยวแก้ว	 (Kiokaew.	

1988	:	15-18)		พบว่า		นักศึกษามีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ด้านการพิสูจน์เช่นเดียวกัน		เนื่องจากนักศึกษาไม่มีความ

มัน่ใจ		มคีวามรูใ้นนยิามน้อยหรอืจ�านยิามไม่ได้		ซ่ึงมีสาเหตุ

ของการเกดิมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นจากการพฒันาการทาง

ด้านสติปัญญาของนักเรียน		ในการที่นักเรียนจะศึกษามโน

ทศัน์ในบางเร่ืองให้เข้าใจทัง้หมด	จะต้องอาศยัวฒุภิาวะและ

การพัฒนาทางด้านสติปัญญาในระดับหน่ึง	ถ้าระดับวุฒิ

ภาวะและการพฒันาทางสตปัิญญายงัไม่เพยีงพอกจ็ะท�าให้

ไม่สามารถท�าความเข้าใจในเร่ืองน้ัน	ๆ	ได้	หรือเข้าใจได้

เพยีงบางส่วนแต่บางส่วนคลาดเคลือ่นไป		ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของโมว์โชวิทซ์-ฮาดาร์	 และคณะ	 (Movsho-

vitz-hadar		et	al.		1987	:	3-14)		พบว่า	นกัเรยีนมลีกัษณะ

ความคลาดเคลื่อน	6	ด้าน	คือ	1.ด้านการใช้ข้อมูลผิด	 

2.ด้านการตีความด้านภาษา	3.ด้านการอ้างอิงวิธีการคิด

หาเหตุผลที่ไม่สมบูรณ์	4.ด้านการบิดเบือนทฤษฎีบท	กฎ	

สูตร	บทนิยาม	และสมบัติ	5.ด้านขาดการตรวจสอบใน

ระหว่างการแก้ปัญหา	และ	6.ด้านข้อผิดพลาดในเทคนิค

การท�า		และงานวิจัยของออง		และลิม		(Ong		and		Lim.	

1987	:	199-205)	บาร์เซลลอส	(Barcellos.	2005	:	98-

114)	ทีพ่บความคลาดเคลือ่นของนกัเรียนในด้านการใช้บท

นิยาม	สมบัติ	มีการใช้กฎที่ผิดล�าดับขั้นตอน	ท�าให้นักเรียน

ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

	 2.	มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในการใช้สญัลกัษณ์		ทัง้นี้

อาจเนือ่งจาก		นกัศกึษาขาดความเข้าใจในการน�าสญัลักษณ์

มาใช้ในการพิสูจน์	หรือนักศึกษามีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ว่าสญัลกัษณ์ทีใ่กล้เคียงกันจะใช้แทนกันได้		ซึง่เมือ่นกัศกึษา

ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วจะท�าให้การพิสูจน์ผิดและไม่สม

เหตุสมผล	ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวินเนอร์และคณะ	

(Vinner	et	al.	1981	:	555-570)		คลเีมนต์		(Clement.	

1982	:	16-30)		บูธ	(Booth.	1986	:	2-4)		สไตน์เบอร์ก

และคณะ		(Steinberg	et	al.	1990	:	112-121)		ซวาร์ซ

แมน	(Schwartzman.	1996	:	164-173)	สวอน	(Swan.	

2000	 :	16-19)	นาธานและโคดินเจอร์	 (Nathan	and	

Koedinger.	2000	:	168-190)		สตเีฟน		(Stephens.	2005	

:	96-100)		และคาพาโรและจอฟฟรีออน	(Capraro	and	

Joffrion.	2006	 :	147-164)	 	พบว่า	 	นักเรียนตีความ

สัญลักษณ์ผิด		มีปัญหาในการก�าหนดค่าตัวแปร		มีปัญหา

ในการน�าเสนอสัญลักษณ์แทนสถานการณ์		 ไม่เข้าใจสัญ

กรณ์ทางพีชคณิตหรือสัญลักษณ์ที่น�าไปสู ่ความคลาด

เคล่ือนในเรือ่งภาวะเท่ากนั	(Equality)		การใช้วงเลบ็		และ

นกัเรยีนเขยีนนพิจน์ไม่ถกูต้อง		ตวัอย่างเช่น		นกัเรยีนเขยีน		

4	-	n	แทน	n	-	4

	 3.	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการให้เหตุผลการ

พสูิจน์		ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก		นกัศกึษาขาดความเข้าใจในการ

ให้เหตผุล		โดยการใช้ทฤษฎบีท	กฎ	สตูร	นยิาม	และสมบตัิ	

อย่างลึกซึ้งท�าให้นักศึกษามีมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนในการ

ให้เหตุผลการพิสูจน์	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโมว์โช

วิทซ์-ฮาดาร์	 	และคณะ		(Movshovitz-Hadar		et	al.		

1987	:	3-14)		พบว่า		นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

ทางคณิตศาสตร์ด้านการอ้างอิงวิธีการคิดหาเหตุผลท่ีไม่

สมบูรณ์		(Logically	Invalid	Inference)		และจากการ

ศึกษาของเฮอร์รี่และฮอลลี่		(Healy	and	Hoyles.	1999	

:	59-84)	 	 ได้ศึกษาการมองเห็นและการให้เหตุผลเชิง

สัญลักษณ์ในวิชาคณิตศาสตร์	พบว่า	นักเรียนมีปัญหาใน

การอธิบาย		การให้เหตุผลเกี่ยวกับแบบรูปของสัญลักษณ์		

	 4.	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในทักษะการแก้สมการ		

ทัง้น้ีอาจเนือ่งจาก		นกัศึกษาขาดความรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งของ

สมบัติการเท่ากัน	สมบัติการบวก	และสมบัติการคูณ

จ�านวนเต็ม	และเขียนขั้นตอนในการแก้สมการไม่ถูกต้อง	

และจากการศึกษาของลินเซฟสกีและเฮอร์สโควิคส์		

(Linchevski	and	Herscovics.	1996	:	39-65)		ได้ศึกษา
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การข้ามช่องว่างขององค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ระหว่าง

เลขคณติและพชีคณติ		การด�าเนนิงานในบรบิทของสมการ		

พบว่า		นักเรียนมีปัญหาในการท�าความเข้าใจแนวคิดของ

สมการที่สมมูลกัน	(Equivalent	Equations)	ถึงแม้ว่า

นักเรียนจะได้ค�าตอบท่ีถูกต้องเหมือนกันในการอินเวอร์ส	

(Inverse	Operations)		แต่นักเรียนจะมี	“	มุมมองที่แตก

ต่างกัน”		เนื่องจากไม่เข้าใจการใช้การอินเวอร์ส	(Inverse	

Operations)

	 5.	มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนในทักษะการเสนอค�า

ตอบ		ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก		นกัศกึษามีพืน้ฐานด้านการด�าเนิน

การทางพีชคณติทีไ่ม่ด	ี	ขาดการไตร่ตรอง	จงึท�าให้นกัศกึษา

สรุปค�าตอบออกมาผดิ	และจากการศกึษาของแบลนโดและ

คณะ		(Blando	et	al.	1989	:	301-308)		พบว่า		นักเรียน

มมีโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นเนือ่งจากขาดความระมดัระวงัใน

การค�านวณ		การอ่าน		การท�าความเข้าใจโจทย์ไม่รอบคอบ		

จึงค�านวณตามวิธีการและหลักการท่ีตนเองเข้าใจ	 	ซึ่ง

สอดคล้องกบัวอร์แมน	(Wollman.	1983	:	169-181)	และ

วลาสซิส	(Vlassis.	2008	:	555-570)	พบว่า		นักเรียนมี

ความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบค�าตอบ	โดยการน�า

ตวัแปรทีไ่ด้จากการแก้สมการไปแทนลงในสมการทีก่�าหนด

ให้		เพือ่ดวู่าค่าดงักล่าวเป็นค�าตอบของสมการหรอืไม่		โดย

ไม่ค�านึงถึงความสมเหตุสมผลของค�าตอบ

	 6.	มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในทกัษะการด�าเนนิการ

ทางพีชคณติ	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก	นกัศึกษาขาดทกัษะในการ

ด�าเนินการทางพีชคณิต	เช่น	การบวก	ลบ	คูณ	และหาร

จ�านวนเต็ม	และไม่ได้ตรวจสอบค�าตอบที่ได้โจทย์	ส่งผลให้

ค�าตอบออกมาผิด	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบาร์เซล

ลอส		(Barcellos.	2005	:	98-114)		พบว่านกัเรยีนไม่เข้าใจ

การด�าเนินการที่ถูกต้อง		และไม่สามารถใช้การด�าเนินการ

ที่ถูกต้อง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโคลแกน		(Colgan.	

1991	:	91-A)	เคอร์สเลค	(Kerslake.	1986	:	164-174)	

แบลนโดและคณะ		(Blando	et	al.	1989	:	301-308)		ลนิ

เซฟสกีและลิฟเนห์	 (Linchevski	and	Livneh.	1999	:	

39-65)	กอนซาเลซและคณะ	(Gonzales	et	al.	2004	:	1)		

และโคลเนอร์์และคณะ	(Koellner	et	al.	2008	:	304-310)	

พบว่า	นักเรียนมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิค	(เช่นขาด

ทักษะพื้นฐานในการค�านวณ)	มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน

เกี่ยวกับการด�าเนินการทางพีชคณิต		(เช่น		การบวก	การ

ลบ	การคูณและการหาร)	ของเศษส่วนที่เท่ากัน	เกิดความ

ผิดพลาดในการท�าผิดล�าดับขั้นตอน		เช่น		บวกก่อนคูณ		

บวกก่อนหาร		ลบก่อนหาร		ละเลยความส�าคัญของวงเล็บ		

มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง		โดยเชื่อว่าการบวกมาก่อนการลบ

หรือการคูณมาก่อนการหาร		มีความคลาดเคล่ือนในการ

นับแบบรูป		และนักเรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาความหมาย

ของเครือ่งหมายเท่ากบั		ในเรือ่งการค�านวณโดยไม่ค�านงึถงึ

ความหมายในเรื่องความสัมพันธ์เลย		

	 7.	มโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนในการน�าหลักการทาง

พีชคณิตมาใช้แก้ปัญหา	ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก	นักศึกษาไม่มี

ความเข้าใจในหลักการแก้ปัญหาทางพีชคณิตอย่างลึกซ้ึง

หรอืจ�ามาผดิ	ๆ 	ส่งผลให้นกัศึกษามมีโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน

ในการน�าหลกัการทางพชีคณติมาใช้แก้ปัญหา	ซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษาของบาร์นาร์ด	(Barnard.	1989	:	3-20)	พบ

ว่านักศึกษาสามารถหาค�าตอบได้แต่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับมโน

ทศัน์และหลักการพืน้ฐานทีจ่�าเป็น	ไม่เข้าใจขัน้ตอนวธิทีีถ่กู

ต้อง	และไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัสญัลกัษณ์ทีใ่ช้ทางคณติศาสตร์		

และจากการศึกษาของคีแรน	(Kieran.	1992	:	33-56)	ดิง

และลิ	(Ding		and	Li.	2010	:	147-171)	พบว่า	ค�าตอบไม่

ถกูต้องเป็นผลมาจากการทีน่กัเรยีนไม่ใช้สมบตักิารแจกแจง	

(Distributive	Property)	อย่างถูกต้อง

		 8.	 มโนทัศน ์ที่คลาดเคล่ือนในการน�าทฤษฏี

คณติศาสตร์มาแก้ปัญหา	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก		นกัศึกษาขาด

ความเข้าใจในทฤษฎีที่น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา	 เมื่อ

นกัศึกษาน�าทฤษฎีนัน้มาแก้ปัญหาจงึส่งผลให้การแก้ปัญหา

ผดิพลาดและค�าตอบผดิ	ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของโมว์โช

วทิซ์-ฮาดาร์		และคณะ	(Movshovitz-Hadar		et	al.		1987	

:	3-14)	พบว่า	นักเรียนจ�าทฤษฎีบท	กฎ	สูตร	บทนิยาม		

และสมบัติผิด	เมื่อน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาท�าให้การแก้

ปัญหาผิดพลาด
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	 9.	มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในข้ันตอนการแก้ปัญหา	

ทั้ งนี้อาจเนื่องจาก	 นักศึกษารู ้ว ่าควรใช ้ทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาอย่างไรแต่ขาดทักษะในการใช้

ทฤษฎน้ัีน		ส่งผลให้ขัน้ตอนการแก้ปัญหาของนกัศกึษาเกดิ

ความคลาดเคล่ือนและท�าให้ค�าตอบผดิ	และจากการศกึษา

ของเพอร์รีเนทและโวลเตอร์	 (Perrenet	and	Wolters.	

1994	:	335-358)	ได้ศึกษาศิลปะของการตรวจสอบ:	การ

ศกึษาเฉพาะกรณขีองนกัศึกษาเก่ียวกับพฤตกิรรมการตรวจ

สอบที่ผิดพลาดในพีชคณิตเบ้ืองต้น	 ได้ระบุความคลาด

เคลือ่นของนกัเรยีนเกีย่วกบัสมการพชีคณติ		พบว่านกัเรยีน

มีความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบการแก้ปัญหา

 2. กลวธิใีนการแก้ไขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคลือ่นทาง

พีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

	 จากผลการวิจัยพบว่า	กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์

ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณติ	ประกอบด้วย	3		ขัน้ตอน	ได้แก่

	 ข้ันตอนท่ี	1	กระตุ้นประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน	เกิดการปะทะจริงทางความคิด	

จากตั้งค�าถาม/ปัญหาทางพีชคณิตที่ผู้วิจัยสร้างจากมโน

ทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่พบในกลุ่มเป้าหมาย

	 ข้ันตอนที่	 2	แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต

	 2.1	สร้างมโนทัศน์ทางพีชคณิตใหม่		

	 2.2	ผู้เรียนแลกเปลี่ยนและตรวจสอบมโนทัศน์

	 2.3	การเชื่อมโยงมโนทัศน์ใหม่ไปประยุกต์ใช้กับ

ความรู้อื่น	ๆ	

	 ขัน้ตอนที	่3	ตรวจสอบมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

พีชคณิต

	 3.1	ให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิติัและน�าเสนอวธิกีารใน

การแก้ปัญหาของตนเองเพื่อตรวจสอบมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางพีชคณิตของผู้เรียน	

	 3.2	แนะน�ามโนทศัน์ทางพีชคณติใหม่ทีถู่กต้องเพ่ือ

ให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในมโนทัศน์ทางพีชคณิตที่ถูก

ต้องต่อไป

	 ท้ังนี้อาจเน่ืองจาก	กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต		ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน		3		ขั้น

ตอน		มีความครอบคลุมการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือน

ทางพีชคณิตทั้งหมดและครอบคลุมเน้ือหาทางพีชคณิต		

กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตจะ

เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีมโนทัศน์ทางพีชคณิตที่ถูก

ต้องและลึกซึ้ง		พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความ

รู้ทางพีชคณิต		ซึ่งสอดคล้องกับสตีแพนส์และชมิดท์	(Ste-

pans		and		Schmidt.	2009	:	57)	กล่าวว่า		การแก้ไข

มโนทัศน์เมื่อน�ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วย

นักเรียนมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น		

ได้มีความเข้าใจในมโนทัศน์	 	ปรับปรุงการใช้ทักษะและ

กระบวนการ		และพฒันาความสามารถในกระบวนการสบื

เสาะ		และสอดคล้องกับสตีแพนส์		และชมิดท์		(Stepans		

and		Schmidt.	2009	:	64-65)		กล่าวว่า		ผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลการปรับมโนทัศน์ที่มีต่อ

นักเรียน		ท�าให้นักเรียนได้เริ่มคิด		และสร้างการเชื่อมโยง		

ช่วยนักเรียนสร้างการเชื่อมโยงกับมโนทัศน์อื่น	ๆ

		 ข้ันตอนที่	1	กระตุ้นประสบการณ์เดิมของผู้เรียน		

เป็นขั้นที่ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาที่เผชิญ	โดยผู้วิจัยตั้งค�าถาม

และตัง้ปัญหาทางพชีคณติกระตุน้ให้ผูเ้รยีนคดิ	ซึง่สอดคล้อง

กับซาดา	 (Sadera.	2001	 :	93)	กล่าวว่า	การกระตุ้น

ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะท�าให้ผู้เรียนเล็งเห็นความ

ขัดแย้งหรือเกิดปัญหากับมโนทัศน์ที่มีอยู่เดิมของผู้เรียนที่

ได้รับการสอนในห้องเรียนตามปกติ

		 ขั้นตอนที่	 2	แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต		เป็นการสร้างมโนทัศน์ทางพีชคณิตใหม่		และให้

ผู้เรียนแลกเปล่ียนและตรวจสอบมโนทัศน์ทางพีชคณิต		

พร้อมทั้งเชื่อมโยงมโนทัศน์ใหม่ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ 

อื่น	ๆ	ซึ่งสอดคล้องกับบราวและเวนเลท์น	 (Brown	and		

Vanlehn.	1980	:	379-426)	กล่าวว่ามโนทัศน์ที่คลาด

เคล่ือนสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นมโนทัศน์ที่ถูกต้องได	้	

โดยอาศยัปัญหาหรอืแบบฝึกหดัทีมี่ความยากมากยิง่ขึน้		จงึ

ท�าให้นกัเรยีนไม่สามารถใช้มโนทศัน์ทีม่อียูเ่ดมิมาแก้ปัญหา

ได้		ท�าให้จ�าเป็นต้องปรับกระบวนการและมโนทัศน์ที่มีอยู่
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ไปสู่มโนทัศน์ที่ถูกต้องให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้

	 ขัน้ตอนที	่3	ตรวจสอบมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทาง

พีชคณิต	ผู้เรียนได้ลงมือแก้ปัญหา	พิสูจน์และน�าเสนอวิธี

การในการแก้ปัญหา	การพิสูจน์ของตนเองเพ่ือตรวจสอบ

มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณิตของผู้เรยีน	และผูส้อน

ช่วยแนะน�ามโนทัศน์ทางพีชคณิตใหม่ที่ถูกต ้อง	 ซึ่ง

สอดคล้องกบัเวนเลท์นและบราว	(Vanlehn		and		Brown.	

1980	:	1-67)		กล่าวว่าการตรวจสอบการแก้ไขมโนทัศน์ที่

คลาดเคลื่อน		ส�าหรับนักเรียนที่ได้รับการแก้ไขมโนทัศน์

แล้วจะต้องได้รบัการทดสอบเกีย่วกับมโนทศัน์นัน้	ๆ 	ซ�า้อกี

ครั้งหนึ่ง	 	 เพื่อตรวจสอบว่าการแก้ไขมโนทัศน์นั้นเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว		(นักเรียนมีมโนทัศน์ที่ถูกต้องแล้ว)		

สรุปผลการวิจัย

	 1.	ลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี		สรุปได้	สามลักษณะเรียงจาก

น้อยไปมากได้ดังนี้		

	 	 1.1	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการพิสูจน์ใน

การใช้สัญลักษณ์และการให้เหตุผลทางพีชคณิต  

	 	 1.2	มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการแก้ปัญหา

ทางพีชคณิต		

	 	 1.3	มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนด้านทักษะทาง

พีชคณิต		

	 2.	กลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทาง

พีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ประกอบด้วย	3	 

ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่	1	กระตุ้นประสบการณ์เดิมของ 

ผู้เรียน	ขั้นตอนท่ี	2	แก้ไขมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทาง

พีชคณิต	และขั้นตอนที่	 3	ตรวจสอบมโนทัศน์ที่คลาด

เคลื่อนทางพีชคณิต

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 ผลจากการท�าวิจัยในครั้งน้ีท�าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอ

แนะส�าหรับครูผู้สอน	นักวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิง

เส้นระดับอุดมศึกษา	ในประเด็นต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.1	 การจัดการเรียนรู ้ วิชาพีชคณิต	 ในระดับ

อุดมศึกษาควรพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในส่วนของการ

แก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต	 โดยมุ ่งให้

นักศึกษาเรียนรู ้โดยใช้ขั้นตอน	ดังน้ี	 ขั้นที่	 1	กระตุ ้น

ประสบการณ์เดิมของนักศึกษา	ขั้นที่	3	การแก้ไขมโนทัศน์

ที่คลาดเคล่ือนทางพีชคณิตของผู้เรียน	ขั้นที่	4	การตรวจ

สอบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตของนักศึกษา	ซึ่ง

การพฒันาให้นกัศึกษามมีโนทศัน์ทางพีชคณติท่ีถกูต้องและ

คงทน

	 1.2	 ในการออกแบบต�าราเรียนหรือเอกสาร

ประกอบการสอน	ควรให้ความส�าคญักบัการแก้ไขมโนทศัน์

ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต		

	 1.3	ครูผู้สอนวิชาพีชคณิตในระดับอุดมศึกษา	ควร

ตระหนกัว่าหากครไูด้ศกึษาลกัษณะมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ทางพชีคณติของนกัศกึษาให้เกดิความเข้าใจอย่างลึกซึง้	จะ

สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดการเรียนรู้

และแก้ไขมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นทางพชีคณติของนกัศกึษา

ต่อไป

	 1.4	ในการสร้างเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล	

ควรมีการประเมินลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทาง

พีชคณิตของนักศึกษา	ไม่ใช่แค่เพียงพิจารณาจากค�าตอบ

ว่าถูกต้องหรือไม่	โดยอาจใช้กรอบแนวคิดในการอธิบาย

ลักษณะมโนทัศน์ที่คลาดเคล่ือนทางพีชคณิตท่ีได้จากงาน

วิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพิจารณาได้	

กิตติกรรมประกาศ
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กรรมการสอบวทิยานพินธ์	ศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์	ป้ันนิม่ 
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รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัมวีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาการบรหิารงานกจิการนกัเรยีนในโรงเรียน	2)	เพือ่พฒันารปูแบบ

การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนใน

โรงเรียน		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.	สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26		

พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	และเมื่อพิจารณาการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกด้าน

	 2.	องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน	จากการศึกษาเอกสารและสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ		

องค์ประกอบ	6	ด้าน	คือ	1)	การวางแผนงานกิจการนักเรียน	2)	การบริหารงานกิจการนักเรียน	3)	การส่งเสริมให้นักเรียน

มีวินัย	 คุณธรรม	จริยธรรม	 4)	 การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 5)	 การด�าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน	 และ	 6)	 การประเมินผลการด�าเนินงานกิจการนักเรียน	 จ�านวน	 90	 ตัวบ่งชี้ซึ่งรูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26	เป็นการน�าเอาทรัพยากรทางการบริหาร	คือ		

บุคลากร	งบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์	และการจัดการ	ซึ่งเป็นการน�ากระบวนการจัดการ	POLC	4	ประการ	คือ	1)	การ

วางแผน	(Planning)	2)	การจัดองค์การ	(Organizing)	3)	การเป็นผู้น�า	(Leading)		และ		4)		การควบคุม		(Controlling)		

มาจัดการกับองค์ประกอบการบริหารงานกิจการนักเรียน

	 	 3.	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา		เขต		26		พบว่า		ผลการประเมนิด้านคณุภาพนกัเรยีนด้านกจิกรรมนกัเรยีน		และด้านการบรหิารงานกจิการ

นักเรียนของการใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต		26	ก่อนด�าเนินการมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้	(Χ =	2.78)		และหลังด�าเนินการมีคุณภาพระดับดีมาก	(Χ =	3.71)	

1		นักศึกษาปริญญาเอก	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
3		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ส่วนผลการประเมินตัวบ่งช้ีความส�าเร็จการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา		เขต	26	จ�านวน	6	ด้านจ�านวน	90	ตัวชี้วัด	โดยรวม	พบว่า		มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบการบริหาร,	การบริหารงานกิจการนักเรียน

Abstract

	 The	purpose	of	 this	 research	were:	1)	 to	study	 the	problem	condition	of	 student	activities	

management	in	school,	2)	to	develop	a	model	of	student	activities	management	in	school	and	3)	to	

study	the	result	of	the	model	of	student	activities	management	experimented	in	school	under	the	

Secondary	Service	Area	Office	26.	

Results of the research were as follows:

		 1.	The	student	activities	management	in	school	consisted	6	components	from	Document	study	

and	group	discussion:	1)	student	activities	plans	2)	student	activities	management	3)	student	discipline	

moral	ethics	enhancing	4)	student	acre	system	5)	student	Democratic	promoting	in	school	6)	student	

activities	assessment	which	focusing	on	90	indicators.

	 2.	The	finding	indicated	that	the	model	of	student	activities	in	school	under	the	Secondary	

Educational	Service	Area	Office	26	use	the	administrative	resources:	personnel	budget	material	and	

management	with	5	management	process;	planning	organizing	leading	coordinating	and	controlling

	 3.	The	result	of	the	model	experimented	that	the	level	of	student	

quality	student	activities	and	student	activity	management	before	and	after	using	the	model	of	student	

activities	 was	 fair	 and	 very	 good	 respectively.	 Regarding	 the	 assessment	 of	 90	 indicators	 for	 

6	components,	it	indicated	that	level	of	appropriateness	of	the	indicators	was	high.

 

  Keyword	:	The	model	of	management,	Student	activities	management

บทน�า

	 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย	 	พุทธศักราช	2540	

มาตรา	80	รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน	ส่ง

เสริมความเสมอภาคของหญิง	 และชาย	 เสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว	 และความเข็มแข็ง

ของชุมชน	(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	2547	

:	20)		และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิ	พทุธศกัราช		

2542		มาตรา		4		ได้ก�าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการ

เรียนรู้		เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม		โดย

การถ่ายทอดความรู้	 	 การฝึกอบรม	 	 การสืบสานทาง

วัฒนธรรม	 	 การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพ

แวดล้อมสงัคมแห่งการเรยีนรู	้	และปัจจยัเกือ้หนนุให้บุคคล

เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต	

	 การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
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ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 ได้ยึด

ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียนตามมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานของโรงเรยีนมธัยมศกึษา	พ.ศ.	2552		(ส�านกังาน

บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.	 2552	 :	 5)	 ซึ่งมี	 

6	ภารกิจ	คือ	1)	การวางแผนงานกิจการนักเรียน	2)	การ

บรหิารงานกจิการนกัเรยีน	3)	การส่งเสรมิพฒันาให้นกัเรยีน

มีวินัย	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 4)	 การด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีน		5)	การด�าเนนิงานส่งเสริมประชาธปิไตย

ในโรงเรยีน		และ	6)		การประเมนิผลการด�าเนนิงานกจิการ

นักเรียน	 โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนหลาย

กิจกรรม	 เช่น	 กิจกรรมโฮมรูม	 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม		

จริยธรรม		จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม		จัดแบ่งเขตพื้นที่ใน

โรงเรยีนให้นกัเรยีนดแูลรบัผดิชอบจดักจิกรรมดนตร	ี	กฬีา		

และได้ด�าเนินกิจกรรมตามขอบข่ายงานตามโครงสร้างการ

บรหิารงาน		อย่างไรกต็ามแม้โรงเรยีนจะได้พยายามบรหิาร

งานเพือ่พฒันานกัเรยีนให้มคีณุภาพ		แต่การบรหิารงานยงั

ไม่ส�าเร็จเท่าที่ควร		โดยสังเกตได้จากนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มี

ปัญหาการติดสารเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าในสถานศึกษา	 

ที่มีการแพร่ระบาดอย่างมาก	 ท�าให้สถานศึกษาต้องตรวจ

ปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	 เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข

อย่างเร่งด่วน		(กระทรวงศึกษาธิการ.		2555	:	2	–	3)		ซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดให้ผู ้บริหารสถาน

ศึกษาทุกแห่งเข้มงวดกวดขันในเรื่องดังกล่าว		เพื่อป้องกัน

เดก็จากอนัตรายโดยการให้ความรูเ้กีย่วกับโทษของสารเสพ

ตดิและยาบ้า		รวมทัง้สอดส่องดแูลส�าหรบัเดก็ทีมี่พฤตกิรรม

แนวโน้มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมี

ปัญหาอ่ืนๆ	อกี		ได้แก่	ปัญหาการขาดเรยีน		ปัญหาสุขภาพ

ทัง้ทางกายและจติใจ		ปัญหาความยากจน		ปัญหาการปรบั

ตัวไม่ได้		การทะเลาะวิวาท		เด็กขาดความอบอุ่นเนื่องจาก

ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา		ขาดความเป็นระเบียบวินัยไม่

เคารพกฎหมาย	 	 ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 	 ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมในอนาคตได้	 	 นอกจาก

ปัญหาเกดิกบัตวันกัเรยีนและสภาพครอบครวัแล้ว		อาจเกดิ

ปัญหาจากภายในสถานศกึษาเอง		เช่น		นกัเรยีนมาโรงเรยีน

แล้วทางโรงเรียนมิได้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน		

นกัเรียนไม่ได้รบัความอบอุน่จากครูอาจารย์		มกีารเข้มงวด

กวดขันเรื่องของวินัยมากเกินไป		มีการลงโทษอย่างรุนแรง

โดยไม่ใช ้หลักจิตวิทยาในการป้องกันและแก้ป ัญหา		

นอกจากนั้นนักเรียนอาจขาดการปลูกฝังค่านิยมด้าน

คุณธรรม		จริยธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม	

ในบางครั้งครูที่ปรึกษาขาดความเข้าใจในตัวนักเรียน	 ไม่

สนใจที่จะติดตามและขาดการประสานงานกับผู้ปกครอง		

อันเป็นเหตุของการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนอย่างต่อ

เน่ืองท�าให้คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยหันไปพึงยาเสพติด		

การม่ัวสุม	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัย	 แนวทางแก้ไข 

ที่เหมาะสม	 คือ	 การด�าเนินงานกิจการนักเรียนให้มี

ประสทิธภิาพในทกุด้าน		โดยต้องได้รบัความร่วมมอืกบัทกุ

ฝ่ายในโรงเรยีนเพือ่ด�าเนนิการให้ประสบผลเสรจ็จากความ

ส�าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยซ่ึงรับผิดชอบ

โดยตรงในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน		 

จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 26	 เพื่อให้ได้ข้อมูลในการเตรียมการ

พัฒนา	 และจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบาย	วางแผน	พจิารณา	ปรบัปรงุ	

ด�าเนนิงานบรหิารงานกจิการนกัเรยีนให้มปีระสทิธภิาพมา

ยิง่ขึน้	อนัจะส่งผลต่อคณุภาพของนกัเรยีน		และตอบสนอง

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	

2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 เป็น 

อย่างดี

วัตถุประสงค์ของวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา		เขต		26

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา		เขต		26

	 3.เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร

งานกจิการนกัเรียนในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา		เขต		26

วิธีด�าเนินการศึกษา

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ระยะที	่	1		ศกึษาสภาพปัญหาการบรหิาร

งานกจิการนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา		เขต		26	

	 	 	 1.1.1	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบ

ด้วย		รองผูอ้�านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป	ครหูวัหน้างาน

กิจการนักเรียน	 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารงาน

กิจการนักเรียน	 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จ�านวน	 35		

โรงเรียน	รวมจ�านวน	105		คน

	 	 	 1.1.2	 กลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ ในการวิจัย		

ประกอบด้วย		รองผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ครู

หัวหน้างานกิจการนักเรียน	 และตัวแทนคณะกรรมการ

บรหิารงานกจิการนกัเรยีน		จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26	จ�านวน		

35	โรงเรียน	โรงเรยีนละ	3	คน	รวมจ�านวน	105	คน		จ�าแนก

ตามสถานภาพ	คอื	รองผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารงานกจิการ

นักเรียน		ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน		และตัวแทนคณะ

กรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน		

	 	 	 1.1.3	 กลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการวิจัย		

ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารโรงเรยีน		ศกึษานเิทศก์		และครผููร้บั

ผิดชอบงานกิจการนักเรียน		จ�านวน		12		คน

	 	 1.2	 ระยะท่ี	 2	 การพัฒนารูปแบบการบริหาร

งานกจิการนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา		เขต		26

	 	 	 1.2.1	กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย		เป็นคณะ

กรรมการฝ่ายบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนท่ีมีนวัต

กรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนที่ประสบความส�าเร็จ

เป็นตัวอย่างที่ดี	จ�านวน		3		โรงเรียน		คือ		โรงเรียนสาวะถี

พทิยาสรรพ์		จงัหวดัขอนแก่น		โรงเรยีนพลาญชยัพทิยาคม		

จงัหวดัร้อยเอด็		และโรงเรยีนกาฬสนิธุพิ์ทยาสรรพ์		จงัหวดั

กาฬสินธุ์		การได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	รวมจ�านวน		66		คน		

	 	 	 1.2.2		ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการวิจัย		เป็นผู้

บริหารที่น�ากฎระเบียบสู่การปฏิบัติของการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	 และผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน

กิจการนักเรียนเป็นอย่างดี	รวมจ�านวน		9		คน		วิธีการได้

มาซ่ึงกลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	ประกอบด้วย		ผู้ก�าหนดนโยบาย	

จ�านวน	 3	 คน	 นักวิชาการและระเบียบวิธีการวิจัย		 

จ�านวน	3	คน	และผู้ปฏิบัติ	จ�านวน		3		คน

	 	 1.3	ระยะที	่3		การทดลองใช้รปูแบบการบรหิาร

งานกจิการนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26

	 	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย	 	 เป็นครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการ

ทดลองใช้รูปแบบการบรหิารงานกิจการนกัเรยีนในโรงเรยีน		

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	26	คอื	

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร		จ�านวน		123		คน	ประกอบด้วย	

	 	 1)		ผู้บริหารโรงเรียน	จ�านวน		1		คน

	 	 2)		รองผู้บริหาร		จ�านวน		4		คน

	 	 3)		ครู		จ�านวน		103		คน

	 	 4)	 	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		

จ�านวน	15		คน	

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1	แบบสอบถาม	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน		

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26		

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 คือ	 มากที่สุด		

มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 	 2.2	 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 (Focus	

Group	Discussion)	เป็นแบบบนัทกึการสนทนากลุ่มเกีย่ว
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กับการพิจารณากรอบเนื้อหาการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียน	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษา		เขต		26	โดยการสนทนากลุม่		(Focus	Group		

Discussion)	ผู้ทรงคุณวุฒิ		

	 	 2.3	แบบสัมภาษณ์กลุ่ม	 	 	

	 	 2.4	 แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ		

(Connoisseurship)	 เป็นแบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้

เชี่ยวชาญ	 เพื่อร่วมสัมมนารูปแบบการบริหารงานกิจการ

นกัเรยีนของโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา		เขต		26	

	 	 2.5	แบบประเมินรูปแบบ

	 	 2.6	แบบสังเกต		

	 	 2.7	คูม่อืรปูแบบการบรหิารงานกจิการนกัเรยีน		

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 ในการวเิคราะห์ข้อมลู		ข้อมลูเชิงปรมิาณ		วเิคราะห์

หาค่าเฉลี่ย		และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ	 	 ที่ได้จากการสัมภาษณ	์	

และการสังเกต	 ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งหมดใช้วิธี

วเิคราะห์เนือ้หา	(Content		Analysis)	โดยการรายงานข้อ

ค้นพบ		(Descriptive		Methodology)		การตีความหมาย		

(Interpretive	 Methodology)	 และวิเคราะห์วิจารณ	์	

(Critical		Methodology)			

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียน	 	สังกัดส�านักงานเขต	26	สรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้

	 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา	เขต		26		พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	 เมื่อพิจารณาการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นราย

ด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านการด�าเนินงาน

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	มคีณะกรรมการร่วมพิจารณา

ผลการคัดกรองนักเรียน	 จ�าแนกนักเรียนออกมาอย่าง

ชัดเจน	 และครอบคลุมทุกกลุ ่ม	 จัดท�าข้อมูลเก่ียวกับ

นักเรียนที่มีปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง		และกลุ่มมีปัญหา	และ

ด�าเนนิการศึกษานักเรยีนเป็นรายบคุคลจนครบทกุคน		รอง

ลงมาคือด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย	 คุณธรรม		

จรยิธรรม		มกีารยกย่องให้ก�าลงัใจ		นกัเรยีนทีป่ระพฤตเิป็น

ลายลักษณ์อักษรเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่

ประพฤตใิห้ปรากฏ		มกีารบนัทกึเกยีรตปิระวติัของนกัเรยีน

ไว้เป็นหลกัฐาน		มกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาด้านความ

รบัผดิชอบต่อสังคม	ได้แก่		การบ�าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์

การปฏิบตัติามกฎหมาย		การพฒันาสาธารณะสถาน		ฯลฯ		

และมีการจัดกิจกรรมส ่งเสริมพัฒนาด ้านคุณธรรม		

จริยธรรม		ได้แก่		กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอัน

พงึประสงค์		8	ประการ	ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน		

พ.ศ.2551	คือ		รักชาติ		ศาสนา	พระมหากษัตริย์		ซื่อสัตย์		

สุจริต	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 อยู่อย่างพอเพียง	 มุ่งม่ันในการ

ท�างาน	 รักความเป็นไทย	 มีจิตสาธารณะ	 ส่วนด้านการ

บรหิารงานกิจการนกัเรยีน		มกีารด�าเนนิกจิกรรมของคณะ

กรรมการผู้ปกครองเครือข่าย	 ดูแล	 และควบคุม	 การ

อนญุาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนให้เป็นไปตามระเบยีบและ

นโยบายของโรงเรยีน		มกีารวางแผน		ก�าหนดแนวทางการ

ส่งเสรมิการจดักจิกรรมนกัเรยีนโดยให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วม

ในกระบวนการวางแผนจดักจิกรรมอย่างหลากหลาย		และ

ควบคุมดูแลงานธุรการ	 จัดท�าแบบฟอร์มการท�างาน

เกี่ยวข้อง	 	

	 2.	 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	26		สรุปได้ดังนี้

	 	 2.1		ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียน	 และผลการศึกษาโรงเรียนที่มี 

นวัตกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนที่ประสบความ

ส�าเร็จเป็นตัวอย่างที่ดี	ได้แก่		โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์		

จังหวัดขอนแก่น	 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	และโรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ์	จงัหวดักาฬสนิธุ	์	
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ทีค่รอบคลมุประเดน็เกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการบรหิาร

งานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต		26		ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ

การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน		ที่ประกอบด้วย		

ความน�า		โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน		และมี

การน�าปัจจยัทางการบรหิารมาใช้ในการบรหิารงานกจิการ

นักเรียนของโรงเรียน		โดยมี		1)		บุคลากร		(Man)		เป็นผู้

ที่ปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 	 ภายในโรงเรียนท่ี

เกีย่วข้องกบัการบรหิารงานกจิการนกัเรยีน	2)		งบประมาณ		

(Money)	เป็นการจดัสรรงบประมาณน�ามาใช้ในการด�าเนนิ

การและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 	 3)	 	 วัสดุอุปกรณ์	 	 (Materials)		

เป็นการน�าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่น�า

มาใช้ผลิตและบริการรวมถึงอาคารสถานท่ี	 และ	 4)	 การ

จัดการ	Management)	 	 เป็นการน�ากระบวนการจัดการ	

POLC	4	ประการ	คือ	1)		การวางแผน		(Planning)		เป็น		

กระบวนการก�าหนดเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ขององค์กร

และตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด�าเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้า

หมายที่คาดหวังไว้	 	 2)	 การจัดองค์การ	 	 (Organizing)		

เป็นการก�าหนดโครงสร้างขององค์การอย่างเป็นทางการ		

การมอบหมายงานให้คนปฏิบัติ	และมีกระบวนการจัดการ

ทรพัยากรต่างๆ	ทีจ่�าเป็นและส�าคญั		ทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิ

งานบรรลเุป้าหมายขององค์กร		3)		การเป็นผูน้�า		(Leading)		

เป็นการทีผู้่บรหิารใช้ภาวะผูน้�า	ในการชกัจงูและส่งเสรมิให้

บุคคลผู้อื่นปฏิบัติตามที่ตนต้องการ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน

บรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและ		4)	การควบคุม		(Controlling)	เป็นการ

ก�ากับ	 	ติดตาม	 	และประเมินผลการปฏิบัติงาน	 	 เพื่อให้

มั่นใจว่า		แผนงานที่วางไว้แล้ว		มีการด�าเนินการอย่างถูก

ต้องบรรลวัุตถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้		โดยน�าทรพัยากรการบรหิาร

เหล่านี้มาจัดการกับองค์ประกอบการบริหารงานกิจการ

นักเรียน	6	ด้าน		คือ		1)		การวางแผนงานกิจการนักเรียน		

เป็นการด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท�าระเบียบข้อ

บังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน	 	 และการท�าแผนงาน

กจิการนกัเรยีน		2)	การบรหิารงานกิจการนกัเรยีน		เป็นการ

ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน	 การ

ประสานงานกิจการนักเรียน	 การส่งเสริมงานกิจการ

นักเรียน	 3)	 การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย	 คุณธรรม		

จรยิธรรม	เป็นการจดักิจกรรมส่งเสรมิพฒันาความประพฤติ

และระเบียบวินัย	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน		

คณุธรรม		จรยิธรรม		การจดักรรมส่งเสรมิพฒันาด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม		การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 และการยกย่องให้ก�าลังใจแก่

นกัเรียนผูป้ระพฤตดิ	ี4)	การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลือ

นกัเรยีน		เป็นการจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน		การรูจ้กั

นักเรียนเป็นรายบุคคล		การคัดกรองนักเรียน		การด�าเนิน

งานป้องกนั		การแก้ปัญหานกัเรียน		การส่งเสรมิและพัฒนา

คุณภาพนักเรียน		การส่งต่อนักเรียน		5)	การด�าเนินการส่ง

เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	 เป็นการจัดท�าแผน/	

โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรยีน		โดยด�าเนนิการ

อยูเ่ป็นประจ�า	มกีารนเิทศ	ก�ากบั	ตดิตาม		ประเมนิผล		และ

พฒันาอย่างต่อเนือ่ง		ทัง้ยงัปรากฏบรรยากาศประชาธปิไตย

ในโรงเรยีนอย่างเด่นชดั		และ	6)		การประเมนิผลการด�าเนนิ

งานกจิการนกัเรยีน		เป็นการประเมนิผลงานกจิการนักเรยีน		

ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยในโรงเรียน	 และในรูปคณะ

กรรมการ	พร้อมท้ังวเิคราะห์ผลการประเมนิ	และน�าผลการ

ประเมนิไปใช้ปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิงานกจิการนกัเรยีน		

จากนั้นน�าผลการยกร่างรูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียน	 ที่ได้ไปจัดท�าคู่มือรูปแบบการบริหาร

งานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 แล้วจัดประชุมสัมมนาอิง

ผู้ทรงคุณวุฒิ		เพื่อยืนยันรูปแบบ		ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ		มีความ

คิดเห็นว่า	 รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนใน

โรงเรียน	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		

เขต		26	ทีเ่ป็นผลจากการวจิยัในครัง้นีม้คีวามเหมาะสม		มี

ความเป็นไปได้ทีจ่ะสามารถน�าไปใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อ

การพฒันาการบรหิารงานกจิการนกัเรยีนในโรงเรยีน	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต		26

	 3.		ผลการทดลองใช้รปูแบบการบรหิารงานกจิการ

นักเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	
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เขต	26		สรุปได้ดังนี้

	 	 3.1	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียน	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษา		สรปุว่า		การน�ารูปแบบการบรหิารงานกิจกานักเรยีน

ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปทดลองในสภาพจริง	 พบว่า	 	 โรงเรียน

สามารถปฏิบัติตามรูปแบบท่ีก�าหนดในคู่มืออย่างเป็นรูป

ธรรม		และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใน

การวางแผนด�าเนนิการบรหิารงานกจิการนกัเรยีนในรูปของ

คณะกรรมการ	 	 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ก�าหนดเป้าประสงค์การพัฒนา		วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา		 เพื่อน�าไปใช้ก�าหนดเป็นแผนงาน		โครงการ

และกิจกรรมต่อไป		

	 	 3.2		ผลประเมนิรปูแบบการบรหิารงานกจิการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	26	ตามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย		

มคีวามคิดเหน็รวมทกุด้าน		สอดคล้องกนัในระดบัมาก		และ

ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 26	พบว่า	 ผลการประเมินด้านคุณภาพ

นักเรียน	 ด้านกิจกรรมนักเรียน	 และด้านการบริหารงาน

กิจการนักเรียนของการใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา		เขต		26	ก่อนด�าเนนิการมคีณุภาพอยูใ่นระดบั

พอใช้	 (Χ =	 2.78)	 และหลังด�าเนินการมีคุณภาพระดับดี

มาก	 (Χ =	3.71)	ส่วนผลการประเมินตัวบ่งชี้ความส�าเร็จ

การบริหารงานกจิการนกัเรยีนในโรงเรยีน		สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จ�านวน	 6	 ด้าน		

จ�านวน	90	ตัวชี้วัด	โดยรวม	พบว่า	มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดบัมาก	นอกจากนีย้งัมข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัผล

ทีเ่กดิจากรปูแบบการบรหิารงานกจิการนกัเรยีนในโรงเรยีน		

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	26		คอื	

ด้านคณุภาพผูเ้รยีน	โรงเรยีนได้น�าความสามารถ	ทกัษะจาก

การเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม

พฒันาตนเองเพือ่เป็นคนด	ีมคีณุธรรม	จรยิธรรม	มวีนิยัและ

มีจิตส�านึกสาธารณะที่ดีงาม	 เป็นคนมีปัญญาในการใช้

ทักษะชีวิต		การคิด		การสื่อสาร		การแก้ปัญหาและการใช้

เทคโนโลยี		และเป็นคนมีความสุขในการด�าเนินชีวิตอย่าง

พอเพียง	 โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์		

ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน	 	 การบริหารงานกิจการ

นักเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมความ

เจรญิในทกุๆ	ด้านของนกัเรยีน	เช่น	ด้านสตปัิญญา		ร่างกาย		

อารมณ์		สงัคม		คณุธรรม		จรยิธรรม		จรรยามารยาท		และ

ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตาม	

หลักความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล	 	 และ

ด้านการบรหิารงานกิจการนกัเรยีน		โรงเรยีนได้ด�าเนนิการ

พัฒนาด้านการส่งเสริม	สนับสนุนงานกิจการนักเรียน		โดย

เริม่ทีผู่บ้รหิารเป็นผูน้�าในการด�าเนนิงานบรหิารงานกจิการ

นักเรียน	 ผู้บริหารก�าหนดทิศทางการพัฒนางานกิจการ

นักเรียนได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น	 มี

ความสามารถในการใชว้ิธกีารกระตุน้ให้ผู้เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย

ร่วมกันด�าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียน	 และมี

การน�ากระบวนการบรหิาร	โดยการวางแผน		การจดัองค์กร		

การเป็นผูน้�า		การประสานงาน		และการควบคุม		มาพฒันา

ปรับปรุงงานกิจการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

สรุปและอภิปรายผล

	 1.	 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26	สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา		เขต	26	พบว่า		โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	 เมื่อพิจารณาการบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นราย

ด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านการด�าเนินงาน

ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน		รองลงมาคอืด้านการส่งเสริม

ให้นกัเรยีนมวีนิยั	คณุธรรม	จรยิธรรม		มปัีญหามกีารยกย่อง

ให้ก�าลังใจ	 นักเรียนที่ประพฤติเป็นลายลักษณ์อักษรเผย

แพร่เกยีรตปิระวตัขิองนกัเรยีนท่ีประพฤตใิห้ปรากฏ		มกีาร
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บนัทกึเกยีรตปิระวตัขิองนกัเรยีนไว้เป็นหลกัฐาน		มกีารจดั

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม		

ได้แก่	 การบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์การปฏิบัติตาม

กฎหมาย		การพัฒนาสาธารณะสถาน		ฯลฯ		และมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ได้แก่		

กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค	์ 

8		ประการ		ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน		พ.ศ.	2551		

คือ	รักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีวินัย		

ใฝ่เรียนรู้	อยู่อย่างพอเพียง		มุ่งมั่นในการท�างาน		รักความ

เป็นไทย	 มีจิตสาธารณะ	 ส่วนด้านการบริหารงานกิจการ

นักเรียน	 มีปัญหาการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ 

ผูป้กครองเครอืข่าย	ดแูล	และควบคมุ	การอนญุาตออกนอก

บริเวณโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของ

โรงเรียน	 มีการวางแผน	 ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมการ 

จัดกิจกรรมนักเรียนโดยให้นักเรียนได้มีส ่วนร ่วมใน

กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย	 และ

ควบคุมดูแลงานธุรการ	 จัดท�าแบบฟอร์มการท�างาน

เก่ียวข้อง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศักดิ์บุรุษ	 ค�าคลี	่	

(2550	:	171)		ได้ศึกษาสภาพ		ปัญหา		และแนวทางการ

พัฒนาประสิทธิผลการใช้กระบวนการบริหารงานกิจการ

นกัเรยีนในโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนช่วงชัน้ที	่	3		สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 1	 ผลการวิจัยพบว่า		

สภาพการใช้กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก		ปัญหาการใช้กระบวนการบรหิารงาน

กิจการนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย		

	 2.	 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	26	สรุปได้ดังนี้

	 	 2.1		ผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงาน

กจิการนกัเรยีนในโรงเรยีน		และผลการศกึษาโรงเรยีนทีม่นี

วัตกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีประสบความ

ส�าเร็จเป็นตัวอย่างที่ดี		ได้แก่		โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์		

จังหวัดขอนแก่น	 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	และโรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ์	จงัหวดักาฬสนิธุ	์	

ทีค่รอบคลมุประเดน็เกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการบรหิาร

งานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา		เขต		26		ที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ 

การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน		ที่ประกอบด้วย		

ความน�า		โครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน		และมี

การน�าปัจจยัทางการบรหิารมาใช้ในการบรหิารงานกจิการ

นักเรียนของโรงเรียน		โดยมี		1)		บุคลากร		(Man)		เป็นผู้

ที่ปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ภายในโรงเรียนที่

เกีย่วข้องกบัการบรหิารงานกจิการนกัเรยีน	2)		งบประมาณ		

(Money)	 เป็นการจัดสรรงบประมาณที่น�ามาใช้ในการ

ด�าเนนิการและค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	3)		วสัดอุปุกรณ์		(Materials)		

เป็นการน�าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของที่น�า

มาใช้ผลิตและบริการรวมถึงอาคารสถานที่	 และ	 4)	 การ

จัดการ	 (Management)	 โดยผ่านกระบวนการจัดการ	

POLC	4	ประการ		คือ		1)		การวางแผน		(Planning)		เป็น 

กระบวนการก�าหนดเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ขององค์กร

และตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด�าเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้า

หมายท่ีคาดหวังไว้	 2)	 การจัดองค์การ	 (Organizing)		

เป็นการก�าหนดโครงสร้างขององค์การอย่างเป็นทางการ		

การมอบหมายงานให้คนปฏบิตั	ิ	และมกีระบวนการจดัการ

ทรพัยากรต่าง	ๆ 		ทีจ่�าเป็นและส�าคญั		ทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิ

งานบรรลเุป้าหมายขององค์กร		3)		การเป็นผูน้�า		(Leading)		

เป็นการทีผู้่บรหิารใช้ภาวะผูน้�า	ในการชกัจงูและส่งเสรมิให้

บุคคลผู้อื่นปฏิบัติตามที่ตนต้องการ		เพื่อให้การปฏิบัติงาน

บรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	และ		5)	การควบคุม		(Controlling)		เป็นการ

ก�ากบั		ตดิตาม		และประเมนิผลการปฏบิตังิาน	เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่า	แผนงานทีว่างไว้แล้ว	มกีารด�าเนนิการอย่างถกูต้องบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 โดยน�าทรัพยากรการบริหารเหล่านี้	 

มาจัดการกับองค์ประกอบการบริหารงานกิจการนักเรียน		

6		ด้าน		คือ		1)		การวางแผนงานกิจการนักเรียน		เป็นการ

ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูและจดัท�าระเบยีบข้อบงัคับเกีย่ว

กบังานกจิการนักเรยีน		และการท�าแผนงานกจิการนกัเรยีน		
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2)		การบริหารงานกิจการนักเรียน	เป็นการก�าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน	 	 การประสานงาน

กิจการนักเรียน		การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน		3)		การ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย		คุณธรรม		จริยธรรม		เป็นการ

จดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาความประพฤตแิละระเบยีบวนิยั		

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน		คุณธรรม		จริยธรรม		

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อ

สงัคม		การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์		และการยกย่องให้ก�าลงัใจแก่นกัเรยีนผูป้ระพฤติ

ด	ี	4)		การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน		เป็นการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน		การรู้จักนักเรียนเป็นราย

บุคคล		การคัดกรองนักเรียน		การด�าเนินงานป้องกัน		การ

แก้ปัญหานกัเรยีน		การส่งเสริมและพฒันาคณุภาพนกัเรยีน		

การส่งต่อนกัเรยีน		5)		การด�าเนนิการส่งเสริมประชาธปิไตย

ในโรงเรียน	 	 เป็นการจัดท�าแผน/	 โครงการส่งเสริม

ประชาธปิไตยในโรงเรียน		โดยด�าเนนิการอยูเ่ป็นประจ�า		มี

การนิเทศ		ก�ากับ		ติดตาม		ประเมินผล		และพัฒนาอย่าง

ต่อเนือ่ง		ทัง้ยงัปรากฏบรรยากาศประชาธปิไตยในโรงเรยีน

อย่างเด่นชัด	 	 และ	 	 6)	 	 การประเมินผลการด�าเนินงาน

กิจการนักเรียน	 	 เป็นการประเมินผลงานกิจการนักเรียน		

ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยในโรงเรียน	 	 และในรูปคณะ

กรรมการ		พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมิน		และน�าผล

การประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานกิจการ

นักเรียน	 	จากนั้นน�าผลการยกร่างรูปแบบการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียน	 	ที่ได้ไปจัดท�าคู่มือรูปแบบการ

บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน	 	 แล้วจัดประชุม

สมัมนาองิผูท้รงคณุวฒุ	ิ	เพือ่ยนืยนัรปูแบบ		ซึง่ผูท้รงคุณวฒุ	ิ	

มีความคิดเห็นว่า	 	 รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน

ในโรงเรียน		สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา		

เขต	 	26	 	ที่เป็นผลจากการวิจัยในครั้งนี้มีความเหมาะสม		

มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถน�าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน		

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 	 เขต	 	26		

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 	การบริหารกิจการนักเรียนคืองาน

ส่งเสริม	 พัฒนา	 ควบคุม	 และแก้ไข	 ความประพฤติของ

นกัเรยีนให้อยูใ่นระเบยีบวนิยั	ก่อให้เกดิความสงบเรยีบร้อย

ในการอยู่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร	 การด�าเนินการบริหาร

กิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้เกิดประโยชน์	6	

ประการ	ดังนี้	1)	ท�าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน	

2)	 ส่งเสริมให้การเรียนการสอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา	3)	นกัเรยีนแต่ละคนได้รบั

การพัฒนาความรูค้วามสามารถเฉพาะตนเตม็ตามศกัยภาพ	

4)	นักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ	ได้รับความช่วยเหลือ	และ

แก้ไขพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด	ี

ตามโครงการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน		5)	บุคลากรในโรงเรียนรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข	 รู้จักการให้และการรับมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน	 เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 เข้าใจ

และยอมรับกฎเกณฑ์	ระเบียบข้อบังคับ	และ	6)	บุคลากร

ในโรงเรยีนเข้าใจรปูแบบการปกครองระบอบประชาธปิไตย	

รูจ้กัใช้สทิธแิละท�าหน้าทีข่องตนอย่างถกูต้อง		ซึง่สอดคล้อง

กับ		ศิริวรรณ		เสรีรัตน์		และคณะ.		2545	:	18)	;	ไตรรัตน์		

จงจิตร	 (2546	 :	 127-135)	 และ	 	 เสกสิฐ	 	 เล้ากิจเจริญ		

(2550	 :	 7-8)	 	 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 	 การบริหาร

จัดการทุกประเภทจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากร

ทางการบรหิารจดัการท่ีส�าคัญ	ได้แก่		บคุลากร		(Man)		งบ

ประมาณ		(Money)		วัสดุอุปกรณ์		(Material)		และการ

จัดการ		(Management)		หรือที่เรียกย่อๆ	ว่า		4M’s		ถือ

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารเพราะการบริหารจะ

ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มี

คุณภาพมีปริมาณเพียงพอต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน

การด�าเนนิการเพยีงพอต้องมวีสัดอุปุกรณ์ทีเ่หมาะกบัความ

ต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการ

จัดการที่ดี	มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัดให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	 	 และสอดคล้องกับ	 	 ประมวล	 	 วิลา

จันทร์	 	และคณะ	(2555	:	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง		

การพฒันารปูแบบการบรหิารกิจการนกัเรยีนนกัศกึษาของ
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สถาบนัการอาชวีศกึษา		สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา		ผลการวิจัยพบว่า		รูปแบบการบริหารกิจการ

นกัเรยีนนกัศกึษา	ประกอบด้วย		3		องค์ประกอบหลกั		และ

องค์ประกอบย่อย		ดงันี	้	1)		คณะกรรมการกจิการนกัเรยีน

นกัศึกษา		จ�านวน		11		คน		2)		ขอบข่ายการบรหิารกจิการ

นักเรียนนักศึกษา	 	 ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยคือ	 	 (1)	 	 งาน

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	 	 (2)	 	 งานพัฒนานักเรียน

นักศึกษา		(3)		งานบริการและสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา		

(4)		งานแนะแนวนักเรียนนักศึกษา		และ		(5)		งานศิษย์

เก่าสัมพันธ์	 	 3)	 	 กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน

นักศึกษา		ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยคือ		(1)		การวางแผน		(2)		

การจัดองค์กร	 	 (3)	 	 การด�าเนินงาน	 	 (4)	 	 การติดตาม

ประเมินผล		และ		(5)		การปรับปรุงพัฒนา		3)		รูปแบบ

ได้ผ่านการประเมนิความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์		

โดยผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาของ

สถาบันการอาชีวศึกษา		มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก	

	 3.		ผลการทดลองใช้รปูแบบการบรหิารงานกจิการ

นักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา		เขต		26		สรุปได้ดังนี้

	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานกิจการ

นักเรียนในโรงเรียน	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา		

สรุปว่า	 	การน�ารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนที่ผู้

วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองในสภาพจริง	 	 พบว่า	 	 โรงเรียน

สามารถปฏิบัติตามรูปแบบท่ีก�าหนดในคู่มืออย่างเป็นรูป

ธรรม		และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมใน

การวางแผนด�าเนนิการบรหิารงานกจิการนกัเรยีนในรูปของ

คณะกรรมการ	 	 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ก�าหนดเป้าประสงค์การพัฒนา		วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา		 เพื่อน�าไปใช้ก�าหนดเป็นแผนงาน		โครงการ

และกิจกรรมต่อไป	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ประมวล	 วิลาจันทร์		

และคณะ	 (2555	 :	บทคัดย่อ)	 	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 	 การ

พัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาของ

สถาบนัการอาชวีศกึษา		สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษารปูแบบได้ผ่านการประเมนิความเป็นไปได้และ

ความเป็นประโยชน์		โดยผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ

นกัเรยีนนักศกึษาของสถาบนัการอาชีวศกึษา		มผีลประเมนิ

อยู่ในระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

	 	 1.1	ผลการวจิยัพบว่า		สภาพปัญหาการบรหิาร

งานกจิการนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามธัยมศึกษา		เขต	26		พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	 ดังนั้นผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน	 ควรส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย	 คุณธรรม	

จริยธรรม	 มีความตระหนักว่า	 นักเรียนเป็นทรัพยากรที่

ส�าคญัของชาต	ิเป็นวยัทีค่วรศกึษาเล่าเรยีนอนัจะเตบิโตเป็น

ก�าลังที่ส�าคัญของชาติไทยในอนาคต

	 	 1.2	ผลการวิจัยพบว่า		รูปแบบการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา		เขต		26		ได้น�าเอาปัจจัยทางการบรหิาร

มาใช้ในการบรหิารงานกจิการนกัเรยีน	โดยม	ี1.1)		บคุลากร	

(Man)	 1.2)	 งบประมาณ	 (Money)	 1.3)	 วัสดุอุปกรณ	์

(Materials)	 และ	 1.4)	 การจัดการ	 (Management)		 

โดยผ ่านกระบวนการจัดการ	 POLC	 4	 ประการ	 

คือ	 1)	 การวางแผน	 	 (Planning)	 2)	 การจัดองค์การ	

(Organizing)	 3)	 การเป็นผู้น�า	 (Leading)	 และ	 4)	 การ

ควบคุม		(Controlling)		ดังนั้นผู้บริหาร		ครู		และบุคลากร

ทางการศกึษาในโรงเรียน		ควรมรีะบบบรหิารจดัการทีเ่ป็น

ระบบ		เพราะถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร		ซึ่ง

การบริหารจะประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	 ต้องอาศัย

บุคลากรที่มีคุณภาพ	 มีปริมาณเพียงพอ	 ต้องได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนการด�าเนินการเพียงพอ	 ต้องมีวัสดุ

อุปกรณ์ที่ เหมาะกับความต้องการของแผนงานและ

โครงการ		และต้องมีระบบการจัดการที่ดี		มีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้ทรัพยากรที่ มีอยู ่จ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด		

นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่ท�างานด้านงาน

กิจการนักเรียน	 โดยการส�ารวจ	 สอบถามความต้องการ		
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ความสนใจในการพัฒนาครใูห้มศีกัยภาพในการท�างานและ

จัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้สอดคล้องกับความสนใจและความ

ถนัดของผู้เรียน

	 	 1.3	ผลการวิจัยพบว่า		รูปแบบการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	26	ทรพัยากรการบรหิาร		หรอื		4M		

มาบริหารจัดการและพัฒนากับองค์ประกอบการบริหาร

งานกิจการนักเรียน		6	ด้าน	คือ		

	 	 	 1)	การวางแผนงานกิจการนักเรียน			

	 	 	 2)	การบริหารงานกิจการนักเรียน		

	 	 	 3)	การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย	คุณธรรม		

จริยธรรม		

	 	 	 4)	 การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน		

	 	 	 5)	การด�าเนนิการส่งเสรมิประชาธปิไตยใน

โรงเรียน		และ		

	 	 	 6)	 การประเมินผลการด�าเนินงานกิจการ

นักเรียน		

	 ดงันัน้ผู้บรหิาร		คร	ู	และบคุลากรทางการศกึษาใน

โรงเรียน	 ควรมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ปฏิบัติตามแผน	

ตรวจสอบ		และประเมินผลการด�าเนินงานการบริหารงาน

กิจการนักเรียนอย่างจริงจัง	 และต่อเน่ือง	 นอกจากนี้ผู้

บริหารจึงควรก�ากับติดตามผลการจัดกิจกรรมต่างๆ	 

ในงานกจิการนกัเรยีนทีไ่ด้ปฏบิตัเิสรจ็สิน้แล้วอย่างต่อเนือ่ง		

พร้อมทั้งการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานให้

แก่ครู	เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.1	 ควรท�าการศึกษารูปแบบการบริหารงาน

กิจการนักเรียนในโรงเรียนระดับภาค	 	หรือระดับประเทศ		

โดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้	 	 เป็นกรอบ

แนวคิดการศึกษา

	 	 2.2	 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน

	 	 2.3	 ควรมีการวิจัยการบริหารงานกิจการ

นักเรียนเชิงคุณภาพเป็นรายด้านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น		เช่น		ด้าน

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  

กิตติกรรมประกาศ

	 ความส�าเรจ็วทิยานพินธ์ฉบบันีล้ลุ่วงอย่างภาคภมูใิจ		

เนือ่งจากได้รบัความดแูลเอาใจใส่		การให้ค�าปรกึษาแนะน�า		

ตรวจแก้ไข	และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม�่าเสมอ	จาก		

ดร.จ�าเนียร		พลหาญ		อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก		

ผศ.ดร.สนทิ		ตเีมอืงซ้าย	อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วม		

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง		และขอก

ราบขอบพระคุณ		รองศาสตราจารย์		ดร.	สมเจตน์		ภูศรี		

ที่ให้ความรักความเมตตาให้ค�าแนะน�าในการเป็นประธาน

กรรมการสอบเค้าโครงและการสอบปากเปล่า		รวมทัง้ขอก

ราบขอบพระคุณ	 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์	 โกศลกิตติอัมพร		

ผู ้ทรงคุณวุฒิพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการท�า

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Relationships between Work Ethics and Organizational Commitment 

of Higher Education Institution Employees at Rajabhat Maha Sarakham 

University

อนุชา		ลาวงค์1,	เสาวลักษณ์		โกศลกิตติอัมพร2 ,	ยุภาพร	ยุภาศ3,		สัญญา	เคณาภูมิ4

Anucha	Lavong1,	Saowaluck	Kosolkitiamporn2, 	Yupaporn	Yupas 3,	Sanya	Kenaphoom4

บทคัดย่อ

การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาระดบัจรยิธรรมในการปฏิบติังาน	และระดบัความผูกพนัต่อองค์กร	

2)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร	และ	3)	ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา

จริยธรรมในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	โดยเก็บข้อมลูและจากพนกังานในสถาบันอดุมศกึษา	จ�านวน	252	คน		ได้มาโดยวธีิการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง

ชั้นภูมิ	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์จริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร	 และ

แบบสอบถามจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร		จ�านวน	45	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกเท่ากับ	.90	และ

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์�าเร็จรูป	โดยสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะห์ข้อมลู	ไดแ้ก่	ค่ารอ้ยละ	ค่าเฉลี่ย	ความถี่	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	

ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.	 ระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก		( X 	=	4.03)		เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้ง		7	ด้าน	โดยเรียงจากมากไป

หาน้อยดังนี้	ด้านท�างานอย่างสร้างสรรค์	ด้านมีใจให้บริการ		ด้านความรับผิดชอบ		ด้านความโปร่งใส		ด้านความเสียสละ		

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต	 และด้านความถูกต้อง	 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X 	=	4.04)	เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	

จ�านวน	3	ด้าน	คอื	ด้านความเชือ่มัน่ในเป้าหมายและค่านยิมขององค์กร		ด้านความตัง้ใจจะคงความเป็นสมาชกิขององค์กร		

และด้านความพร้อมที่จะทุ่มเทท�างานในนามขององค์กร

1   นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2		ปร.ด.	(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3   รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4   รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 2.	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กับความผูกพันต่อองค์กร	โดยรวมมีค่าความสัมพันธ์ในทิศทางบวกค่อนข้างสูง		อย่าง

มีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	

	 3.	ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น	แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา	สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม		โดยสรปุดงันี	้	1)	ควรก�ากับดแูล	ตดิตามการปฏบิตัิ

ตามจริยธรรมและรายงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น		2)	ควรส่งเสริมบรรยากาศ

การท�างานให้เอือ้ต่อการปฏบิตังิาน	โดยมกีารสือ่สารหลากหลายช่องทางให้พนกังานได้รบัทราบข้อมลูทีแ่ท้จรงิและรวดเรว็		

3)		ควรก�าหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณที่ก�าหนดไว้อย่างเข้ม	และผลการประเมินการ

ปฏบิตัริาชการ	น�ามาพิจารณาเลือ่นเงนิเดอืน	และความก้าวหน้าในการท�างาน		4)		ควรส่งเสรมิหรอืเปิดโอกาสให้พนกังาน

พัฒนาตนเอง	และความเป็นสมาชิกกับองค์กรต่อไป

 ค�าส�าคัญ : ความสัมพันธ์จริยธรรมในการปฏิบัติงาน,	ความผูกพันต่อองค์กรพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

Abstract

 

	 This	research	was	investigated	to	examine	the	level	of	work	ethics,	the	level	of	organizational	

commitment,	and	the	relationship	between	work	ethics	and	organizational	commitment	of	higher	

education	 institution	employees	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University	with	 the	 sample	 size	252	

employees,	and	to	administer	with	the	questionnaire	and	interview	were	used.		Statistically	significance	

difference	with	the	data	of	percentage,	mean,	frequency,	standard	deviation	and	Pearson’s	Correlation	

Coefficient	for	testing	the	relationship	between	the	two	variables were	analyzed	and	also	found	that	

the	correlation	significant	at	.05	level.																																																														

Findings of the study are as follows: 

	 1.	The	ethics	level	of	the	employees	at	Rajabhat		Maha	Sarakham	University	of	their	perceptions	

to	their	work	with	the	mean	score	was	at	the	high	on	factors.		It	was	found	that	the	7-Specific	aspects	

were	shown	the	high	level,	such	as,	work	creativity,	service	mind,	responsibility,	transparency,	sacrifice,	

honesty,	and	integrity	or	righteousness.	

	 2.	 The	 organizational	 commitment	 level	 at	 Rajabhat	 	Maha	 Sarakham	University	 of	 their	

perceptions	to	their	commitment	with	the	mean	score	was	at	the	high	on	factors.		The	high	level	was	

indicated	that	on	whole	of	3	specific	aspects;	 	confidence	in	organizational	goals	and	values,	intention	

to	remain	members	of	the	organization,	and	readiness	to	be	devoted	on	behalf	of	the	organization.	

	 3.	Relationships	between	work	ethics	and	organizational	commitment	to	their	perceptions	of	

higher	education	employees	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University	reveals	that	as	related	positive	
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value	and	also	found	that	correlation	was	significant	at	the	0.05	level.		

	 4.	Suggestions	that	the	targets	of	the	developing	ethics	of	their	work	and	organizational	commitment	

at	Rajabhat	Maha	Sarakham	university	of	the	higher	education	institute,	1)	Should	be	followed	and	

controlled	with	their	 faults,	complain,	checking	and	assessing	employees,	 following	ethic	practice,	

clearing	policy	on	workers.	2)	To	enhancement	practicing	work	with	their	supported	environment,	to	

communicating	positions	with	their	associations,	to	be	able	to	open	mind	and	honest	for	everybody.	

3)	The	university	should	be	an	assessment	with	their	work	ethics	and	organizational	commitment	to	

their	behaviors	that	it’s	part	of	their	work’s	quality	for	their	move	processing	positions.	The	university	

should	be	proudly	 and	 fairly	 to	 their	 assignment,	 learning	opportunity	 and	 self	 development,	 to	

importunate	planning	vocational	process	of	their	work	that	it’s	innovated	on	employees	to	satisfy	of	

their	memberships.								

 Keywords :  Work		Morality,		Organizational		Relationship	

บทน�า

												ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ

ความส�าคัญอย่างยิ่งขององค์กร	 เพราะมนุษย์	 	คือ	คน	ที่

เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มคีวามคิดสร้างสรรค์ในการ

พัฒนาสิ่งใหม่	 ๆ	 อันจะเป็นตัวผลักดันที่ส�าคัญที่จะท�าให้

องค์กรไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		ดงันัน้	

องค์กรจะต้องหาวิธีการว่าท�าอย่างไรจึงจะท�าการสรรหา

และคดัเลอืกพนกังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ค้นหาคน

ดีมีความรู้ความสามารถตรงกับงานเข้ามา	 ร่วมงานด้วย			

แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจาก

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	และวิทยาศาสตร์	การ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ความเจริญของประเทศ	และในวิถีการด�าเนินชีวิตในสังคม

ไทย	 โดยเฉพาะในด้านจริยธรรม	 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ	 และวิทยาศาสตร์	 เพ่ิมมาก

ขึ้น	 ท�าให้เจริญทางด้านวัตถุในสังคมไทยเพิ่มมากข้ึน	 แต่

ทางด้านจิตใจ	คือ	ด้านคุณธรรม	หรือจริยธรรม	ไม่ได้เจริญ

ตามเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	สาเหตเุพราะ

คนในสังคมปัจจุบันมักจะมองไม่เห็นคุณค่าของจริยธรรม

นั่นเอง	 จริยธรรมมีความส�าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหลัก

ด�าเนนิชวีติ	ให้เหมาะสมกบัต�าแหน่ง	หน้าท่ี	หรอืสิง่ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย	ถ้าคน	ในสงัคมแต่ละคนต่างได้ปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ตนได้สมบูรณ์	 หรือบกพร่องน้อยที่สุด	 จะท�าให้ตนเองมี

ความสขุ	สงัคมและประเทศชาตใินส่วนรวมกจ็ะมคีวามสงบ

สุขไปด้วย	(อโนมา	ขันพันธ์.	2548	:	2)

	 การบริหารงานยุคปัจจุบันองค์กรหลายแห่งก�าลัง	

ให้ความสนใจเร่ืองความผูกพันกับองค์กรของบุคลากร	 ซึ่ง

มีความหมายว่าบุคลากรที่มีความตั้งใจทุ่มเท	 ก�าลังกาย		

พลังใจ	ให้กับการท�างานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่	บุคลากร

จะรู ้สึกตื่นเต ้น	 รู ้สึกท้าทายกับงานที่ท�าในแต่ละวัน	

พนกังานจะพฒันาตนเอง		ดงึเอาความสามารถมาใช้กบังาน

ทีร่บัผิดชอบอย่างเตม็ที	่พร้อมท้ังเรยีนรูห้าวธิกีารท�างานให้

บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ	 ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความ

ผูกพันให้กับบุคลากร	 คือการพูดคุย	 ทักทาย	 เจอหน้ากัน	

แบบเผชิญหน้า	เพราะจะส่งผลต่อการสือ่สารภายในองค์กร

ให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	(เกศรา	รกัชาต.ิ	2550	:	5)		ดงั

นั้น	 ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 และได้รับ

ความสนใจอย่างมากว่าสิ่งใด	 ที่องค์กรท�าให้พนักงานมี

ความผูกพนัต่อองค์กร	ส่ิงนัน้กจ็ะเป็นประโยชน์ในการเสรมิ

สร้างและเพิ่มพูนให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในภายหลัง	
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โดยมุ่งให้ความส�าคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรกับบุคลากร		ดังที่	ณัฏฐพันธ์	เขจรนันทน์	(2551	:	

45-46)	 ได้กล่าวว่า	 ความผูกพันกับองค์กรเป็นทัศนคติ	 ที่

สะท้อนความเก่ียวข้องระหว่างบุคคลกับองค์กร	 ซึ่ง

พนกังานยนิดทีีจ่ะมส่ีวนร่วมเป็นสมาชิก	และไม่เตม็ใจทีจ่ะ

จากองค์กรไป	ทัศนคติทั้ง	 3	ประการ	คือ	ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน	 (Job	 Satisfaction)	 การมีส่วนร่วม 

ในงาน	 (Job	 Involvement)	 และการผูกพันต่อองค์กร	

(Organization	Commitment)	ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่าง

ใกล้ชดิกบัความรูส้กึเตม็ใจในการปฏบิตังิาน	เนือ่งจากจาก

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การอยู่ร่วม

กนัของพนกังานมคีวามสอดคล้องและสร้างความส�าเรจ็ให้

กบัองค์กร	ถ้าพนกังานมทีศันคติทีด่จีะเหน็ว่าความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานจะสูง	เนื่องจากพนักงานจะกระตือรือร้น

ทีจ่ะปฏบิตังิานพร้อมกบัมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน	ซึง่ส่ง

เสริมให้องค์กรสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเจริญเตบิโตอย่างมัน่คง	บางครัง้ก็จะเกิดทศันคตทิีด่ต่ีอ

องค์กรถึงขนาดมีความจงรักภักดี	 (Loyalty)	 	 ต่อองค์กร	

ใครท่ีเห็นความก้าวหน้าขององค์กรตราบเท่าท่ีองค์กรยัง

สร้างความพอใจให้กับพนักงานอยู่	 แต่เม่ือใดองค์กรไม่

สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กับ

พนกังานได้	ระดบัความผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองค์กรก็

จะลดลง	และเกิดความเหินห่าง	 (Alienation)	ต่อองค์กร

มากขึน้	สอดคล้องกบั	พอร์เตอร์	(Porter	L.,	et.	al.,	1974:	

603-609)	 	 ได้กล่าวว่า	ความผูกพันต่อองค์กร	คือ	ความ

แข็งแกร่งของการแสดงตัวและการทุ่มเทให้กับองค์กร		ซึ่ง

จะแสดงออกมาในรูปของความเชื่อมั่นในเป้าหมายและค่า

นิยมขององค์กร		ความพร้อมที่จะทุ่มเทการท�างานในนาม

ขององค์กรและความตั้งใจจะคงความเป็นสมาชิกของ

องค์กร		และยังสอดคล้องกับ	Ivancevich,		Konopaske		

and		Matteson	(2005	:	224)	ที่ระบุว่าหลักฐานงานวิจัย

ชี้ บ ่ งบอกถึ งการขาดซึ่ ง ความ ผูกพันสามารถลด

ประสทิธภิาพการท�างานขององค์กรได้	และระว่าผูท้ีม่คีวาม

ผูกพันต่อองค์กรจะมีผลท�าให้ค้าหางานอื่นน้อยลง	 นั้น

หมายถึงบุคลากรในองค์กรจะมีอัตราการเข้า-ออก	งานลด

ลง	หรอืมอีายงุานมากนัน้เอง	จากลกัษณะของความผกูพนั

ต่อองค์กร	ดงักล่าว	ความผูกพนัของบคุลากรต่องานจึงเป็น

พฤติกรรมรูปแบบหนึ่งของการแสดงถึงความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์กร	 ซ่ึงมีความส�าคัญต่อการอยู่รอดของ

องค์กรและความมีประสิทธภิาพขององค์การ	จงึได้กล่าวว่า

ความผกูพนัต่อองค์กรจงึมผีลต่อจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรได้

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มี

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังได้รับรางวัล	

“สถานศึกษา	3	ดี	 (3D)”	และจากผลการด�าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	ที่ได้ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา

ด�าเนนิการตามองค์ประกอบคณุภาพ	9	องค์ประกอบ	ด้วย

ตัวบ่งชี้จ�านวน	 23	 ตัวบ่งชี้	 และได้จัดท�ารายงานการ

ประเมินตนเองทุกปีการศึกษา	 ในองค์ประกอบ	 ด้านการ

บริหารและการจัดการ		ตามค่านิยมหลักกับหมวด	5	(การ

มุง่เน้นทรพัยากรบคุคล)	ทีส่ะท้อนถงึพฤตกิรรมขององค์กร 

ความหลากหลายองค์กร	และภมูหิลงั	ความรู	้ทกัษะ	ความ

คิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจของบุคลากรและคู่ค้าทั้งหมดมี

ผลมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ต่อความส�าเร็จขององค์กร	การให้ความ

ส�าคัญกับบุคลากร	 หมายถึง	 การมีความมุ่งม่ันที่จะท�าให้

บคุลากรมคีวามพงึพอใจ	มกีารพฒันาและมคีวามผาสุก		ซึง่

เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นและมีผลการ

ด�าเนนิการทีดี่ทีป่รบัให้เหมาะสมกบัสถานทีท่�างานและชีวติ

ครอบครัวที่มีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามจากผลการ

ด�าเนินงานการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการ

ท�างานของบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา	ยังพบข้อก�าจัดจาก

การก�าหนดปัจจัยและล�าดับความส�าคัญในการสร้างความ

ผาสุกของบุคลากรหลายๆ	 ด้านยังมีจุดที่เป็นอุปสรรคใน

การสร้างความผาสุก	และปัจจัยที่ท�าให้บุคลากรเกิดความ

ผกูพนัต่อมหาวทิยาลยั		(แผนการสร้างแรงจงูใจ	ความผาสกุ

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
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ราชภฏัมหาสารคาม,	2555	:	45)		มปัีจจัยทีไ่ด้จากข้อเสนอ

แนะจากบุคลากร	 คือ	 ปัจจัยความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วม

งานและผู้บังคับบัญชา		การช่วยเหลือ	เกื้อกูลกัน	สามัคคี

และจริงใจต่อกนั	ผูบ้งัคบับญัชา	มคีวามเมตตาและเป็นแบบ

อย่างที่ดี	มีสวัสดิการ	ค่าตอบแทนของพนักงานที่เพียงพอ	

รูปแบบการท�างานมีการวางแผนงานร่วมกัน	 อิสระในการ

ท�างานและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น	 	 ความภาค

ภูมิใจที่เป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญในมหาวิทยาลัย	

	 ภารกิจข้างต้นไม่สามารถที่จะด�าเนินงานได้ส�าเร็จ

ลุล่วง	หากปราศจากการบริหารจัดการที่เป็นระบบ	มีการ

ปรับเปลี่ยนสายงานบังคับบัญชา	 การเปลี่ยนแปลงของ

องค์การ	ท�าให้เกิดการ	ปรับตัวจากระบบเดิมของบุคลากร

แต่ละคนมาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบ

ใหม่	หมายถึง	มิติของการบริหารจัดการองค์การเป็นที่รวม

ของบุคลากรท่ีอยู ่ร ่วมกันและปฏิบัติงานภายใต้วัตถุ 

ประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน	 เพื่อให้องค์การก้าวไปสู ่

เป้	าหมายข้างหน้าอย่างมีประสทิธผิล	ทรพัยากรมนษุย์เป็น

ปัจจัยส�าคัญในการน�าพาองค์การไปสู่จุดมุ่งหมาย	 การ

บริหารงานบุคคลจึงมีส่วนส�าคัญในการตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานในรูปแบบต่าง	 ๆ	 สิ่งจูงใจหรือการตอบ

สนองความต้องการพื้นฐานบ่งบอกได้	 	 ถึงความยินดีและ

ความพอใจของบุคลากร	แต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้น	คือ	การ

ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม										

เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การเพราะความผูกพันที่มีต่อ

องค์การแสดงถงึความจงรกัภกัด	ีความทุม่เทแรงกายแรงใจ	

ความศรัทธาต่อองค์การ	อันเป็นผลให้เกิดความภาคภูมิใจ

ในการเป็นส่วนหนึง่ขององค์การและต้องการอยูกั่บองค์การ

ตลอดไป	 การมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ	 สามารถน�าพา

องค์การบรรลุเป้าหมายอย่าง		มีประสิทธิผล		แสดงให้เห็น

ถึงระดับความผูกพันที่มีต่อองค์การ	 ของบุคลากรสูงการ

รกัษาบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพให้อยูก่บัองค์การได้นัน้	ถอื

เป็นกลยทุธ์ส�าคญั	ในการควบคมุและลดปัญหาต่าง	ๆ 	ทีจ่ะ

ก่อตัวขึ้น	

			 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างจริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ

องค ์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 โดยท�าการศึกษาว่า

พนกังานในสถาบนัอดุมศึกษา	มจีรยิธรรมในการปฏิบัตงิาน

และความผูกพันต่อองค์กรอยู ่ในระดับใด	 ตลอดจน

จริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน		ต่อองค์กรของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่	

อย่างไร	และเป็นไปในทศิทางใด	ซึง่ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการวจิยั

ในครัง้นี	้สามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรบัการวางแผนพฒันา

และก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล	เพือ่ลดปัญหา	ความขดัแย้งภายในองค์กร	และ

เป็นข้อมลูในการส่งเสรมิในด้านการพฒันาจรยิธรรมในการ

ปฏิบัติงาน	 ตลอดจนการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร

ให้มีความแน่นแฟ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่ศกึษาระดบัจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน	และ

ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา	สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 2.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม												

ในการปฏิบัติงาน	 กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน												

ในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

	 3.	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัจรยิธรรมในการ

ปฏิบัติงาน	 และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน

สถาบนัอดุมศกึษา	สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

สมมติฐานการวิจัย

	 จรยิธรรมในการปฏบัิตงิาน	มคีวามสัมพันธ์ทางบวก

กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา	

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
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ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง		

	 	 1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 พนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา	ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน	จ�านวน	182	

คน	 และเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	

496		รวมทั้งสิ้นจ�านวน	678	คน		

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 พนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา	 ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน	 และเงินงบ

ประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย	 ปีงบประมาณ	 2557	

จ�านวน	252	คน	โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย		ส่วนกลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ช้สมัภาษณ์เชงิลกึ	จ�านวน	44	คน	ได้แก่	พนกังาน

ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต	่ 5	 ปีขึ้น

ไป	และเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานทางด้านสาย

วิชาการและสายสนับสนุน

	 2.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1	จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย		

ความซือ่สตัย์สจุรติ			ความรบัผดิชอบ		ความเสยีสละ		ความ

ถกูต้อง	ความโปร่งใส	มใีจให้บริการ	ท�างานอย่างสร้างสรรค์

		 	 2.2		ความผกูพนัต่อองค์กร	ประกอบด้วย	ความ

เชื่อมั่นในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร		ความพร้อมที่

จะทุ่มเทท�างานในนามขององค์กร	 ความตั้งใจจะคงความ

เป็นสมาชิกขององค์กร

	 3.	เนื้อหา

	 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานใน	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ประกอบด้วย		ความซือ่สตัย์สจุรติ		ความรบัผดิชอบ		ความ

เสียสละ		ความถูกต้อง	ความโปร่งใส		มีใจให้บริการ	และ

การท�างานอย่างสร้างสรรค์	 	 โดยศึกษาจากแนวคิดของ	

คณพศ	สิทธิเลิศ	(2548	:	7-9)	ด้านความผูกพันต่อองค์กร

ของพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ประกอบด้วย	 ความเชื่อม่ันในเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร	 ความพร้อมท่ีจะทุ่มเทท�างานในนามขององค์กร		

และความตั้งใจจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร	 โดย

ศึกษาจากแนวคิด	สเตียร์	(Steer.1997	:	45-	56)		

	 4.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	 เริ่มตั้งแต่เดือน	

มกราคม	ถึง	มีนาคม	พ.ศ.2557

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 พนักงานใน

สถาบันอดุมศึกษา		สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	

ประจ�าปีงบประมาณ	2557	จ�านวน	678	คน		

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	

จ�านวนทั้งส้ิน	 252	 คน	 ได้มาจากการก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง	ตามวธิขีองทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane.		1973	

:	727)		ผูว้จิยัจงึใช้กลุม่ตวัอย่างจ�านวน	252	คน	แล้วด�าเนนิ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน	 โดยใช้พนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษาที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบ

ประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบ 

สอบถามและแบบสัมภาษณ์  โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1.  แบบสอบถาม

	 	 1.1	ศึกษาเอกสาร	ทฤษฎี	แนวคิด	วรรณกรรม	

และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัจรยิธรรมในการปฏบิตังิานและ

ความผูกพันต่อองค์กร	 สร้างแบบสอบถามและ	 แบบ

สัมภาษณ์	มีขั้นตอนดังนี้

	 	 1.2	เขยีนนยิามปฏบิตักิารเกีย่วกบัจรยิธรรมใน

การปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร

	 	 1.3	 สร้างแบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ	์

จรยิธรรมในการปฏบิตังิานและความผกูพนัต่อองค์กร	โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	และแบบสัมภาษณ์แบ่ง

ออกเป็น	2	ตอน

	 	 	 1.3.1	แบบสอบถาม

	 	 	 	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บคุคลของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	(Checklist)	จ�านวน	1	ข้อ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

76

	 	 	 	 ตอนท่ี	 2	 แบบสอบถามจริยธรรม	 ใน

การปฏิบัติงาน	 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	5	ระดับ	โดยแบ่งออกเป็น	7	ด้าน	ได้แก่											

1)	 ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต	 2)	 ด้านความรับผิดชอบ																					

3)	ด้านความเสียสละ		4)	ด้านความถูกต้อง		5)	ด้านความ

โปร่งใส	6)	ด้านมีใจให้บริการ		และ	7)	ด้านท�างานอย่าง

สร้างสรรค์		จ�านวน	45	ข้อ			

    ตอนที	่3	แบบสอบถามความผกูพนัต่อ

องค์กร	ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	

Scale)	5	ระดับ	โดยแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ความ

เชื่อมั่นในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร	2)	ความพร้อม

ที่จะทุ่มเทท�างานในนามขององค์กร	 3)	 ความตั้งใจจะคง

ความเป็นสมาชิกขององค์กร	จ�านวน	20	ข้อ

	 	 	 1.3.2	แบบสัมภาษณ์

	 	 	 	 ตอนที่	 1	 แบบสัมภาษณ์จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน	 ลักษณะเป ็นแบบเชิงพรรณาความ	

(Content	 Analysis)	 โดยแบ่งออกเป็น	 7	 ด้าน	 ได้แก่														

1)	 ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต	 2)	 ด้านความรับผิดชอบ														

3)	ด้านความเสียสละ	4)	ด้านความถูกต้อง		5)	ด้านความ

โปร่งใส	6)	ด้านมีใจให้บริการ		และ	7)	ด้านท�างานอย่าง

สร้างสรรค์		

	 	 	 	 ตอนที่	 2 แบบสัมภาษณ์ความผูกพัน

ต่อองค์กร	ลักษณะเป็นแบบเชิงพรรณาความ		 (Content	

Analysis)	โดยแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ความเชื่อมั่น

ในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร	 2)	 ความพร้อมที่จะ

ทุ่มเทท�างานในนามขององค์กร	 3)	 ความตั้งใจจะคงความ

เป็นสมาชิกขององค์กร			 

	 	 1.4	 น�าแบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์	 ที่

สร้างขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา	เพือ่ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 	และพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม					

ของข้อค�าถาม	ผู้เชี่ยวชาญ	มีจ�านวน	3	ท่าน		พิจารณา

	 	 1.5	 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู ้

เชีย่วชาญ	จากนัน้น�าไปทดลองใช้	(Tryout)	กบัพนกังานใน

สถาบนัอดุมศกึษา	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	40	คน

	 	 1.6	น�าแบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์	 มา

วิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	 โดยใช้ค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกบัคะแนน

รวม	(Item-tatal	Correlation)	ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อ

ค�าถามมคีณุภาพ	45	ข้อ	โดยมค่ีาอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	0.20	

ถึง	0.80

	 	 1.7	วเิคราะห์หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

ทัง้ฉบบั	และแบบสมัภาษณ์ทัง้ฉบบัตามการหาสมัประสิทธิ์

แอลฟา	(a)	ของครอนบาค	ได้ค่าความเชือ่มัน่	เท่ากบั		0.90

	 	 1.8	 จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นแบบฉบับ

สมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม	

และแบบสัมภาษณ์	 จ�านวน	 3	 เดือน	 ระหว่างวันที	่ 

5	มกราคม	2557	ถงึ	15		มนีาคม		2557	โดยแบบสอบถาม

แจกไป	จ�านวน	252		ฉบับ		เก็บคืนมาได้ร้อยละ	100	ของ

แบบสอบถามที่แจกทั้งหมด	 และแบบสัมภาษณ์	 จ�านวน		

44	คน	คิดเป็นร้อยละ	100		

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1)	 วิเคราะห์ประเภทบุคลากรของพนักงานใน

สถาบนัอดุมศกึษา	สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	

ด้วยวธิกีารแจกแจงความถี	่(Frequency)	และสรปุออกมา

เป็นค่าร้อยละ	(Percentage)		

	 2)	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกับจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน	ประกอบด้วย	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความรับผิด

ชอบ	 ความเสียสละ	 ความถูกต้อง	 ความโปร่งใส	 มีใจให้

บริการ	 และการท�างานอย่างสร้างสรรค์	 และความผูกพัน

ต่อองค์กร	ประกอบด้วย	ความเชื่อมั่นในเป้าหมายและค่า

นิยมขององค์กร		ความพร้อมที่จะทุ่มเทท�างานในนามของ

องค์กร		และความตั้งใจจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร	

โดยใช้วิ ธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา	
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(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

	 3)		วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจรยิธรรมในการ

ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ด้วยการวิเคราะห์หาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 แบบเพียร์สัน	

(Pearson	Product	Moment	Correlation	Coefficient)

	 4)	 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	 ท�าโดยจัดกลุ่ม

ประเด็นส�าคัญ	ๆ	Grouping)	แล้ว	Coding	ถ้อยค�าส�าคัญ										

แล ้วน�าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาความ	 (Content	

analysis)	

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 จริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ใน

สถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	( X 	=	4.03)		พบว่า		ระดับจริยธรรม																

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทั้ง	7	ด้าน	โดยเรียงจาก

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ดังน้ี	 ด ้านท�างานอย่าง

สร้างสรรค์	( X 	=	4.32)		ด้านมีใจให้บริการ	( X 	=	4.27)	

ด้านความรับผิดชอบ	( X 	=	4.15)	ด้านความโปร่งใส	( X  

=	4.03)	ด้านความเสยีสละ	( X 	=	3.91)	ด้านความซือ่สตัย์

สุจริต		( X 	=	3.82)	และ	ด้านความถูกต้อง	( X 	=	3.75)																			

ความผูกพันต่อองค์กร	 โดยรวมอยู่ใน	 ระดับมาก	 ( X  = 

4.04)	พบว่า	ระดับจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

มาก	 ทั้ง	 3	 ด้าน	 โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	

ดังนี้	ด้านความเชื่อมั่นในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร															

( X 	 =	 4.30)	 ด้านความตั้งใจจะคงความเป็นสมาชิกของ

องค์กร	( X 	=	3.92)	และด้านความพร้อมทีจ่ะทุม่เทท�างาน

ในนามขององค์กร	( X 	=	3.90)		

	 	 2.	ความสมัพนัธ์ระหว่างจรยิธรรมในการปฏบิตัิ

งานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาบัน

อุดมศึกษา	สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	พบว่า	

จริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 (r
xy	

	 =	 0.734)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	ผลปรากฏดังตาราง	1	ดังนี้		

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร 

ตัวแปร n ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์	(r)

Sig.

จริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงาน	ความ 

ผูกพันต่อองค์กร

252 .734 .000

หมายเหตุ		**	ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	P	≤ 	0.01

 3.	ข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสรมิ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร																						

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ผลปรากฏดังตาราง	2	ดังนี้

ตาราง 2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม

จริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร												          

แนวทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

และความผูกพันต่อองค์กร

จ�านวน 

(คน)

ร้อยละ

1)	ก�ากับดูแล	ติดตามการปฏิบัติตาม

จริยธรรม		โดยการประเมินตรวจสอบ	

และรายงานการปฏิบัติตามจรรยา

บรรณของพนักงานให้มีความชัดเจน

มากขึ้น		

16 36.36

2)	ส่งเสริมบรรยากาศการท�างานให้

เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	โดยมีการสื่อสาร

หลากหลายช่องทางให้พนักงานได้รับ

ทราบข้อมูลที่แท้จริงและรวดเร็ว

7 15.91
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แนวทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

และความผูกพันต่อองค์กร

จ�านวน 

(คน)

ร้อยละ

3)	ก�าหนดให้มีการประเมินพฤติกรรม

การปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณที่

ก�าหนดไว้อย่างเข้ม	และผลการประเมิน

การปฏิบัติราชการ	น�ามาพิจารณา

เลื่อนเงินเดือน	และความก้าวหน้าใน

การท�างาน		

10 22.73

4)		ส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้พนักงาน

พัฒนาตนเอง	และความเป็นสมาชิกกับ

องค์กรต่อไป

11 25.00

รวม 44 100.0

อภิปรายผล

	 1.	 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	 ของพนักงานใน

สถาบนัอดุมศกึษา	สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

	 พบว่า	 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีจริยธรรมในการปฏิบัติ

งาน	โดยรวมอยู่ในระดับมาก		เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน	พบ

ว่า	อยู่ในระดับมากทั้ง	7	ด้าน		โดยเรียงจากมากไปหาน้อย

ดังนี้	ด้านท�างานอย่างสร้างสรรค์,	ด้านมีใจให้บริการ,	ด้าน

ความรับผิดชอบ,	 ด้านความโปร่งใส,	 ด้านความเสียสละ,	

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต	และด้านความถูกต้อง	ตามล�าดับ	

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก�าหนด	 อาจเป็นไปได้ว ่า	

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อ

บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ว่าด้วย	 จรรยา

บรรณของบคุลากร	พ.ศ.	2556	และส่งเสรมิให้พนกังานใน

สถาบันอุดมศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ	ส�านึกในหน้าที่	สามารถ

เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ

สถานภาพ	 และตลอดจนปฏิบัติหน ้ าที่ ได ้อย ่ าง มี

ประสิทธิภาพ		อีกทั้งมีมาตรการในการติดตาม	รายงานผล

การกระท�าผิดด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา		และเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน	ตามแบบประเมินข้อตกลงและแบบการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของบคุลากร	(ป-มรม-.3)	ถอืได้ว่าเป็นการ

ควบคุมและส่งเสริมให้พนักงานพึงตระหนัก	 และส�านึกใน

หน้าที่และความรับผิดชอบในงานของตน	 และผู้บริหาร

สามารถเฝ้าระวังและติดตามความประพฤติของพนักงาน

ได้จากผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณนั้น	 เพื่อลด

ปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน	 และมีการประชุมร่วม

กันระหว่างคณาจารย์และบุคลากร	 เป็นประจ�าทุกปี	 รวม

ถึงการหาวิธีการแก้ไขปัญหา		และอุปสรรคต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

อย่างสม�่าเสมอ	 ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของ	 คณพศ	

สิทธิเลิศ	 (2548	 :	 7-9)	 ได้กล่าวว่า	 จริยธรรมเป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของ	การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏบิติังาน	ผูบ้รหิารหรอืพนกังานท่ีมจีรยิธรรมในการปฏบิตัิ

งาน	 ย่อมน�าไปสู่ความประพฤติหรือการปฏิบัติงานของ

บคุคลทีส่งัคมยอมรบั	ได้รบัเชือ่ถอืและไว้วางใจจากองค์กร

อืน่รวมถงึประชาชนทัว่ไป	เพือ่ความส�าเรจ็ในงานทีส่ะท้อน

ถึงคุณภาพของผู้บริหารและพนักงาน	เนื่องจากการปฏิบัติ

งานทีม่จีรยิธรรมจะไม่ก่อให้เกดิการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่	โดยไม่

เป็นธรรม	ท�าให้ทกุฝ่ายได้รบัผลประโยชน์ร่วมกนั	น�าความ

สุขความเจริญ	มายังองค์กร	สังคม	และประเทศชาติ	โดย

ส่วนรวม	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 สุลักษณ์	 ศิวรักษ์	

(2550	 :	 212-216)	 กล่าวว่า	 คุณลักษณะทางจริยธรรม

ดั้งเดิมของไทยได้ผูกติดกับความเชื่อทางศาสนา	 ซึ่งเป็นที่

ยอมรับจนกลายเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม	 สรุปได้ว่า

คุณลักษณะจริยธรรมส่วนบุคคลของสังคมไทย	ประกอบ

ด้วย	มีวาจาสัตย์	มีความอดทน	มีความซื่อสัตย์		รู้จักการ

ให้เกยีรติผูอ้ืน่		รกัสนัต	ิรกัความสงบ	มนี�า้ใจ	เอือ้อาทร	แบ่ง

ปัน	ให้ความเคารพผู้อาวุโส	มีความกตัญญูกตเวที		มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน		ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	รวสิรา		เดช

นาค	(2554	:	60)	และ	กลัยากร		คลงัสมบตั	ิ	(2551	:	48)		

ศึกษาเรื่อง	จริยธรรมในการท�างาน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

จริยธรรมในการท�างาน	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดบัสงูมาก	ได้แก่	ด้านความซ่ือสัตย์สุจรติในการปฏิบตัหิน้าที	่

ด้านความรบัผดิชอบต่อหน้าที	่ ด้านความมุง่มัน่ตัง้ใจพฒันา
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ตนเอง	พัฒนางานตลอดเวลา	ด้านการรกัความสามคัค	ีด้านการ

ค�านงึถงึความเสมอภาค	ความยตุธิรรมและไม่เลอืกปฏิบตั	ิด้าน

ความมศีลีธรรม	และธ�ารงไว้ซ่ึงวฒันธรรมอนัดงีาม	และด้านการ

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั	มปีระสทิธภิาพ	ประสิทธผิล	และ

ด้านความมนี�า้ใจอนัเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่		

  2 . 	 พนักงานในสถาบันอุ ดมศึ กษา 	 สั งกั ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีความผูกพันต่อองค์กร

	 พบว่า	 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานใน

สถาบนัอดุมศกึษา	สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่

ในระดบัมาก	จ�านวนทัง้	3	ด้าน	คอื	ด้านความเชือ่มัน่ในเป้า

หมายและค่านิยมขององค์กร,	 ด้านความตั้งใจจะคงความ

เป็นสมาชิกขององค์กร,	 และด้านความพร้อมที่จะทุ่มเท

ท�างานในนามขององค์กร	 ตามล�าดับ	 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ก�าหนด	 ผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่า		

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 มีความเชื่อม่ันว่าทิศทางของการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยฯ	ที่วางไว้	เพื่อท�าให้มหาวิทยาลัยด�าเนินงาน

ได้ผลส�าเรจ็		เมือ่บคุคลใดกล่าวถงึมหาวทิยาลยัในทางทีไ่ม่

ดี	เกิดผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยแล้ว	พนักงานจะด�าเนิน

การชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชา	และแก้ไขข้อกล่าวหาทันที	ซึ่ง

จะเกิดความเชื่อมั่น	 และศรัทธา	 ในการด�าเนินงานตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริม

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายการปฏิบัติ

งาน	 และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทั้งในสภาวะ

ปัจจบุนัและอนาคตของพนกังาน	และสร้างความเช่ือมัน่ว่า

รูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	 มีประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	สามารถน�าไปสู่เป้าหมายได้	 อย่างส�าเร็จและ

พนักงานได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 โดย

มหาวทิยาลยัได้วางแผนและวางเกณฑ์ท่ีดใีนการปฏบิตังิาน			

ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงาน	 จะส่งผลให้พนักงาน

มีความตั้งใจ	 จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร	 และได้

เลื่อนต�าแหน่งและ	การปรับเงินเดือน	มีความรักและภูมิใจ

ในการปฏิบัติงาน	พร้อมเต็มใจ	ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหา	 จากความห่วงใยต่อความเจริญก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัย	เป็นตัวชี้วัดได้ว่าพนักงานมีความพอใจในสิ่ง

ที่ท�าอยู่	 และไม่คิด	 ที่จะย้ายเพื่อปรับเปล่ียนไปอยู่องค์กร

อื่น	 ส่วนด้านความพร้อม	 ที่จะทุ่มเทท�างานในนามของ

องค์กร	 ถือได้ว่าพนักงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือใน

การจัดกิจกรรมอย่างเต็มความสมารถทุกครั้ง	โดยค�านึงถึง

ประโยชน์และความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก	

	 ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ	 เชน		

และคณะ	(Chen	and	Others.	2009	:	45-55)	ได้ศึกษา

ผลของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ	ด้านการอยู่

กับองค์กร	 และด้านบรรทัดฐานต่อผลการปฏิบัติงานและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร	 พบว่า	 ความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล

การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กร	

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์กร	 มี

ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ

องค์กรแต่ไม่มคีวามสมัพันธ์กบัผลการปฏบิตังิาน	ส่วนความ

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่กับองค์กร	 มีความ

สมัพนัธ์ทางลบกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิขององค์กรแต่

ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน	 ส่วนความยึดม่ัน

ผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานมีความสัมพันธ์ทางบวก

กบัพฤตกิรรมเป็นสมาชิกขององค์กรและผลการปฏิบตังิาน	

	 สอดคล้องกับงานวิจัย	มนสิชา	อนุกูล	(2553	:	54)	

ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานกับความผูกพันต่อ

องค์กรของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ	มหาวทิยาลยั	

ราชภัฏวไลยลงกรณ์		ในพระบรมราชูปถัมภ์	ปีพุทธศักราช	

2553	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตในการท�างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ผลการวิจัยพบว่า	 ด้าน

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน	พบว่า	พนกังานมคีวาม

ผูกพันต่อองค์กรเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	สุพานี	สฤษฎ์วานิช	(2552:	79)	กล่าวว่า	รูปแบบ
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ของความผูกพันกับองค์การ	 ได้แก่	 ความผูกพันเนื่องจาก

ต้องการอยูก่บัองค์การ	เพราะทีอ่งค์การนีเ้หมาะสมทีจ่ะคง

อยู่เป็นสมาชิกต่อไป	 (Continuance	 Commitment)	

เพราะค่าตอบแทนด	ีโอกาสก้าวหน้าด	ีจะเป็นเหตุผลในเชงิ	

Cost-Benefits	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ไพโรจน์	สถริยา

กร	(2553	:	2)	ได้ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ผูกพัน	 ต่อองค์กรของบุคลากรในเทศบาลนครปฐม	 โดย

พิจารณาเป็นรายด้านผลการวิเคราะห์	พบว่า	ความผูกพัน

ต่อองค์กร	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย	3.86		

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ภัทรพล		กาญจนปาน	(2552	:	

74)	ได้ศกึษาเร่ืองจรยิธรรมในองค์กรทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อ

องค์กรของพนกังานการประปานครหลวงและผลการด�าเนนิ

งานของการประปานครหลวงวัตถุประสงค์	เพ่ือศกึษาจรยิธรรม

ในองค์กรกบัความผกูพันต่อองค์กร	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้จ�านวน	381	

คน	ผลการศกึษาพบว่า	พนกังานการประปานครหลวงมคีวาม

ผกูพันต่อองค์กร	โดยรวมอยู	่ในระดับมาก	เมือ่วเิคราะห์เป็นราย

ด้าน	พบว่า	ความคดิเห็นเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองค์กรด้าน

ความเชือ่มัน่ต่อเป้าหมายและค่านยิมขององค์กร	และด้านการ

ปกป้องชือ่เสยีง	ภาพลกัษณ์ขององค์กรอยูใ่นระดบัมาก	 ด้าน

ความเตม็ใจทุม่เทเพือ่ประโยชน์ขององค์กร	 และด้านความ

ต้องการคงไว้ซึง่สมาชกิภาพขององค์กร	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

ส่วนด้านความภมูใิจในการเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ	ประภาส	ณ	พกุิล	(2551:	15	อ้างถึงใน	วารสาร

ครุศาสตร์;	2556	:	78)	พบว่า	คนทีม่คีวามภาคภมูใิจในตนเอง

สูงมักมีความเชื่อในตนเองกล้าตัดสินใจ	 กล้าท�ากล้าคิด	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 คนิษฐา	พันธุ์มวานิช	 (2554	 :	

97)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องค์กรของบุคลากรส�านักพิมพ์		หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราช	ผลการวิจัยพบว่า	บุคลากรส�านักพิมพ์	มีระดับความ

ผูกพันต่อองค์กรในด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ด้าน

ความเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร	 ด้านความต้ังใจและทุ่มเท

การท�างานเพื่อความส�าเร็จขององค์กร	 และด้านความ

ปรารถนาที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรในระดับมาก	

 

 3.	ความสมัพนัธ์ระหว่างจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน

กบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา	

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 พบว่า	 จริยธรรมในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	พบว่า	 มีความสัมพันธ์

ทศิทางบวกค่อนข้างสูง	(r
xy	
=	0.734)		อย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 แสดงให้เห็นว่า	 จริยธรรมในการปฏิบัติ

งาน	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกค่อนข้างสงูกบัความผกูพนัต่อ

องค ์กร	 ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัด

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ของการวิจัย	ที่ก�าหนด		ผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นไปได้

ว่า	 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	 สังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภฏัมหาสารคาม	มจีรยิธรรมในการปฏบิติังานและความ

ผูกพันต่อองค์กร	 ซ่ึงเกิดจากการที่มีนโยบายการส่งเสริม	

และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ	 โดยให้พนักงานยึดถือ

ปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใส	สามารถประสานงานทีส่ือ่สาร

ได้อย่างรวดเรว็ไม่มกีารปกปิดข้อมลูระหว่างหน่วยงานหรอื

ต่อผู้รับบริการ	 สอดคล้องกับแนวคิด	 โกวิทย์	 พวงงาม	

(2553	:	27)	ได้กล่าวว่า	หลักความโปร่งใส	ได้แก่	การสร้าง

ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ	 โดยปรับปรุง

กลไกการท�างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมี

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรง

มา	เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง

ชัดเจนได้		เนื่องจากจริยธรรมในการปฏิบัติงานและความ

ผูกพนัต่อองค์กรมส่ีวนผลกัดนัให้องค์กรประสบความส�าเร็จ	

และบรรลุวัตถุประสงค ์ตามแผนยุทธศาสตร ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ระยะ	5	ปี		(พ.ศ.	2555	

-	 2559)	 ในอนาคต	 กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการควบคุม	 มีมาตรการ	 และ

ร าย ง านผลก า รติ ด ต าม ร วมถึ ง ก า ร จั ดกิ จ ก ร รม	

ประชาสัมพันธ์ในวารสารกองบริหารงานบุคคล	 และส่ือ 

ต่าง	 ๆ	 เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมจริยธรรมในการ

ปฏิบตังิานให้กบัพนกังานได้รบัความรูค้วามสามารถในการ
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ท�างาน	เช่น	มีเป้าหมาย	แผนงาน	นโยบาย	ทิศทางในการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ในอนาคตที่ชัดเจน	สร้าง

ความก้าวหน้าให้กับพนักงาน	 น้ันก็แสดงได้ว่าเป็นการ

ก�าหนดและพฒันาระบบการบรหิารการจดัการทัง้ด้านการ

สอน	วิจัย		บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม		ภายใต้สถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงตามแผนยุทธศาสตร์	 สอดคล้องกับแนวคิด												

พชิาย	รตันดลิก	ณ	ภเูกต็	(2552	:	2)	ทีก่ล่าวว่า	องค์กรเป็น

หน่วยงานทางสังคมอยู ่ภายใต้และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง

แวดล้อม	 มีเป้าประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงมีผลประโยชน์

ร่วมกัน	 ขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น	 จึง

ออกแบบโครงสร้างเพื่อรวบรวมกลุ่มงาน	 กิจกรรม	 สร้าง

ระบบการประสานงานยุทธศาสตร์เพื่อให้การด�าเนินงานมี

ประสิทธิภาพและเคลื่อนตัวได้อย่างราบรื่น		สอดคล้องกับ

แนวคิดของ		นพรัตน์	นิยมญาติ		(2551	:	34)	จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน	ถือว่าเป็นค่านิยมที่บุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่

ในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ยุติธรรม	อุตสาหะ	มี

ความรับผิดชอบ	 เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งต่อ

ตนเอง	 องค์กร	 และความสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ

สังคมได้	 	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ภาสิริ	 ปัญญาภ	ู

(2553	 :	 5)	 	 ความผูกพันต่อองค์กร	 เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึง

คุณลักษณะภายในของพนักงาน	 	 โดยมีความเชื่อว่าการที่

พนักงานจะท�างานได้ดี	 อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน	 และ

สร้างสรรค์ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรอย่างเต็ม

ความสามารถ	 	 ก็ต่อเมื่อพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

องค์กรต่องาน	ต่อเพื่อนร่วมงาน	และต่อตนเอง	โดยความ

รูส้กึนัน้จะยัง่ยืนหรอืไม่ข้ึนอยูกั่บว่าองค์กรตระหนกัและให้

ความส�าคัญต่อคุณค่าของพนักงานเพียงใด	 ได้เปิดโอกาส

ให้พนกังานได้แสดงบทบาท	ความรูค้วามสามารถอย่างเตม็

ที่		เช่นเดียวกับแนวคิดของ		Herbert	and	Arthur		(1976	

;	อ้างถึงใน	สุรัสวดี	สุวรรณเวช.	2551	:	20)	กล่าวว่า	ความ

ผกูพนัต่อองค์กร	คอืการประสานพฤตกิรรมของสมาชิกเข้า

กับเป้าหมายขององค์กรซ่ึงได้ก�าหนดกิจกรรมและเสนอ

แนะแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ของ

องค์กรไว้แล้ว	 การท่ีสมาชิกเห็นด้วยกับเป้าหมายของ

องค์กร	และตัง้ใจทีจ่ะยอมรบัเป้าหมายนัน้		จะเป็นสิง่จงูใจ

ให้ท�างานอย่างเต็มที่	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	

นอกจากนี้	 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิสรา	 	 เดชนาค	

(2554	 :	 60)	 	 ศึกษาเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ

ความผูกพันต่อองค์กรของวิศวกร	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมี

จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงูมาก	

ส่วนความผูกพัน		ต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง	

ข้อเสนอแนะ 

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.		ควรมกีารจดัท�าวจิยัเพ่ือศกึษาสภาพปัญหาของ

การบรหิารผลการปฏบัิติงาน	วเิคราะห์ทบทวนระบบค่าจ้าง

ของพนักงาน	 เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล�่าระหว่าง

พนักงานที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบ

ประมาณรายได้

	 2.	 ควรมีการวางแผน	 วิเคราะห์	 ปฏิบัติตาม

มาตรการที่วางไว้	 	 เพื่อควบคุมส�าหรับผู้กระท�าผิด	 อีกทั้ง

การตดิตาม	รายงานผลส�าหรบัผูก้ระท�าผดิจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ	 ระหว่างปฏิบัติงานหรือเม่ือขัดกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย	โดยไม่ยึดความถูกต้อง	จารีตประเพณีแต่ยึด

เอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

	 3.	 ควรศึกษาวิจัยผลกระทบของความผูกพันต่อ

องค์กร	 ด้านความเชื่อมั่นในเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร	 ที่มีผลต่อความส�าเร็จขององค์กรในช่วงระยะการ

เปล่ียนแปลงของระบบการศึกษา	 เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน	เนือ่งจากเชือ่มัน่ในเป้าหมายและค่านยิม

ขององค์กร	 จะก่อให้เกิดความเต็มใจที่จะทุ่มเท่ท�างานใน

นามขององค์กรมากขึ้น	 พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานควบคู่กับ

องค์กรแห่งนีต้ลอดไป	ถงึแม้ว่าสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป

ก็ตาม
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คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ATTRIBUTE	OF	PROFESSIONAL	ADMINISTRATOR	AS	PERCEIVEDBY	 

ADMINISTRATORSAND	TEACHERS	IN	SECONDARYEDUCATIONAL	SERVICE 

AREA	OFFICE		25

ประเสริฐ		อินทะมนต์1 ,	ธีระวัฒน์		เยี่ยมแสง2 ,	อนุสรณ์		ถูสินแก่น3

Prasert		Intamont1	,	Tirawat		Yeamsang2	,	Anusorn		Thoosinkhean3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของผูบ้รหิารมอือาชพีตามความคดิเหน็ของผู้

บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25	จ�าแนกตามเพศ	วุฒิ	การศึกษา	และอายุราชการ		

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	493	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูการวิจยัครัง้นี	้เป็นแบบสอบถาม	คณุลกัษณะของผูบ้ริหารมอือาชพีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	และแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	สถิตทิี	่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าร้อยละ	คะแนน

เฉลี่	 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 ทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

	 2.	 คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25	จ�าแนกตามเพศ	โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่	ระดับ	.05

	 3.	 คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	25	จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุราชการ	โดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมือ

อาชีพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	ระดับ	.05				

  ค�าส�าคัญ	:	คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1		นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2		อาจารย์	ดร.คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3		อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

	 Objective	 of	 this	 research	 was	 in	 to	 study	 and	 compare	 the	 attribute	 of	 professional	 

Administrator	and	teachers	under	Education	Sevice	Area	District	25.	Classified	by	gender,	educational	

background,		years	of	work.	The	sample	used	in	this	in	research	were	about	493	of	administrators	and	

basic	education	schools.	Equipment	used	to	collect	information	for	this	study	was	6	aspects	of	the	

attributes	of	professional	administrator.	This	questionnaire	scale	was	5	rating	scale.	Statistics	was	used	

in	 data	 analyzing	 such	 as	 percentages,	mean	 scores,	 standard	 deviations,	 t-tests,	 and	 one-way	 

analysis	of	variance,	test	the	difference	between	the	Scheffe’	smethod.

Research results summarized as follows:

	 1.	The	attribute	of	professional	administrator	on	the	opinions	of		administrators	and		teachers	

under	The	Secondary	Education	Service	Area	office	25	overall	in	highest	level.

	 2.	 The	 attribute	 of	 professional	 Administrator	 on	 the	 opinions	 and	 	 teachers	 under	 The	 

Secondary	Education	Service	Area	office	25,	classified	by	gender,	educational	background,	years	of	

work	overall,the	opinion	about	the	attribute	of	professional	administrator	did	not	differ	statistically	

significant	at	the	.05	level.

	 3.	 The	 attribute	 of	 professional	 Administrator	 on	 the	 opinions	 and	 teachers	 under	 The	 

Secondary	Education	Service	Area	office	25,	classified	by	gender,	educational	background,	years	of	

work	overall,	the	opinion	about	the	attribute	of	professional	administrator	did	not	differ	statistically	

significant	at	the	.05	level.	

 Keywords :	The		trait		of		professional	administrators,		Education		Service		Area	Office

บทน�า

	 ปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์(Globalization)	 ท่ีมีความเจริญ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันที่

ท�าให้เกิดการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว	 และน�าไปสู่การ

ผสมผสานความคิด	ค่านิยม	ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ระหว่างมวลมนุษยชาติ	และท�าให้เกิดการแข่งขันในระดับ

นานาชาติมากขึ้น	 ทุกประเทศต่างพัฒนาศักยภาพของ

พลเมืองให้เป็นผู้ทันต่อยุคสมัย	 เพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์

ที่มีคุณภาพและมีความสามารถที่หลากหลายการศึกษาใน

ฐานะเป็นกลไกพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาคนให้เป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ	 ทุกประเทศจึงต้องเร ่ง

พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สามารถเรียนรู้ท่ีจะปรับ

ตวัให้ทนักับการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ตลอดเวลา	เพือ่ให้คน

ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้	 ก้าวทันโลกโดยยังคงรักษา

เอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้	 สามารถเลือกใช้ความรู้และ

เทคโนโลยไีด้อย่างคุม้ค่า	เหมาะสม	มรีะบบภมูคิุม้กนัทีด่	ีมี

ความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	ควบคู่ไปกับการมี

คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต	 ตลอดจน

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข	 (กระทรวง
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ศึกษาธิการ.2550:5)

	 ดงันัน้เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถสร้างสมัพนัธภาพ

กับชุมชนโลกได้อย่างทัดเทียมบนพื้นฐานของความมี

ศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้ง

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือความร่วมมือกับ

ประชาคมโลกได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพหากมีการปรับ

เปลี่ยนและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นพลเรือนและเป็นพลโลก

อย่างมีสมรรถนะและเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 มีศักยภาพใน

การแข่งขนัทีมี่คณุภาพสงูขึน้และเลอืกรบักระแสวฒันธรรม

ต่างชาต	ิรูเ้ท่าทนัทัดเทียมกับสากลโลก	ควบคูก่บัความเป็น

ไทย	 อีกท้ังกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเพื่อการจัดการศึกษา

และพัฒนาคณุภาพของผูเ้รยีนให้เท่าทนัต่อสภาวการณ์โลก

(กระทรวงศกึษาธกิาร.2553:65)	ผูบ้รหิารจงึเป็นบคุคลทีม่ี

ความส�าคัญ	 ท่ีจะชี้วัดความส�าเร็จและความล้มเหลวของ

องค์กรเพราะการบรหิารการศกึษาจะมลีกัษณะแตกต่างไป

จากเดิม	 โดยสถานศึกษาจะมีอ�านาจในการบริหารและ

จัดการศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น		ท�าให้ผู้บริหารการศึกษา

และผู้บริหารสถานศึกษา	 ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่

เพื่อบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบใหม่	 จึงจ�าเป็นต้อง

อาศัยภาวะผู้น�าท่ีมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพเข้า

มาบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	 และ

ประสทิธผิลมากยิง่ข้ึน	(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน.2550:12)	ผูบ้รหิารจงึต้องสร้างภาวะผูน้�าทีเ่ขม็

แข็งในการบริหารงานเพื่อให ้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล	ผูบ้รหิารทีม่คีวามเป็นผูน้�าหรอืใช้ภาวะผูน้�าได้

อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

ที่ดีจะส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานภายในสถาน

ศึกษาได้	 อย่างชัดเจนเพราะจะมีความสามารถในการใช้

อิทธิพลโน้มน้าวจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรให้ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งในความส�าเร็จ

ของงาน	 เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 น�าพา

ให้เกดิความเจรญิก้าวหน้าและเกดิการพฒันาในด้านต่างๆ

อย่างต่อเนือ่ง	ผูน้�าทีม่คีณุลกัษณะของการเป็นผูบ้รหิารมอื

อาชีพและมีภาวะผู้น�า	 จะท�าให้เป็นผู ้น�าที่มีวิสัยทัศน์ 

(Vision)	มกีารกระจายอ�านาจ	หรอืการเสรมิสร้างพลงัจงูใจ	

(Empowering)			เป็นผู้มีคุณธรรม	(Moral		Agents)	และ

มีการกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น�าด้วย	 	 ผู้น�าหรือผู้

บริหารที่มีภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงสามารถท�าให้

ประสทิธผิลขององค์กรสงูขึน้	แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์กร

จะมข้ีอจ�ากดัต่างๆเพยีงใด(รตัตกิรณ์		จงวศิาล.2551:106)		

ดงันัน้ผู้บรหิารสถานศกึษาจ�าเป็นต้องมคีณุลักษณะมคีวาม

รู	้ความสามารถมวีสัิยทศัน์มีคุณธรรมจรยิธรรมมคีวามเป็น

ผู้น�าโดยเฉพาะเป็นผู้น�าทางด้านวิชาการ	 มีความสามารถ

ทางการบริหารและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ	

พ.ศ.2542		แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่		2)		พ.ศ.2545	และฉบับ

ที่	3		พ.ศ.2553	มาตรา	53	ก�าหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหารการศึกษาให้มีฐานะเป็น

องค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพมีอ�านาจ

หน้าที่ก�าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพออก

และเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวชิาชพีรวมทัง้การพฒันา

วชิาชพีครผููบ้ริหารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษาและ

ด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น

ผูบ้รหิารการศกึษามอือาชพีจงึจะบรหิารและจดัการศกึษา

ประสบความส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้ซึ่งหน้าที่

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารการศกึษาและผู้บรหิารสถาน

ศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา	มี	2	ด้านหลัก	ดังนี้	1)	การ

จดัการศกึษาให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายหลกัการแนวทางรูป

แบบการจดัการศกึษาหลกัสตูรและกระบวนการการจดัการ

เรียนการสอน	 2)	 การบริหารการศึกษาให้เป็นไปตาม

แนวทางการบรหิารทีก่�าหนดไว้ในพ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ		

พ.ศ.2542	โดยเน้นการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของหลายฝ่าย

รวมทั้งบิดามารดาผู้ปกครององค์กรของรัฐและเอกชน

ตลอดทั้งชมรมสมาคมในสังคมนอกจากนี้	 	 ธีระ	 รุญเจริญ

(2550:72)	 กล่าวไว้ว่าการบริหารกิจการใด	 ๆ	 ที่เก่ียวกับ

สาธารณประโยชน์ในยุคโลกาภิวัตน์	 จ�าเป็นต้องอาศัย 

ผู้บริหารมืออาชีพ	 จึงจะด�าเนินธุรกิจต่าง	 ๆ	 ไปด้วยดีและ
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บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ผู ้บริหารองค์กรจึงเป็นผู้มี

บทบาทส�าคญัต่อการน�าองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ	การบรหิาร

กจิการทกุกิจการไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรอืขนาดใหญ่	ล้วน

แต่ต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ	นั่นหมายความว่าผู้บริหาร

สถานศกึษาต้องเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี	จงึจะสามารถน�าการ

ปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพและรังสิทธิ์	 มังคละคีรี(2551:128)		

กล่าวไว้ในวารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามว่าเพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพของผู ้บริหารสถาน

ศึกษา	 ผู้บริหารควรศึกษาความรู้เพื่อให้เกิดความสามารถ

ในการใช้กฎ	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพได้ถูกต้อง	แม่นย�า	ผู้บริหารควรมีความสามารถ

ในการเป็นผู้น�า	และผู้ให้การฝึกอบรมความรู้	ด้านวิชาชีพ

แก่ผู้ร่วมงานและบุคคลอ่ืนๆ	 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้คร	ู

อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าใน

งานที่	 ท�าอยู่เสมอผู้บริหารควรฝึกฝนสามารถปรับระบบ

งานให้	 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	ผู้บริหาร

ควรจัดให้บุคลากรระดับต่างๆ	 มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน

นอกเวลาท�างาน	เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันผู้บริหาร

ควรมีความสามารถในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการทันต่อ

เหตุการณ์ผู้บริหารควรเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ	

โดยมผีลงานวชิาการให้ปรากฏ	และเป็นทีย่อมรับของสังคม

และคนทั่วไป	 ผู้บริหารควรฝึกฝนสามารถน�าเอาความรู้	

หลักการต่างๆ	มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับ	สถานการณ์

ผู ้บริหารควรมีความสามารถปรับตัวได้เร็ว	 เมื่อรู ้ว ่า

สถานการณ์รอบตัวจะเกิดปัญหา

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	25		

เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ใน

ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่	26		อ�าเภอของจังหวัดขอนแก่น		

ได้แก่	อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	อ�าเภอบ้านฝาง		อ�าเภอพระยนื		

อ�าเภอหนองเรอื		อ�าเภอชมุแพ	อ�าเภอสชีมพอู�าเภอน�า้พอง		

อ�าเภออุบลรัตน์	 อ�าเภอกระนวน	 อ�าเภอบ้านไผ่	 อ�าเภอ

เปือยน้อย	 อ�าเภอพล	 อ�าเภอแวงใหญ่	 อ�าเภอแวงน้อย		

อ�าเภอหนองสองห้อง	 อ�าเภอภูเวียง	 อ�าเภอมัญจาคีร	ี	

อ�าเภอชนบท		อ�าเภอเขาสวนกวาง		อ�าเภอภูผาม่าน		อ�าเภอ

ซ�าสูง		อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย		อ�าเภอหนองนาค�าอ�าเภอบ้าน

แฮด		อ�าเภอโนนศิลา	และอ�าเภอเวียงเก่า	มีจ�านวนสถาน

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัด	 จ�านวน	 84	 โรงเรียน	

จ�านวนผู้บริหาร	 204	 คน	 และจ�านวนครู	 3,520	 คน	 ได้

ด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อมุ ่งหาแนวการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

มั่นคง	 โดยยึดหลักการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางแบบ

องค์รวม	บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน�า

พันธกิจที่ต้องท�าร่วมกัน	เพื่อน�าไปสู่จุดมุ่งหมาย	โดยเสริม

สร้างการพัฒนาบนพื้นฐานของความสมดุล	 ซ่ึงเป็นการ

พัฒนามนุษย์รอบด้านอย่างมีดุลยภาพสร้างสังคมไทยให้

เป็นสังคมแห่งคุณธรรม	 เกิดภูมิปัญญาจากการเรียนรู้และ

พฒันาสภาวะแวดล้อมทางสังคมให้ด�ารงไว้	เพือ่เป็นพืน้ฐาน

ในการพัฒนาคน	 สร้างสังคมคุณธรรม	 และเกิดภูมิปัญญา

จากการเรียนรู้อย่างยั่งยืน(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25,2555:7)		

	 ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	25	จงึมคีวาม

สนใจและมุ่งประเด็นในการศึกษาเรื่อง	 คุณลักษณะของผู้

บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	 ใน

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	25	เพ่ือ

เป็นข้อมลูพืน้ฐานส�าคญัส�าหรบัการพฒันาคณุลกัษณะของ

ผูบ้รหิารมอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศึกษาซึง่ส่งผลต่อการ

พัฒนาสถานศึกษา	 พัฒนาครู	 และส่งผลโดยตรงกับการ

พัฒนาผู้เรียน	 ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาน

ศึกษา	ชุมชน	สังคม	และผู้เรียนอันเป็นหัวใจส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะของผูบ้รหิารมอือาชพีตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา		เขต25		

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพจ�าแนกตาม

เพศวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท�างาน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

88

	 3.	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร

มืออาชีพตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25		

ขอบเขตการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยโดยใช้

ประชากรทัง้หมด	ส่วนคร	ูก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง	โดยสุม่แบบ

แบ่งชัน้ชนดิสดัส่วน	(Proportional	Stratified	Sampling)	

จ�าแนกตามรายโรงเรยีน	ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างโดยเทยีบจาก

ตารางแสดงขนาดกลุม่ตวัอย่างทีเ่หมาะสมส�าหรบัการวจิยั

ของศิริชัย	 กาญจนวาสี,	 ทวีวัฒน์ปิตยานนท์	 และดิเรก 

ศรีสุโข	ดูค่าระดับความเชื่อมั่นที่	95%	ได้กลุ่มตัวอย่างครู

จ�านวน	359		คน	และผูบ้ริหารจ�านวน	134		คน	เป็นจ�านวน

รวมทั้งสิ้น	493	คน	 (ศิริชัย	กาญจนวาสี,	ทวีวัฒน์	ปิตยา

นนท์และดิเรก	ศรีสุโข,	2555	:	150-151)

ตัวแปรที่ศึกษา 

	 ตวัแปรท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี	้ประกอบด้วยความ

คิดเห็นของผู้บริหาร	 และครูเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้

บริหารมืออาชีพ

 ตวัแปรต้น คอื	สถานภาพของครแูละผูบ้รหิารทีใ่ห้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25	ได้แก่

	 1.เพศ

	 	 1.1	เพศชาย

	 	 1.2	เพศหญิง

	 2.	วุฒิการศึกษา

	 	 2.1	ปริญญาตรี

	 	 2.2	ปริญญาโท

	 	 2.3	ปริญญาเอก

	 3.	ประสบการณ์ท�างาน

	 	 3.1	อายุราชการ	 					ต�่ากว่า	5		ปี

	 	 3.2	อายุราชการ	 					6	-	10			ปี

	 	 3.3	อายุราชการ	 					11	-	15		ปี

	 	 3.4	อายุราชการ	 					16	-	20		ปี

	 	 3.5	อายุราชการ	 					21	ปี		ขึ้นไป	

 ตวัแปรตาม คอื	คณุลกัษณะของผูบ้รหิารมอือาชพี

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25	 จ�านวน	 6	 ด้านของ 

วีระ	ประเสริฐศิลป์,	2546:5-9		ได้แก่

	 1.	การเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรมจริยธรรม

	 2.	การเป็นผู้น�าด้านการจัดระบบ

	 3.	การเป็นผู้น�าด้านวิชาการ

	 4.	การเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการ

	 5.	การเป็นผู้น�าด้านสังคมและชุมชน

	 6.	การเป็นผู้น�าด้านการพฒันาตนเองในเชงิบรหิาร

ระยะเวลาด�าเนินการ 

	 ภาคเรียนที่	2		ปีการศึกษา	2555		ถึงภาคเรียนที่	

1	ปีการศึกษา		2556	

สถานที่ในการด�าเนินการวิจัย

	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	25	จ�านวน		84โรงเรียน		

ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ศึกษาเอกสาร	 หลักการ	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่เพื่อสรุป

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	และออกแบบการวิจัย

	 2.	 น�ากรอบแนวคิดที่ได้มาสร้างและพัฒนาเครื่อง

มือในการด�าเนินการวิจัยในระยะแรก

	 3.	 เสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาและภาษา	และน�ามาปรับปรุงแก้ไข

	 4.	ทดลองใช้เคร่ืองมอืในโรงเรยีนนาโพธิพ์ทิยาสรรค์		

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26	จากนั้น

น�ามาหาค่าความเที่ยง	(Reliability)	ของเครื่องมือ	โดยใช้

สูตรของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	

	 5.	ด�าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
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	 6.	น�าข้อค้นพบจากการศึกษาในระยะแรกมาสร้าง

เครื่องมือในการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลในระยะที่สอง

	 7.	 ตรวจสอบและยืนยันสภาพปรากฏการณ์ที่แท้

จริงของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	 25	 	 โดยการศึกษาจากโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขนาดกลาง	 ขนาดใหญ่	 และขนาดใหญ่พิเศษ		

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 	 25		

จ�านวน	3		แห่ง	

	 8.	วิเคราะห์ข้อมูล

	 9.	สรปุ	อภปิรายผล	และจดัท�ารายงานผลการวจิยั

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยระยะแรกเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ผู้วิจัย

ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 	 Research)	 โดยมีราย

ละเอียด	ดังนี้

 ประชากร

	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี	 คือ	 

ผูบ้รหิารและครใูนโรงเรยีนมธัยมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	25		ผู้บริหาร	จ�านวน		204	

คน	ครู	จ�านวน	3,520	คน	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	3,724	คน	

จาก		84		โรงเรียน	

 กลุ่มตัวอย่าง 

	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยศึกษาผู ้บริหารโดยใช้

ประชากรทัง้หมด	ส่วนคร	ูก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง	โดยสุม่แบบ

แบ่งชัน้ชนดิสดัส่วน	(Proportional	Stratified	Sampling)	

จ�าแนกตามรายโรงเรยีน	ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างโดยเทยีบจาก

ตารางของ	 ศิริชัย	 กาญจนวาสี,	 ทวีวัฒน์ปิตตานนท์	 และ

ดเิรกศรสีขุโข	ค่าระดับความเชือ่มัน่ที	่95%	ได้กลุม่ตวัอย่าง

ครูจ�านวน	359	คน	และผู้บริหาร	จ�านวน	134		คน	เป็น

จ�านวนรวมทั้งสิ้น	493	คน	(ศิริชัย	กาญจนวาสี,	ทวีวัฒน์

ปิตยานนท์	และดิเรก	ศรีสุโข,2555:150-151)

 การวจิยัระยะทีส่องเป็นการเกบ็ข้อมูลเชงิคณุภาพ  

เ พ่ือตรวจสอบยืนยันผลการวิจัยให ้สอดคล ้องกับ

คุณลักษณะผู ้บริหารและบริบทของสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	25		โดยศกึษา

จากโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต25		ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลาง		1	

แห่ง	ขนาดใหญ่		1	แห่ง	และขนาดใหญ่พิเศษ	1	แห่ง	รวม	

3		แห่ง		การพิจารณาเลือกโรงเรียน	ครั้งนี้	ผู้วิจัยได้เลือก

โดยใช้เกณฑ์บริบทที่ตั้งและขนาดของสถานศึกษา	 เป็น

เกณฑ์	 โดยเลือกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากลาง

ได้แก่	โรงเรยีนบ้านลานวทิยาคม	โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาด

ใหญ่	ได้แก่	โรงเรยีนชนบทศกึษาและโรงเรยีนทีเ่ป็นโรงเรยีน

มธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านไผ่	จงัหวดั

ขอนแก่น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 มี	 2	 แบบ	 ได้แก	่

แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ

และแบบสัมภาษณ์

 แบบสอบถาม	เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารผู้

บริหารมืออาชีพ	แบ่งเป็น	3ตอน	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

 ตอนท่ี 1	 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)จ�านวน	8ข้อเกีย่ว

กับ	 เพศอายุ	 ระดับการศึกษาสูงสุดประสบการณ์ท�างาน	

และ	ข้อมูลสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้

บริหารมืออาชีพ	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 5	 ระดับซึ่ง

ประกอบด้วยข้อค�าถามเก่ียวกับการเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรม

จรยิธรรม	การเป็นผูน้�าด้านการจดัระบบ	การเป็นผูน้�าด้าน

วิชาการ	การเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการ	การเป็นผู้น�า

ด้านสังคมและชุมชน	 และความเป็นผู้น�าด้านการพัฒนา

ตนเองในเชิงบริหารจ�านวน	36ข้อ

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด	 เพื่อรับฟังข้อ

เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของผู้บริหารมืออาชีพจ�านวน	6	ข้อ	
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 แบบสัมภาษณ	์เป็นแบบสัมภาษณ์		จ�านวน	2	ชุด	

ชุดที่	1	ส�าหรับผู้บริหาร	และชุดที่	2	ส�าหรับครู	ซึ่งทั้งสอง

ชุดใช้สัมภาษณ์ในวันที่	 10-12	 กรกฎาคม	 2556	 และมี

เนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ	 เพื่อใช้

เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยระยะท่ีสองเป็นการตรวจสอบ

ยนืยนัผลการวจิยัและน�ารายละเอยีดข้อมลูทีไ่ด้มาสรปุราย

งานผลการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง

ข้อมูลเชิงปริมาณและ	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 โดยแบ่งเป็น	 2	

ระยะ	ดังนี้	ดังนี้	

 ระยะที ่1	การเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิปรมิาณ	ในการ

วิจัยเชิงส�ารวจ

	 1.	น�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย

ตามวันเวลาที่ก�าหนด	และผู้วิจัยติดตามแบบสอบถาม	จน

ได้แบบสอบถามกลับคืนมาครบตามจ�านวนหรือมากกว่า

ร้อยละ	80	ขึ้นไป	 	

	 2.	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาตรวจสอบความถกูต้อง	ครบถ้วน	

สมบูรณ์	ของแบบสอบถาม	หากยังมีข้อผิดพลาดบกพร่อง

จะได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์	

	 3.	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาตรวจสอบความถกูต้อง	ครบถ้วน	

เพื่อน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อน�าไปสู่การสรุป	 	 และ

อภิปรายผลการวิจัย

	 4.	ท�าหนงัสอืขอบคณุ	 ไปยงัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	 	 25ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม	และการสมัภาษณ์

 ระยะที่ 2	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย

การสัมภาษณ์เชิงลึก

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยระยะแรกท่ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจผู้วิจัย

จะน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม	 ไปวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติเพื่อ

การวิจัย	 โดยใช้สถิติบรรยายในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละในส่วนของ

ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม		และวเิคราะห์ข้อมลู

เกีย่วกบัความเหน็ของผูบ้รหิารและครเูกีย่วกับคณุลกัษณะ

ของผู้บริหารมืออาชีพ	 โดยการหาค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐานน�าข้อมลูมาประมวลผล	น�าเสนอในรปูตาราง

ประกอบการเขียนบรรยายเป็นความเรียง	ส่วนการเปรียบ

เทยีบคุณลักษณะผู้บรหิารมอือาชีพตามความคิดเหน็ของผู้

บริหารและครูสั งกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา		เขต		25		จ�าแนกตามเพศใช้การทดสอบค่าที	

(	 t–test)	 เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25	 จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา

และจ�าแนกตามอายุราชการ	 ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว	 (F–Test)	 เมื่อพบความแตกต่าง

ได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	

(Scheffe’	)

 การวิจัยระยะที่สองที่เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ การ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสังเกต	

การวิเคราะห์เอกสาร	 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา	

(Content	Analysis)	

การแปลผลข้อมูล

	 ในกรณีวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 

ผู้วิจัยแปลความหมายดังนี้	(ประยุทธ์	ชูสอน,	2548	:	237)

4.51-5.00	หมายถึง	มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

3.51-4.50	หมายถึง	มีความคิดเห็นในระดับมาก

2.51-3.50	หมายถึง	มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

1.51-2.50	หมายถึง	มีความคิดเห็นในระดับน้อย	

1.00-1.50	หมายถึง	มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

	 การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะผูบ้รหิาร

มืออาชีพตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูสังกัด
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ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	25	โดยภาพ

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ( X =4.55)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน		ด้านที่มีความคิดเห็นมากที่สุด	คือ	

ด้านการเป็นผูน้�าการพัฒนาตนเองในเชงิบรหิาร	( X =4.63)		

รองลงมาคือด้านการเป็นผู้น�าด้านสังคมและชุมชน	 ( X
=4.61)	ด้านการเป็นผูน้�าด้านการจดัระบบ	(X =4.60)		ด้าน

การเป็นผูน้�าด้านวชิาการ	( X =4.54)		ด้านการเป็นผู้น�าด้าน

การบริหารจัดการ	 ( X =4.49)	ส่วนด้านที่มีระดับความคิด

เห็นมากเป็นล�าดับสุดท้าย	 คือ	 ด้านการเป็นผู ้น�าที่มี

คณุธรรมจรยิธรรม	( X =4.43)		ตามล�าดบัเมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน	มีดังนี้

	 1.	 ด้านการเป็นผู้น�าท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม	 พบว่า		

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมือ

อาชพีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครสูงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ด้านการเป็นผู้น�าที่

มีคุณธรรมจริยธรรม	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( X
=3.96)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความคิดเห็นมากที่สุด		

คอืผูบ้ริหารประพฤตปิฏบิตัใินทางทีไ่ม่ขดัต่อศลีธรรมค�าสัง่

สอนของศาสนา( X =4.60)	 รองลงมา	 คือผู้บริหารมอบ

หมายงานตรงกับความรู ้ความสามารถเหมาะสมและ

ยตุธิรรม	( X =4.58)		และข้อทีมี่ความคดิเหน็มากเป็นล�าดบั

สุดท้ายคือ	 ผู้บริหารให้ความถูกต้องและยุติธรรมในการ

พิจารณาความดีความชอบ	( X =3.96)		ตามล�าดับ

	 2.	ด้านการเป็นผู้น�าด้านการจัดระบบ	พบว่า		การ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25		ด้านการเป็นผู้น�าด้าน

การจัดระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	( X =4.60)		

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด	 คือ	 

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบสารสนเทศ

และการสือ่สารเพือ่ใช้ในการบริหารงาน( X =4.70)		รองลง

มา	คอื	ผูบ้รหิารสร้างเครือข่ายรวมทัง้น�าสิง่แวดล้อมทัง้มวล

มาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา	( X =4.70)		และข้อที่มี

ความคิดเห็นมากเป็นล�าดับสุดท้าย		คือ	ผู้บริหารคิดอย่าง

เป็นระบบและน�าความคิดรวบยอดมาสื่อสารกับคนใน

องค์กรให้รู้เท่าเทียมกัน	( X =4.43)	ตามล�าดับ

	 3.	ด้านการเป็นผู้น�าด้านวิชาการ	พบว่า		การแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	25ด้านการเป็นผูน้�าด้านวชิาการ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	( X =4.54)		เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อทีม่คีวามคดิเหน็มากทีส่ดุ	คอื	ผูบ้รหิารให้โอกาส

แก่ครูในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการให้ทันสมัยอยู่

เสมอ	 ( X =4.68)	 รองลงมา	 คือ	 ผู้บริหารเสนอและน�า

เทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนและเน้นการเรยีนการสอนเป็นส�าคัญ	( X =4.65)		และ

ข้อที่มีความคิดเห็นมากเป็นล�าดับสุดท้าย	 คือ	 ผู้บริหารมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและริเริ่มจัดท�าและใช้

หลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการจ�าเป็นของนักเรียน

และท้องถิ่น	( X =4.37)		ตามล�าดับ

	 4.	ด้านการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการ	พบว่า		

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมือ

อาชีพตามความคิดเหน็ของผู้บรหิารและครสัูงกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25	ด้านการเป็นผู้น�า

ด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( X
=4.49)		เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อทีม่คีวามคดิเหน็มากทีส่ดุ		

คือ	 ผู้บริหารใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อปรับเปล่ียนวิธีการ

ท�างานที่บุคลากรยึดอยู่แต่รูปแบบเดิม	 ( X =4.57)	 รองลง

มา	คือ	ผู้บริหารน�าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการ

บรหิารงานในโรงเรียน	( X =4.54)		และข้อทีม่คีวามคิดเห็น

เป็นล�าดบัสุดท้ายคือผู้บริหารกล้าทีจ่ะใช้ความคิดของผู้ร่วม

งานโดยส่วนรวมมาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่อย่าง

จ�าเจ	( X =4.39)	ตามล�าดับ

	 5.	 ด้านการเป็นผู้น�าด้านสังคมและชุมชน	 พบว่า		

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมือ
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อาชพีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครสูงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25		ด้านความสุภาพ	

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	( X 	=	4.61)	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อทีม่คีวามคดิเหน็มากทีส่ดุ		คอื	ผูบ้รหิารสามารถ

น�าชมุชนและหน่วยงานภายนอกมาร่วมสนบัสนนุกจิกรรม

ต่างๆของโรงเรียน	 ( X 	 =	 4.73)	 รองลงมา	 คือ	 ผู้บริหาร

สามารถน�าชุมชนเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือใน

การจัดหาทรัพยากรอุปกรณ์และการเงินมาใช้บริหาร

โรงเรียน	 ( X =	 4.71)	 และข้อท่ีมีความคิดเห็นเป็นล�าดับ

สุดท้ายคือผู้บริหารสามารถสร้างความเข้าใจบทบาทและ

หน้าที่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่าง

ถูกต้องชัดเจน	( X 	=	4.43)	ตามล�าดับ

	 6.	ด้านการเป็นผูน้�าการพฒันาตนเองในเชงิบรหิาร	

พบว่า		การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะผูบ้รหิาร

มืออาชีพตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	25ด้านการ

เป็นผู้น�าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหารโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 ( X =	 4.63)	 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อที่มี

ความคิดเห็นมากที่สุด		คือผู้บริหารพัฒนาตนเองในการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	ๆ	อยู่เสมอ	( X =	4.77)	รอง

ลงมา	คอื	ผูบ้รหิารใช้ทกัษะความสามารถในการบรหิารเป็น

ประจ�าอยู่เสมอ	( X 	=	4.74)	และข้อที่มีความคิดเห็นเป็น

ล�าดบัสดุท้ายคอื	ผูบ้รหิารพฒันาทกัษะการเป็นผูน้�าในด้าน

ต่างๆเช่นทักษะทางเทคนิคทักษะมนุษยสัมพันธ์ทักษะ

คตินิยม	( X 	=	4.41)		ตามล�าดับ

	 การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะผูบ้รหิาร

มืออาชีพตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา		เขต		25		จ�าแนก

ตามเพศโดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้

บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05		เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน		พบว่า		ด้านการเป็น

ผู้น�าที่มีคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านการเป็นผู้น�าด้านการจัด

ระบบ	 ด้านการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการมีความคิด

เหน็เกีย่วกับคณุลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชพีแตกต่างกนัอย่าง

มนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนด้านอืน่ไม่แตกต่างกัน

	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25		

จ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา		โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็เกีย่ว

กับคุณลักษณะผูบ้ริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกันที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า		

ด้านการเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรมจริยธรรม		ด้านการเป็นผู้น�า

ด้านการจัดระบบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้

บริหารมืออาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05		ส่วนด้านอื่นๆ		มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25		

จ�าแนกตามอายุราชการ		โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยว

กับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า		

ด้านการเป็นผู้น�าท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านการเป็นผู้น�า

ด้านการจัดระบบด้านการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการ

และด้านการเป็นผูน้�าด้านสงัคมและชมุชน		มคีวามคดิเหน็

เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ส่วนด้านอื่น	ๆ	มีความคิด

เห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 การแสดงความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครโูรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 25		

จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแบบสอบถามปลายเปิด	

	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของการเป็นผู้น�าทีม่คุีณธรรม

จรยิธรรมทีมี่ความถี	่	3		อนัดบัแรกคอื	ผู้บรหิารต้องมคีวาม

ซือ่สตัย์สจุรติบรหิารงานด้วยความโปรงใส	รองลงมาคอืผูบ้รหิาร

มีความยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับทุกคนและผู้บริหาร

ควรประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาและ

บุคคลทั่วไป
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	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการเป็นผู้น�าด้านการจัด

ระบบที่มีความถี่	 	 3	 	 อันดับแรก	 คือ	 ผู้บริหารควรมีวิสัย

ทัศน์กว้างไกลน�าเทคโนโลยีส มัยใหม่มาใช้ในการจัด

ระบบ		รองลงมาคอื	เป็นผู้มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์น�าพา

องค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้	 และมีความรอบรู้รู้ลึกใน

ทฤษฎีการจัดระบบและน�ามาปรับใช้ในการบริหารงาน

	 ข ้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการเป ็นผู ้น�าด ้าน

วิชาการที่มีความถี่	3	อันดับแรก	คือ	ผู้บริหารควรมีความ

รู้ในเร่ืองนโยบายการศึกษาชาติจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

การจัดท�าหลักสูตร	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ

วดัผลประเมนิผล		การจบหลกัสตูร		รองลงมาคอื		จดัระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท�า	 ผลงานทาง

วิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ

	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการเป็นผู้น�าด้านบริหาร

จัดการที่มีความถี่	3	อันดับแรก	คือ		ผูบ้รหิารต้องกล้าคิด

กล้าตดัสนิใจกล้าปรับเปลีย่นระบบการบรหิารจัดการให้เข้า

กบัยคุสมัย	รองลงมา	คอืเป็นผูท้ีย่อมรบัฟังความคดิเหน็ของ

ผู้อื่นไม่ใช้ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่และบริหารโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล

	 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของการเป็นผู้น�าด้านสังคม

และชุมชนที่มีความถี่		3		อันดับแรก	คือ		ผูบ้รหิารควรมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 	มีความเป็นกันเองไม่ถอืตัว		รองลงมา

คอื		พัฒนาชุมชนและสงัคมให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละ

ให้ความร่วมมอืกบัชมุชนเมือ่ชมุชนหรอืสังคมต้องการความ

ช่วยเหลือ

	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของการเป็นผู้น�าด้านสังคม

และชุมชนที่มีความถี่	3	อันดับ	แรก	คอื	มกีารอบรม	ศกึษา

หาความรู้เพิม่เตมิ	จากแหล่งต่างๆอยูเ่สมอศกึษาดูงานและ

น�ามาปรับ	ใช้ในการการพัฒนางาน		รองลงมาคือ		มีความ

สามารถในการครองตนครองคน	 ครองงานและมีการคิด

วิเคราะห์สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

	 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก	 การสังเกต	 การวิเคราะห์เอกสาร	 ผู้วิจัยใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา(Content	 Analysis)สามารถสรุปผลเป็น

รายด้านได้ดังนี้

	 ด้านการเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรมจริยธรรม		ผู้บริหาร

ไม่ควรมีอคติ	คือล�าเอียงด้วยความชังหรือรัก	ไม่เอาเข้ามา

เก่ียวข้องด้วย	 การต�าหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง

ลงโทษด้วยเมตตา	 ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว	นัก

บรหิารทีเ่ป็นผู้น�าขององค์กรยงัต้องรู้จกัสละประโยชน์ส่วน

ตนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม	ต้องรู้จกัแสดงน�า้ใจกบัเพือ่นร่วม

งานและลูกน้องในโอกาสอนัสมควร	และส่ิงสมควรท่ีจะต้อง

มีอย่างยิ่งคือ	ความรู้จักอดกลั้นและอดทนทั้งทางอารมณ์

และจิตใจ	สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย	ไม่อาฆาตแค้น	เรื่อง

ที่แล้วก็ให้แล้วกันไป	ถ้าผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย	

จะท�าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�างาน	

	 ด้านการเป็นผู้น�าด้านการจัดระบบ	 ผู้บริหารควร

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล		มีความรู้ความสามารถ	มีความ

คดิรเิริม่สร้างสรรค์	มปีฏภิาณไหวพรบิด	ีมกีารตดัสนิใจและ

แก้ปัญหาได้ดี		มีมนุษยสัมพันธ์ดี		มีความรับผิดชอบสูง		มี

ใจเปิดกว้างพร้อมทีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่		มคีวาม

ซื่อสัตย์สุจริต	ยุติธรรม	มีความสามารถในการสื่อสาร	และ

ที่ส�าคัญต้องเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีความเข้มแข็ง		

สามารถสร้างแรงจูงใจโน้มน้าวให้ผู ้ร ่วมงานเกิดการ

เปล่ียนแปลงการท�างานอย่างมีเป้าหมาย		 มีการวางแผน

การท�างาน	มคีวามรเิริม่สร้างสรรค์		บรหิารงานโดยมุง่เน้น

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	และ

รู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม

	 ด้านการเป็นผูน้�าด้านวิชาการ		ผูบ้ริหารควรเป็นนกั

วางแผนและก�าหนดนโยบายที่ดีและใช้แผนเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ		 เป็นผู้ที่ตัดสินใจและ

วินิจฉัยสั่งการที่ดี		 มีความรู ้	 และบริหารโดยใช้ระบบ

สารสนเทศที่ทันสมัย	เป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อ

ส่ือสาร		รูจั้กมอบอ�านาจและความรบัผิดชอบแก่ผู้ทีเ่หมาะ

สม		มคีวามคล่องแคล่ว	ว่องไว	และตืน่ตวัอยู่เสมอ		มคีวาม

รับผิดชอบงานสูง	 ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค	สามารถ

ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนางานอย่างเป็น

ระบบ		และมกีารประเมนิผลการปฏบิติังานอย่างเป็นระบบ
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ต่อเนื่อง	และน�าผลการประเมินไปนิเทศ		 และพัฒนา

งานการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปนอกจากนี้	 ยัง

มปัีจจยัส�าคญัทีจ่ะเสรมิสร้างความเป็นนกับรหิารการศึกษา

มืออาชีพ	ที่จะเป็นตัวชี้วัดน�าไปสู่ความส�าเร็จและเป็นที่

ยอมรบัของทกุฝ่าย	เช่น	คณุวฒุด้ิานกาศกึษา	ประสบการณ์

การปฏบิตังิานประสบการณ์การฝึกอบรม	ศกึษาดงูาน	การ

สร้างผลงานทางวิชาการ		 ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ	รวมถึง

ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลด้วย

	 ด้านการเป็นผูน้�าด้านการบรหิารจดัการนกับรหิาร

ควรคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้	และต้องมีความ

สามารถในการจดัระบบความคดิให้เชือ่มโยง	มองถึงองค์กร

รวมของปัญญาท้ังหมด	 นอกจากการคิดอย่างมีระบบแล้ว	

ยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้ชัดเจน	มีความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการ

ตัดสินใจ	แม้จะมีข้อมูลครบถ้วนในมือแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจ	

เพราะขาดความมัน่ใจ	กลวัทีจ่ะต้องรบัผดิชอบกบัผลทีเ่กดิ

จากการตดัสนิใจนัน้	องค์กรใดทีม่ผีูบ้รหิารแบบนีอ้งค์กรนัน้

คงเจริญเติบโตได้ยาก	 มองไม่เห็นอนาคตด้านความเจริญ

ก้าวหน้า	

	 ด้านการเป็นผูน้�าด้านสงัคมและชมุชน		ผูบ้รหิารมอื

อาชีพควรต้องมีคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น�า	ในการ

บริหารจัดการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จน้ันผู้บริหารจะ

ต้องมลีกัษณะของความเป็นผูน้�าสงูคือสามารถกระตุน้โน้ม

น้าวสร้างแรงจูงใจให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	 

ผู้ปกครอง	 และชุมชนยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในทุก

กระบวนการท�างานอย่างเข้มแข็ง	 มีความสามารถในการ

ตดัสนิใจได้อย่างถกูต้อง	รวดเรว็		ความรบัผดิชอบ		มคีวาม

เฉลยีวฉลาดปฏภิาณไหวพรบิด	ี	เนือ่งจากปฏภิาณไหวพรบิ

จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้บริหารท่ีจะใช้ในการบริหารงาน

หรอืใช้ในการวนิจิฉยัสัง่การ		มคีวามคล่องแคล่วว่องไว		ตืน่

ตัวอยู ่ เสมอ	 พร ้อมที่จะรับและแก ้ ไขป ัญหาในทุก

สถานการณ์	อีกท้ังต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 ยอมรับ

การเปลีย่นแปลงและ	กระตอืรอืร้นทีจ่ะศกึษาเรยีนรูส้ิง่ใหม่	

ๆ	อยูเ่สมอและผูบ้รหิารมอือาชพีควรต้องมคีณุลกัษณะด้าน

ความรู้ทางวิชาการ	ผู้บริหารต้องมีความรู้		 ความสามารถ 

และประสบการณ์ทางวชิาการ		โดยต้องศกึษาเรยีนรู้ทัง้ด้าน

วชิาการทัว่ไปและวชิาชพีให้เกดิความรอบรู	้เชีย่วชาญและ

สามารถเป็นผูน้�าด้านวชิาการ	เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัของผูใ้ต้

บังคับบัญชาและสังคม

	 ด้านการเป็นผู้น�าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 

ผู้บริหารมืออาชีพควรมีความรู้จักการพัฒนาตนเองให้เป็น

ไปในทางสร้างสรรค์	 ควรสร้างความก้าวหน้าด้วยความ

สามารถ	ซือ่สัตย์สุจรติ	เสยีสละ	เหน็ประโยชน์ของผู้อืน่ก่อน

ประโยชน์ส่วนตน	เมื่อเป็นผู้บังคับบัญชา	ต้องมีศีลธรรมใน

การปกครอง	ไม่ท�าตัวเป็นนายที่กดขี่ขมเหงลูกน้อง	ต้องมี

ความยุติธรรมในการดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา	 และควรถือ

เป็นหน้าท่ีส�าคัญที่จะสนับสนุนให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้

ก้าวหน้าดีกว่าตน	ซึ่งถ้าผู้บริหารท�าได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	

ผู้บริหารจะเป็นคนที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

อภิปรายผล

	 คณุลกัษณะของผูบ้รหิารมอือาชีพตามความคดิเหน็

ของผู้บริหารและครู	 	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา		เขต		25		โดยรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด		เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า			เกอืบทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด	 	 ยกเว้นด้านการเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ

ด้านการเป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับมาก		

ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าในปัจจุบันบันระบบการจัดการศึกษา

ของประเทศได้ม	ีการปฏริปูการศกึษา		ซึง่ผลจากการปฏรูิป

การศึกษาดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารต้องมี	การปรับเปลี่ยน

วิธีการบริหารงานในโรงเรียนให้มี	 ความสอดคล้องกับการ

ปฏิรูปการศึกษา	 	 โดยผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้น�า

ทีม่อือาชีพมากขึน้			สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ		ธงชยั			สนัติ

วงษ์(2535:12)	ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับฟังมากขึ้นผู้บริหารที่

พยายามท�าให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายหรอื

นโยบายขององค์กรด้วยเหตุผลและหลักการซ่ึงเป็นที่

ยอมรับโดยประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวทางต่างๆ	 	อย่างผสม

กลมกลืนกันแล้วน�าไปสู่การปฏิบัติซึ่งความส�าคัญของผู้
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บริหารมืออาชีพ	 	 การที่บุคคลหนึ่งจะก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งผู้

บรหิารได้นัน้มใิช่เรือ่งง่ายและยิง่เป็นผูบ้รหิารมอือาชพีด้วย

แล้วยิ่งต้องใช้ความมานะพยายามมากและต้องประกอบ

ด้วย	คณุสมบติัทีส่�าคญัในการบรหิารให้มปีระสทิธภิาพ	เกดิ

ประสิทธิผลอย่างแท้จริงต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์	 คือ	 

ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นนักวางแผนการจัดรูปงาน		

การสั่งการการควบคุม	 มีความรับผิดชอบของผู้บริหารสูง	

มีมนุษยสัมพันธ์	 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลมีความรู้

ความเข้าใจ		และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

ด	ีการเป็นผูน้�า	การจงูใจการสร้างทมีงาน	การบรหิารความ

ขดัแย้งนบัเป็นจติว	ิทยาการบรหิาร		ผูบ้รหิารมอือาชีพต้อง

มทีกัษะการบรหิาร	ในเรือ่งการบรหิารเวลา		การมอบหมาย

งาน	 การสอนงาน	 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาความก้าวหน้าใน

หน้าที่	 การงาน	 มีทักษะการพูดส�าหรับผู้บริหาร	 และมี

แนวคดิในการเพิม่ประสิทธภิาพ		การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม		

และความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาปรับปรุงงาน	 และ

สอดคล้องกบั	โยธนิ	จารภุมู	ิ(2526:27)	ได้ท�าการวจิยั	เรือ่ง

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา

ตามทัศนะของชุมชน	ในจังหวัดนครศรีธรรมราช		ผลการ

ศกึษาปรากฏว่า	คณุลกัษณะเบือ้งต้นของผูบ้รหิารมดีงันี	้มี

ความยุติธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต		มีเหตุผลและความรับ

ผิดชอบสูง	 ส�าหรับด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงานของผู้

บริหารมีดังนี้	คือ	มีความตั้งใจ	กระตือรือร้นในการท�างาน		

และมีแรงปรารถนาจะท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จสูงเสมอ	

ยอมรับฟังความคิดเหน็ของผูอ้ืน่และรูจ้กัเลอืกความคิดเหน็

ที่ดี	 และหาทางปรับปรุงงานของตนเองอยู่เสมอ	 รู้จักแบ่ง

งานและอ�านาจหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบให้บุคลากรใน

โรงเรียนอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	และเป็น

ผู้ที่ฝึกให้นักเรียนตลอดจนเพื่อนร่วมงานมีระเบียบวินัย		

เป็นผู้สั่งการที่ดี

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้		จาก

การวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครู		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศึกษา	เขต		25		ครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะให้ผู้บรหิาร

น�าผลการวิจัยไปใช้ในแต่ละด้านดังนี้

	 1.	 ด ้านการเป็นผู ้น�าที่มี คุณธรรม	 จริยธรรม	 

ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต	 บริหารงานด้วยความ

โปร่งใส	 และควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้

บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป

	 2.	 การเป็นผู้น�าการจัดระบบ	 ผู้บริหารควรมีวิสัย

ทศัน์กว้างไกล		น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการจดัระบบ		

ควรมีความรู้ความสามารถในการจัดระบบการวางแผน		

การวนิจิฉยัสัง่งาน	มกีารวางแผนกลยทุธ์	และน�าสารสนเทศ

มาใช้ในการจัดระบบ

	 3.	 ด้านการเป็นผู้น�าด้านวิชาการ	 	 ผู้บริหารควรมี

ความรู ้ในเรื่องนโยบายการศึกษาชาติจุดมุ ่งหมายของ

หลกัสตูร	การจดัท�าหลกัสตูร		การจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอน	การวดัผลประเมนิผล	การจบหลกัสตูรมวีสิยัทศัน์กว้าง

ไกล	ใช้เทคโนโลยีมาจัดการศึกและส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

ได้พฒันาตนเองและจดัท�าผลงานทางวชิาการเพือ่การเล่ือน

วิทยฐานะ

	 4.	 ด้านการเป็นผู้น�าด้านบริหารจัดการ	 ผู้บริหาร

ต้องกล้าคดิกล้าตดัสนิใจ		กล้าปรบัเปล่ียนระบบการบรหิาร

จัดการให้เข้ากับยุคสมัย	 ใช้การบริหารงานแบบการมีส่วน

ร่วมมุง่ผลสมัฤทธิ	์ของงานและมกีารกระจายอ�านาจในการ

บริหารงาน

	 5.	ด้านการเป็นผูน้�าด้านสังคมและชมุชน		ผูบ้รหิาร

ควรมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ี	มคีวามเป็นกนัเองไม่ถือตวัสามารถ

เข้ากบัชุมชนได้เป็นอย่างด	ีและประสานงานกบัชุมชน		เพือ่

น�าชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน

	 6.	ด้านการเป็นผู้น�าการพฒันาตนเองในเชงิบรหิาร		

ผู ้บริหารควรรู ้ จักการพัฒนาตนเองให้เป ็นไปในทาง

สร้างสรรค์	 ควรสร้างความก้าวหน้าด้วยความสามารถ	
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ซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	 เห็นประโยชน์ของผู ้อื่นก่อน

ประโยชน์ส่วนตน

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชีพของการวจัิยครัง้นีม้คีวามคดิ

เห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน		

จงึควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของผูบ้รหิารมอื

อาชพีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาอื่นๆ	 	 จ�าแนกตามเพศ	 	 วุฒิการศึกษาอายุราชการ

และขนาดของโรงเรียนในการบริหาร

	 2.	 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชีพของการวจัิยครัง้นีม้คีวามคดิ

เห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน		

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมือ

อาชพีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาอื่นๆ	 	 จ�าแนกตามเพศ	 	 วุฒิการศึกษาอายุราชการ

และขนาดของโรงเรียนในการบริหารในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา

	 3.	 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คณุลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชพีของการวจัิยครัง้นีม้คีวามคดิ

เห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน		

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมือ

อาชพีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครใูนเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาอื่นๆ	 	 จ�าแนกตามเพศ	 	 วุฒิการศึกษาอายุราชการ

และขนาดของโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การพัฒนาจิตสาธารณะส�าหรับนักศึกษาครุศาสตร์

Development of Plublic Mindness for Teacher Students

ปัณพร		ศรีปลั่ง1	,พงศ์ประเสริฐ	หกสุวรรณ2 

Pannaporn	Sriplung1,	Pongprasert	Hoksuwan2

บทคัดย่อ

	 จิตสาธารณะ	 เป็นคุณลักษณะที่มีความส�าคัญต่อเด็กและเยาวชน	 ซึ่งในปัจจุบันจิตสาธารณะกลายเป็นเรื่องเร่ง

ด่วนทีต้่องให้ความส�าคัญ	เนือ่งจากปัจจบุนักระแสสงัคมได้ส่งผลต่อพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนโดยไม่รูต้วั	ซึง่การปลูก

ฝังจิตสาธารณะนั้นต้องท�าอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัย	 ไม่ควรประมาทหรือละเลยการกระตุ้นเยาวชนช่วงวัยรุ่น	 ซ่ึงในการ

พฒันาจติสาธารณะทกุภาคส่วนควรให้ความการร่วมมอืกนัในการปลูกฝังและพฒันา	โดยเฉพาะเยาวชนทีก่�าลังจะออกไป

พัฒนาประเทศในบทบาทของอาชีพครู	 ประโยชน์ของการพัฒนาจิตสาธารณะส�าหรับนักศึกษานักศึกษาครุศาสตร์นั้น	

นอกจากจะท�าให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะแล้วยังส่งผลให้	 นักศึกษาได้พัฒนาคุณสมบัติ

ความเป็นครูที่พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเป็นตัวแบบที่สมบูรณ์ให้แก่นักเรียนของตนในการแสดงให้เห็น

ถึงความส�าคัญของการมีจิตสาธารณะและให้คุณค่าของการท�าความดี	 ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะส่งผลให้นักศึกษาเป็นครู

ที่มีความสามารถในการพัฒนาคุณธรรมและจิตสาธารณะและให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

ต่อไป	

 ค�าส�าคัญ : จิตสาธารณะ	นักศึกษาครุศาสตร์

Abstract

	 Public	mind	is	important	characteristic	for	juveniles.	Nowadays,	public	mind	becomes	hot	issue	

to	be	given	priority	because	social	stream	has	changed	 juveniles’	behaviors	unconsciously.	Public	

mind	has	to	be	 implanted	continuously	for	all	ages,	and	teenager	should	not	be	overlooked	and	

careless	 to	 stimulate	 them.	 Also,	 it	 counts	 as	 a	 responsibility	 of	 every	 segment	 to	 cooperate	 in	 

implanting	and	developing	especially	the	juveniles	who	are	going	to	develop	the	country	as	teachers.	

Development	of	public	mind	is	useful	for	student	teachers	because	it	acquires	not	only	public	mind	

student	teachers	or	teachers	with	ethics	and	moral	in	the	future,	but	also	ideal	for	developing	the	

1 นิสิตปริญญาเอก	สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา	มหาวิทยาลัยบูรพา	
2	กศ.ด.	เทคโนโลยีทางการศึกษา	อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

99

juveniles	continually.	Also,	teachers	not	only	educate	students,	but	they	are	also	close	model	and	

play	a	key	role	in	developing	and	implanting	the	students	to	be	good	people.	Cultivation	from	the	

understanding	the	ways	of	being	a	public	mind	person	including	behaviors	arising	from	impression	of	

a	good	deed	can	make	those	teachers	develop	both	concrete	and	abstract	moral	of	juveniles	clearly	

in	order	to	make	new	young	generation	become	good	people	of	the	society.								

 Keywords : public	mind,	student	teachers	

บทน�า

 นอกจากปัญหาท่ีเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ทั้งทางด้านทุนนิยมและ

ความก้าวไกลของเทคโนโลยแีล้ว	สงัคมปัจจบุนัท่ีมีวถิคีวาม

เป็นอยู่แบบปัจเจกชนมากขึ้น	ประกอบกับการแข่งขันทาง

สังคมที่รุนแรง	 ท�าให้ผู้คนจ�านวนมากต่างมุ่งกอบโกยผล

ประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว	 ขาดความสนใจในภาพรวมของ

ประเทศ	 เน่ืองจากคิดว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบ

โดยตรงกับเรื่องนั้น	 จึงท�าให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมาย	

ซึ่งเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากการขาดจิตสาธารณะ

	 “จิตสาธารณะ”	 มีค�าเรียกที่หลากหลาย	 เช่น	

จิตส�านึกสาธารณะ	 จิตอาสา	 จิตส�านึกเพื่อส่วนรวมหรือ

จิตส�านึกเพ่ือสังคม	 เป็นต้น	 เหล่าน้ีล้วนเป็นค�าที่มีความ

หมายไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	 เพียงแต่ใช้ใน

บรบิทต่างแตกต่างกนัหรอืมลัีกษณะปลกีย่อยทีม่คีวามเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่ม	เช่น	ด้านประชาธิปไตย	ด้าน

สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

 

ความหมายหรือค�านิยามของจิตสาธารณะ

	 ความหมายของค�าว่าจติสาธารณะ	(Public	Mind)	

หรอืจติส�านกึสาธารณะ	(Public	Consciousness)	เป็นค�า

บ่งบอกถึงความคิดและพฤติกรรมท่ีหลากหลายแต่มีความ

หมายเดยีวกนั	เช่น	การค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวม	การ

ตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาสงัคม	ไม่เหน็แก่ตวั	การ

ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ	 การมีความรับผิดชอบ	

เป็นต้น	จึงมีผู้ให้ค�าจ�ากัดความไว้หลากหลายดังต่อไปนี้

	 ส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(2542	หน้า14)	

ได้ให้ความหมายของจติสาธารณะว่า	เป็นการรูจ้กัเอาใจใส่

เป็นธรุะและเข้าร่วมในเรือ่งของส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ชาติ

	 ราชบัณฑิตยสถาน	 (2546)	 ได้ให้ความหมายไว้ว่า	

การตระหนักรู้และค�านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน	หรือการค�านึง

ถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน

	 หฤทัย		อาจปรุ	(2544	หน้า	10)	กล่าวว่า	จิตส�านึก

สาธารณะ	 หมายถึง	 ความตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่

เกิดขึ้นในสังคม	 ท�าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาท่ีจะช่วย

เหลือสังคม	ต้องการเข้าไปแก้ไขโดยรับรู้สิทธิ	ควบคู่ไปกับ

หน้าที	่และความรบัผดิชอบ	ส�านกึถงึพลงัของตนว่าสามารถ

ร่วมกนัแก้ไขปัญหาได้และลงมอืกระท�าแก้ไขปัญหาด้วยวธิี

การต่างๆ	 โดยการเรียนรู้	 และแก้ไขปัญหาร่วมกับคนใน

สังคมนั้น

	 อ้อมใจ		วงษ์มณฑา(2555	หน้า	66)	กล่าวว่า	จิต

สาธารณะ	 (Public	Mind)	 เป็นค�าใหม่ที่มีใช้มาไม่นานน้ี	

เป็นพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมท่ีบคุคลในสงัคมต้องการให้เกดิ	

ซึง่สะท้อนออกมาทางพฤตกิรรม	ได้แก่	ความรบัผดิชอบต่อ

สังคม	 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	 จิตส�านึกต่อสังคม	

จิตส�านึกต่อส่วนรวม	จิตส�านึกต่อสาธารณะสมบัติ	เป็นต้น	

	 คล้ายกันกบัเกรยีงศกัดิ	์	เจรญิวงศ์ศกัดิ	์(2543	หน้า	

17)	 ที่ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะทั้งทางความคิด

และทางด้านพฤติกรรมไว้ว่า	จิตสาธารณะ	หมายถึง	ความ

คิดที่ไม่เห็นแก่ตัว	 มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือช่วยแก้

ปัญหาให้ผู้อืน่หรอืสังคม	พยายามฉวยโอกาสทีจ่ะช่วยเหลือ
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อย่างจริงจัง	 และมองโลกในแง่ดีบนพื้นฐานของความเป็น

จริง

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	จิตสาธารณะ	หมายถึง	ความ

รู้สึกการตระหนักรู้ของบุคคลถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม	

ต้องการทีจ่ะช่วยเหลอื	มองเห็นพลงั	ความรบัผดิชอบ	และ

หน้าที่ของตนในการลงมือแก้ปัญหานั้น		รู้จักค�านึงถึงผู้อื่น	

ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ	 ร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ปัญหา

สังคม	 โดยคุณลักษณะดังกล่าวจะแสดงออกทางด้าน

พฤตกิรรม	เช่น	มนี�า้ใจ	ไม่เห็นแก่ตวั	เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	เคารพ

สิทธิของผู้อื่น	ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและทางใจ	ให้

ความช่วยเหลือคนและสัตว์ที่เดือดร้อน	เป็นต้น	

	 จากความหมายและนิยามของค�าว่า	จิตสาธารณะ	

จะเหน็ได้ว่ามกีารระบุความหมายไปทางด้านความคดิและ

พฤติกรรมที่แสดงออก	 โดยมีผู ้ท่ีกล่าวถึงความคิดและ

พฤติกรรมที่เป็นองค์ประกอบและบ่งบอกถึงการมีจิต

สาธารณะไว้ในแต่ละช่วงวัยว่า	

องค์ประกอบของจิตสาธารณะ

	 ลัดดาวัลย์		เกษมเนตรและคณะ	(2547)	ได้กล่าว

ถึงองค์ประกอบของจิตสาธารณะว่า	 จะต้องพิจารณาจาก

ความรู้	ความเข้าใจ	หรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะ

ดังนี้	

	 1.	 หลีกเลี่ยงการกระท�าท่ีจะท�าให้เกิดความช�ารุด

เสียหายต่อของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม

	 2.	 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถท�าได้	

	 3.	 การเคารพในสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม	โดยไม่ยึดครองของส่วนรวมนั้น

เป็นผลของตนเอง	 ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่น

ที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น

	 ส่วน	หฤทยั		อาจปรุ	(2544)	ได้ศึกษาองค์ประกอบ

ของการมีจิตส�านึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลปี	1-	4	

ในสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร	 ซึ่ง

แบ่งองค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะออกเป็น	 6	 ด้าน	

คือ

	 ด้านที่	 1	 ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน

สังคมปัจจุบัน	 บุคคลเกิดการรับรู้ว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจ	

การเมอืง	ว่าอยูใ่นภาวะไม่ปกต	ิรวมถงึผลกระทบต่อตนเอง	

ครอบครัว	 ประเทศชาติ	 เป็นภาวะที่จ�าเป็นต้องแก้ปัญหา

ให้อยู่ภาวะปกติสุข

	 ด้านที	่2	ด้านการวเิคราะห์	วพิากษ์	วจิารณ์	ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในสังคม	ได้แก่	สภาพสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	

ท�าให้อยู่ในภาวะไม่ปกติ	 รวมถึงผลกระทบของปัญหาใน

ด้านต่างๆ	ว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร	และร่วมกบัการพดู

คุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น	 ถึงสภาพปัญหา	

แนวทางป้องกันและการแก้ไข

	 ด้านที่	 3	 ด้านความรัก	 ความเอื้ออาทรและความ

สามัคคี	 ได้แก่	 การรวมกลุ่มของบุคคลในสังคม	 มีความ

หลากหลายจึงจ�าเป็นต้องสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความรัก	

ความเมตตา	ความเอื้ออาทรและสามัคคี

	 ด้านที่	 4	 ด้านการรับรู้	 และความสามารถในการ

ผลักดัน	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม	 ได้แก่	 ปัญหา

เศรษฐกจิ	การเมือง	มั่นใจในความสามารถของตนในการที่

จะช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	

กระตือรือร้น	ตอ้งการหาวิธ	ีแนวทางและทรัพยากรในการ

แก้ปัญหา

	 ด้านที่	 5	 ด้านการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสังคม	

ได้แก่	 การลงมือปฏิบัติ	 หรือร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	

สังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 โดย

การริเริ่มของตนเองหรือเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือ

สังคม	โดยการให้ทุนทรัพย์ที่กระท�าแล้วมีผลท�าให้เกิดการ

ผลักดัน	 และการเคล่ือนไหวในการพัฒนาสังคมตามความ

รู้	ความสามารถ

	 และด้านที	่6	ด้านการมเีครือข่ายในการท�ากจิกรรม

ทางสังคม	ได้แก่	การประสานเพื่อด�าเนินการตามแนวทาง

ในการช่วยเหลอืสังคม	โดยการจดัต้ังกลุม่	ชมรม	ช่วยเหลอื

สังคม	 และร่วมมือกับองค์กรของรัฐบาลและเอกชน	 ใน

การกระท�าเพื่อช่วยเหลือสังคม
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	 จากการให้ความหมายและการก�าหนดพฤติกรรม

การมีจิตสาธารณะพอสรุปองค์ประกอบของจิตสาธารณะ

ส�าหรบัวยัรุน่หรอืเยาวชน	ได้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ	

2	ด้าน	คอื	ด้านความคดิ	และด้านพฤตกิรรม	โดยด้านความ

คิด	หมายถึง	การที่บุคคลค�านึงถึง	ตระหนักถึงปัญหาที่จะ

เกิดขึ้น	 แล้วปรารถนาหรือต้องการท่ีช่วยเหลือ	 ช่วยแก้ไข	

ทนไม่ได้ทีต้่องเหน็ผูอ้ืน่หรอืสตัว์ต่างๆ	ได้รบัความเดือดร้อน	

และด้านพฤติกรรม	 เป็นการกระท�าท่ีต่อเนื่องมาจากด้าน

ความคิด	 คือ	 เมื่อบุคคลมีความปรารถนาที่ให้ผู้อื่นเป็นสุข

แล้ว	 จะพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์น้ัน	 หรือเม่ือ

ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น	 จะพยายามไม่ปฏิบัติตนที่

จะก่อให้เกิดปัญหา	 เช่น	 เอารัดเอาเปรียบ	 เห็นแก่ส่วนตัว

มากกว่าส่วนรวม	แล้งน�า้ใจไม่มกีารเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	เป็นต้น	

สอดคล้องกันกับ	ชาย		โพสิตา	และคณะ	(2543)	ที่ได้แบ่ง

ระดับของจิตสาธารณะไว้ว่า

ระดับของจิตสาธารณะ

	 ชาย		โพสิตา	และคณะ	(2543)	ได้สรุปความเข้าใจ

ของจติสาธารณะสมบัตหิรือ	จติสาธารณะไว้เป็นสองระดบั

คือ

	 ระดบัที	่1	เป็นจติส�านกึทีบ่คุคลไม่ต้องท�าอะไรมาก

เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ท�าลาย

สาธารณะสมบตัทิีต่นใช้กพ็อซึง่เป็นการแสดงออกว่าบคุคล

มีความเข้าใจว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อสาธารณ

สมบัติ

	 ระดับที่	 2	 เป็นระดับที่บุคคลกระท�าการอันแสดง

ว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีต่อสาธารณะสมบัติไม่ว่าจะได้

ใช้หรือไม่ใช้สาธารณะสมบัตินั้นก็ตาม	 เช่น	การมีส่วนร่วม

ในการบ�ารุงรักษาสาธารณสมบัติที่ช�ารุดเสียหาย

	 ซ่ึงความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวหากได้รับการ

พัฒนาอย่างเหมาะสมก็จะท�าให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่อยู่

อย่างคงทนจนกลายเป็นนิสัย	 บุคคลที่มีจิตสาธารณะมี

ลักษณะ	ดังนี้

ลักษณะของผู้ที่มีจิตสาธารณะ

	 ลักษณะของผู้ที่มีจิตสาธารณะตามระดับขั้นของ

โคลเบอร์ก	ระดบัที	่3	ในขัน้ที	่5	–	6	เป็นขัน้พฒันาทีบ่คุคล

มีอายุตั้งแต่	16	ปีขึ้นไป	โดยบุคคลมีด้านความคิดและเป็น

พฤติกรรมหรือลักษณะนิสัย	ต่อไปนี้	

	 บุคคลจะมีความคิด	 ดังน้ี	 1)	 ปรารถนาที่จะช่วย

เหลือผู้คนหรือสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อน	ทนไม่ได้ที่จะไม่

ให้ความช่วยเหลือแก่คนหรือสัตว์เหล่านั้น	2)	ละอายและ

เกรงกลัวต่อบาป	 3)	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม	 4)	

ถือว่าการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือ	 การช่วยเหลือส่วน

รวมเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	5)	ตระหนักถึงผลกระทบ

ของปัญหาสงัคม	และต้องการทีจ่ะแก้ปัญหาสงัคมนัน้	และ	

6)	 เชื่อว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได	้

ตลอดจนมีการแสดงออกเป็นพฤติกรรมเหล่านี้	ได้แก่	1)	มี

ส่วนร่วมในการปฏบิตักิิจกรรมเพือ่สงัคม	2)	รบัรูส้ทิธคิวบคู่

กับหน้าที่และเคารพสิทธิการใช้สาธารณะสมบัติของผู้อื่น	

3)	ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ	ใช้อย่างทะนุถนอม	ใช้อย่าง

ประหยัดใช้ส่ิงของแล้วเก็บเข้าที่	 4)	 ร่วมแรงร่วมใจในการ

ท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม	มีความสามัคคี	5)	ไม่เห็นแก่ตัว6)	

รกัษาทรพัยากรธรรมชาต	ิรกัษาสมดลุมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม	

และ	7)	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เสียสละทรัพย์สินและแรงงานเพื่อ

ส่วนรวม

ความส�าคัญของจิตสาธารณะ

	 การที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมต้องมีความ

สัมพันธ์ในรูปแบบการพึ่งพากันต่างกันไปตามบทบาทและ

หน้าที่	 จิตสาธารณะมีความส�าคัญตั้งแต่สถาบันครอบครัว	

คือ	 ครอบครัวมีความรักใคร่	 สามัคคีกัน	 ไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้งกันภายในครอบครัว	 เป็นต้น	 ในระดับองค์กรจิต

สาธารณะเป็นคุณลักษณะที่มีความส�าคัญมาก	 ต่อการ

พฒันาองค์กรเพราะองค์กรจะประสบผลส�าเรจ็ได้ต้องได้รบั

ความร่วมมือจากบุคคลในองค์กร	 เป็นต้น	 และการที่คนมี

จิตสาธารณะในระดับสังคมจะท�าให้สังคมเกิดความสงบ

และปลอดภัย	 ประเทศชาติก็ได้จะรับการพัฒนาโดย
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ปราศจากการคดโกง	 มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 มี

พลเมอืงทีม่คุีณภาพน�าไปสูค่วามเจรญิทัง้ทางกายภาพและ

ทางจริยธรรม

ผลกระทบของการขาดจิตสาธารณะ 

	 ถ้าคนในสงัคมขาดจติสาธารณะนอกจากจะส่งผลก

ระทบต่อบุคคลแล้ว	 ยังขยายผลความเสียหายไปถึง

ครอบครัว	ระดบัองค์กร	ระดบัชุมชนไปจนถงึระดบัประเทศ

และระดบัโลก	ถงึเป็นปัญหาใหญ่	ไพบลูย์	วฒันศริธิรรมและ

สังคม	สัญจร,	2543	ได้สรุปผลกระทบระดับต่างๆ	ไว้	ดังนี้

	 1.	ระดับบุคคล	ท�าให้เกิดปัญหา	คือ

	 	 1.1	สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง

	 	 1.2	สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น

	 2.	ผลกระทบระดับครอบครัวท�าให้เกิดปัญหา	คือ

	 	 2.1	ความสามัคคีในครอบครัวลดลง

	 	 2.2	 การแก่งแย่งทะเลาะเบาะแว้งภายใน

ครอบครัว

	 3.	ผลกระทบระดับองค์กรท�าให้เกิดปัญหา	คือ

	 	 3.1	การแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร

	 	 3.2	ความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น

	 	 3.3	การเบยีดเบียนสมบตัขิององค์กรเป็นสมบัติ

ส่วนตน

	 	 3.4	 องค์กรไม่ก้าวหน้าประสิทธิภาพและ

คุณภาพของงานลดลง

	 4.	ในระดับชุมชนท�าให้เกิดปัญหา	คือ

	 	 4.1	ชมุชนอ่อนแอขาดการพฒันาเพราะต่างคน

ต่างอยู่	สภาพชุมชนมีสภาพเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น	

ไม่เกิดการพัฒนาและยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อมทรุดลง

	 	 4.2	อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง

	 	 4.3	ขาดศนูย์รวมจติใจขาดผูน้�าทีน่�าไปสูก่ารแก้

ปัญหาเพราะคนในชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่อง

ใหญ่	 ขาดคนอาสาน�าพาการพัฒนาเพราะกลัวเสียทรัพย์

กลัวเสียเวลาหรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น

	 5.	 ในระดับชาติถ้าบุคคลในชาติขาดจิตสาธารณะ

จะท�าให้เกิด

	 	 5.1	 เกิดวิกฤติการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้ง

และแก้ปัญหาไม่ได้	 เกิดการเบียดเบียนท�าลายทรัพยากร

และสมบัติที่เป็นของส่วนรวม

	 	 5.2	 ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลังเนื่องจาก

ขาดพลังของคนในสังคมเม่ือผู้น�าประเทศน�ามาตรการใด

ออกมาใช้ก็ไม่ได้ผลเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชน

	 	 5.3	 เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก	 เกิดการ

แก่งแย่งแข่งขนั	เหน็แก่ประโยชน์ของกลุม่ตนและพวกพ้อง	

เกิดการทุจริตคอรัปชั่น

	 6.	ในระดบัโลกถ้าบคุคลขาดจติสาธารณะจะท�าให้

เกดิการเอารดัเอาเปรยีบระหว่างประเทศ	ท�าให้เกดิปัญหา

ต่างๆ	ดังนี้

	 	 6.1	 เกิดการสะสมอาวุธกันระหว่างประเทศ	

เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน	กลัวประเทศอื่นจะ

โจมต	ีจงึต้องมอีาวธุทีร่นุแรง	มอีานภุาพในการท�าลายสงูไว้

ในครอบครองเพือ่ข่มขู่ประเทศอืน่	และเมือ่มปัีญหาเกดิข้ึน

ก็มักมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงของแสนยานุภาพ

ทางการสงครามในการตัดสินปัญหา

	 	 6.2	เกิดการกลั่นแกล้ง	แก่งแย่ง	หรือครอบง�า

ทางการค้าระหว่างประเทศ	พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เกิด

การได้เปรยีบทางการค้า	ท�าให้ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาส

ในการพัฒนาประเทศของตน

	 	 6.3	 เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเชื้อ

ชาติ	ต่างเผ่าพันธุ์หรือต่างท้องถิ่น	มองชนชาติอื่น	เผ่าพันธุ์

อื่นว่ามีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าเชื้อชาติและเผ่า

พันธุ์ของตนเอง	ดูถูกหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติอื่น

	 จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะ

สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย	 โดยเริ่มจากแค่บุคคลแค่ไม่กี่

คนกระทบเป็นลูกโซ่ขยายวงความเสียหายจากสถาบัน

ครอบครัวไปจนถึงระดับโลก	ดังการพัฒนาควรเริ่มต้นจาก

การพัฒนาบุคคลเสียก่อน	 หากเราสามารถพัฒนาจิต

สาธารณะด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
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ระดบัพฒันาการทางด้านจรยิธรรมของแต่ละช่วงวยัแล้วจะ

ท�าให้การพัฒนาจิตสาธารณะนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

บุคคลจะมีพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่างคงทนถาวร	 โดย

เฉพาะบคุคลทีต้่องเป็นแม่พมิพ์หรอืแบบอย่างของเดก็และ

เยาวชนในอนาคตก็จะท�าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างส�าเร็จ

และมีประสิทธิภาพ

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ

 จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะทางจริยธรรมที่

สามารถพฒันาได้ตามช่วงวยัต่างๆ	โดยจรยิธรรมนัน้เปรยีบ

เหมือนอภิปัญญา	 (Metacognition)	 เพราะท�าหน้าที่

ควบคุมการกระท�าของบุคคล	 ในทางพุทธศาสนาหมายถึง

การมีสติน่ันเอง	 ซึ่งการควบคุมพฤติกรรมของตนเองหรือ

การมสีตใินแต่ละช่วงวยันัน้จะมคีวามแตกต่างกนั	โดยแบ่ง

เป็นระดับต่างๆ	 ดังท่ีโคลเบร์ก	 จัดระดับพัฒนาการของ

จริยธรรมไว้	3	ขั้น	6	ระดับ	ได้แก่	

	 ระดับที่	1	ระดับก่อนกฎเกณฑ์	(Preconvention-

al	Level)	บคุคลยึดตนเองเป็นศนูย์กลางในการตดัสนิการก

ระท�า	 คือ	 ถ้าท�าดีแล้วจะได้รางวัล	 ท�าไม่ดีจะถูกลงโทษ	

เหตุผลทางด้านจริยธรรมระดับนี้จะเป็น	2	ขั้นคือ	ขั้นที่	1	

หลกัการเชือ่ฟังและหลบหลกีการถูกลงโทษ	(Punishment	

and	Obedience)	มกัเป็นเดก็อาย	ุ2-7	ปี	และขัน้ที	่2	หลกั

การแสวงหารางวัล	(Instrumental	Relativist	Orienta-

tion)	มักเป็นเด็กอายุ	7-10	ปี

	 ระดับท่ี	 2	 ระดับตามกฎเกณฑ์	 (Conventional	

Level)	พฒันาการทางการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมขัน้นี	้เป็น

ระดบัทีบ่คุคลเรยีนรูท้ีจ่ะกระท�าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย

ของเช่น	 คาดหวังของบิดา	 มารดา	 กลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก	

กฎหมายบ้านเมืองหรือกฎเกณฑ์ของศาสนา	 ระดับนี้แบ่ง

ออกได้เป็น	 2	 ขั้นคือ	 ขั้นที่	 3	หลักการท�าตามที่ผู้อื่นเห็น

ชอบ	(Interpersonal	Concordance	of	“good”	boy	

“nice	gairl”	Orientation)	คือ	การท�าให้ผู้อื่นพอใจและ

ยอมรับ	 บุคคลยังไม่เป็นตัวของตัวเอง	 มักเป็นเด็กอายุ

ประมาณ	10-13	ปี	และขั้นที่	4	หลักการท�าตามหน้าที่ทาง

สังคม	 (Law	 and	 Order	 Orientation)	 คือ	 ท�าตาม

กฎหมาย	 กฎระเบียบต่างๆ	 ระดับน้ีมักเป็นเด็กอายุ

ประมาณ	13-16	ปี	และผู้ใหญ่โดยทั่วไป	

	 ระดบัที	่3	ขัน้เหนอืกฏเกณฑ์	(Post-Convention-

al	 Level)	 ระดับนี้บุคคลจะตีความหลักการอย่างมี

วิจารณญาณ	ก่อนจะน�าไปปฏิบัติ	โดยแบ่งเป็น	2	ขั้น	เช่น

กัน	 คือ	 ขั้นท่ี	 5	 หลักการท�าตามค�ามั่นสัญญา	 (Socail	

Contract	Orientation)	คือ	การเห็นความส�าคัญของคน

หมู่มาก	รู้จักกาลเทศะ	ระดับนี้มักเป็นผู้ที่มีอายุ	16	ปี	ขึ้น

ไป	 และขั้นที่	 6	 หลักการยึดอุดมคติสากล	 (Universal	

Ethical	Principle	Orientation)	เป็นขั้นสูงสุดซึ่งมีความ

ยืดหยุ่นทางจริยธรรมสูง	

	 จากระดับของพัฒนาการข้างต้นสรุปได้ว่า	 บุคคล

อายุ	16	ปี	ขึ้นไป	ซึ่งเป็นวัยของนักศึกษาควรมีพัฒนาการ

ทางด้านจริยธรรมอยู่ในระดับที่	3	คือ	ขั้นที่	5	–	6	แต่ใน

ยคุปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่าบคุคลวยันีไ้ด้ให้ความสนใจกบัความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ต้องการเป็นบุคคลที่ประสบความ

ส�าเร็จในด้านการมีชื่อเสียงและวัตถุนิยม	 ละเลยคุณธรรม

จรยิธรรมเพราะเหน็ว่าเป็นเรือ่งล้าสมยัเสยีเวลา	จนกระทัง่

พฒันากลายเป็นนสิยัเหน็แก่ตวั	สร้างปัญหาให้กบัสงัคม	ดงั

นัน้จงึควรกระตุน้และพัฒนาจรยิธรรมโดยเฉพาะจริยธรรม

ในด้านจติสาธารณะด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม	เพราะบคุคลวยั

นีเ้ป็นวยัทีส่ามารถคดิวเิคราะห์	การสร้างความรูด้้วยตนเอง	

จนเกดิการตระหนกัรูเ้พือ่ปรบัเปลีย่นและพฒันาพฤตกิรรม

การมีจิตสาธารณะได้

	 จิตสาธารณะประกอบด้วยคุณลักษณะทางด้าน

ความคิดและพฤติกรรมของของบุคคลนั้นสามารถพัฒนา

ได้ตามระดับพัฒนาการของจริยธรรม	 ซึ่งมีปัจจัยหลาย

ประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาจริยธรรม	ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส่งผลการพัฒนาจริยธรรม

	 นีออน		พิณประดิษฐ์	(2555)	ได้ประมวลปัจจัยเชิง

สาเหตทุีท่�าให้เกดิปัญหาจรยิธรรมในสงัคมไทยเป็น	5	กลุม่	

ได้แก่	1)	สถาบนัครอบครวั	2)	สถาบนัการศกึษา	3)	สถาบนั
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ทางสังคม	4)	สถาบันศาสนา	และ	5)	สื่อมวลชน	พอสรุป

ได้ว่า	

	 1.	 สถาบันครอบครัว	 :	 เมื่อโครงสร้างทางสถาบัน

ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย	คือ

การอยู่ร่วมกันของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและลูกหลาน	มาเป็น

ครอบครัวเดี่ยวคือ	 บ้านที่มีแต่พ่อแม่และลูก	 หรือแม้แต่

สงัคมชนบททีเ่กิดการเปลีย่นแปลงอพยพเคลือ่นย้ายเข้ามา

ท�าประกอบอาชีพท�าให้ความรักความอบอุ่นลดลง	พ่อแม่

มีเวลาให้กับลูกน้อยลงในขณะที่กระแสข้อมูลข่าวสารจาก

เส้นทางสื่อที่หลากหลาย	 ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม	

ท�าให้เดก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์ตดัสนิใจและเลอืกไปตามอทิธพิล

ของสือ่มวลชน	ตามกลุม่เพือ่น	ประกอบกบัค่านยิมของพ่อ

แม่เปลีย่นไปเน้นการเล้ียงลกูให้เป็นคนเก่งมากกว่าด	ีฝึกให้

มีการแข่งขันทางด้านการเรียน	 เน้นให้เด็กอยู่กับเน้ือหา	

ต�ารา	 มากกว่าการปลูกฝังการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ

ช่วยเหลือผู้อื่น	มักจะคิดว่าธุระไม่ใช่	ทุกคนจ�าเป็นต้องเอา

ตวัรอดไม่มเีวลาหรอืโอกาสมาช่วยเหลอืกันและกนั	เป็นต้น

	 2.	สถาบนัการศกึษา	:	ในปัจจบุนัสถาบนัการศกึษา

เน้นความเป็นเลศิทางด้านการเรยีน	ผลผลติจากผูเ้รยีนทีน่�า

เข้าแข่งขันแล้วสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน	ท�าให้การสอน

จริยศึกษาลดลงและครูบางคนกลับเป็นแบบอย่างที่ไม่

เหมาะสมส�าหรับนักเรียนเสียด้วยซ�้าไป	 ท�าให้เด็กขาด

คุณธรรมจริยธรรม	ความซื่อสัตย์	ความเอื้ออาทรอันท�าให้

เกิดปัญหาการขาดจิตสาธารณะ

	 3.	 สถาบันสังคม	 :	 สภาพสังคมปัจจุบัน	บุคคลให้

ความส�าคญักบัวัตถมุากกว่าจติใจ	ยกย่องคนท่ีมช่ืีอเสยีงโดย

เฉพาะคนที่มีฐานะดี	และประสบผลส�าเร็จในการประกอบ

ธุรกิจ	 มีความเจริญทางด้านเทคโนโยลี	 อุปกรณ์อ�านวย

ความสะดวกมคีวามทนัสมยัและมจี�านวนมากมาย	แต่ขาด

การนกึสิง่ทีจ่ะกระทบต่อส่วนรวม	เช่น	มลภาวะทางน�า้	ทาง

อากาศ	 ความสะดวกสบาย	 รวดเร็วทันใจท�าให้บุคคลเกิด

ความเคยชิน	 มีลักษณะนิสัยที่ขาดหลักเหตุผลในเชิง

จริยธรรม	ซึง่เป็นสาเหตขุองปัญหาขาดจติสาธารณะอกีด้วย

	 4.	สถาบนัศาสนา	:	ประเทศไทยเป็นเมอืงแห่งพทุธ

ศาสนา	 ซึ่งมีหลักธรรมค�าสอนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและ

แนวปฏิบัติ	โดยเน้นให้ปฏิบัติดี	ละเว้นความชั่ว	ท�าจิตใจให้

สะอาด	โดยการประพฤตตินไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่ทางกายและ

ทางใจหรอืมเีมตตาต่อเพือ่นมนษุย์ให้ความช่วยเหลอืทัง้คน

และสัตว์		ในปัจจุบันความเข้าใจและความเชื่อในเรื่องการ

ท�าบุญของมีความผิดเพี้ยนออกไปมากโดยมุ่งเน้นไปที่วัตถุ

มากกว่าหลักค�าสอนของพุทธศาสนา	ท�าให้เกิดปัญหาการ

เห็นแก่ตัว	และขาดจิตสาธารณะ

	 5.	สือ่มวลชน	:	ยคุดจิติอลเป็นยคุโลกาภวิตัน์	มกีาร

ส่ือสารแบบไร้พรมแดน	 ส่ือมีแรงดึงดูดและเป็นตัวชักจูงที่

ส�าคัญ	 ในการท�าให้บุคคลเกิดพฤติกรรม	 มีทั้งตัวอย่างที่ดี

และไม่ดี	 หากผู้รับข้อมูลไม่มีสติและวิจารณญาณในการ

เลือกรับข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลแล้ว	 จะท�าให้ผู้รับนั้นมี

พฤติกรรมที่แสดงออกไปตามกระแสสังคม	 ท�าตามแบบ

อย่างที่ได้รับจนเกิดปัญหาตามมา

	 คล้ายกันกับดวงเดือน	 พันธุมนาวิน	 (2538)	 ที่ได้

อธิบายว่า	พฤติกรรมเหล่านี้มีสาเหตุมาจากทางจิตใจ	โดย

แบ่งต้นไม้เป็น	3	ส่วนคือ	ส่วนที่เป็นดอกและผลของต้นไม้	

ส่วนที่เป็นล�าต้นและเป็นราก	 ในส่วนแรกคือ	 ดอกและผล

แสดงถึงพฤติกรรมการท�าดีละเว้นชั่ว	พฤติกรรมทางสังคม

ต่างๆ	ทีพ่งึประสงค์	และพฤตกิรรมการท�างานทีม่ปีระสทิธิ

ล	ผลที่ออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ	ที่น่าปรารถนามีสาเหตุ

จากจิตใจหรือจิตลักษณะภายในตัวบุคคล	 ส่วนล�าต้นเป็น

จิตลักษณะ	5	ด้าน	คือ	1)	เหตุผลเชิงจริยธรรม	2)	ลักษณะ

มุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง	3)	ความเชื่อในอ�านาจในตน	

4)	แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ	์และ	5)	เจตคต	ิคณุธรรมและค่านยิม	

ส่วนรากของต้นไม้	คือ	1)	สติปัญญา	2)	ประสบการณ์ทาง

สังคม	และ	3)	สุขภาพจิต	ส่วนดอกและผลของต้นไม้	คือ	

พฤติกรรม

	 ดังนั้นสถาบันต่างๆ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนรากของ

ต้นไม้	 ควรให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณธรรม	

จริยธรรมให้เยาวชนเห็นความส�าคัญและประพฤติตนเป็น

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม	 โดยเฉพาะพฤติกรรมจิตสาธารณะ	

โดยสถาบันที่ใกล้ชิดกับเยาวชนที่ส�าคัญสถาบันหนึ่ง	 คือ	
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สถาบันการศึกษาซ่ึงเป็นรากท่ีเป็นสาเหตุปัจจัยส่วนใหญ่

ของพฤติกรรม	 เพราะเยาวชนมีช่วงเวลาการใช้ชีวิตอยู่กับ

สถาบันการศึกษาเป็นเวลานาน	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้จน

แสดงพฤติกรรมต่างๆ	 ตามสิ่งแวดล้อม	 แนวทางในการ

พัฒนานั้นมีอยู่หลายรูปแบบให้เลือกน�ามาปรับใช้		

  

แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมและการพัฒนาจิต

สาธารณะ

	 การปลูกฝังมีมาตั้งแต่ระดับช่วงวัยเด็ก	 แต่เด็กวัย

เป็นวยัทีเ่รียนรูแ้บบไม่ทราบความหมาย	จงึท�าให้การปฏบิตัิ

ตนเป็นผูท้ีม่จีติสาธารณะเพราะครสูอน	ท�าเพราะกลวัความ

ผิดหากไปปฏิบัติตามที่บอก	 สอดคล้องกันกับ	 พนัส	 	 หัน

นาคนิทร์	(2520)	ทีก่ล่าวว่า	การปลกูฝังนัน้เป็นการกระท�า

ที่จะได้ผลในระยะเวลารวดเร็ว	 แต่ผู้ถูกปลูกฝังไม่อาจไม่

ซาบซึง้	ไม่ได้ใช้ปัญญาไตร่ตรอง	และอาจท�าไปโดยไม่ทราบ

เหตผุล	แต่ท�าไปโดยเงือ่นไขทีพ่บในปัจจบุนัและการพฒันา

จริยธรรมต้องค�านึงถึงอายุหรือวัยของผู ้ท่ีจะได้รับการ

พัฒนา	 เฉพาะสัดส่วนของการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจ

เพือ่พฒันาจรยิธรรมนัน้แตกต่างกนัไปตามวยัในวยัเดก็ต้อง

พัฒนาพฤติกรรมในสัดส่วนท่ีมากกว่าเพราะเด็กจะมี

พัฒนาการในการรู้คิดอยู่ในขั้นรูปธรรม	 แต่วัยรุ่นและวัย

ผูใ้หญ่ต้องพัฒนาจิตใจมากกว่าพฤติกรรม	นอกจากนัน้การ

พัฒนาจริยธรรมจะต้องค�านึงถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ขัดขวาง

การพัฒนาอีกด้วย	 ซึ่งคุณลักษณะของผู้ที่มีจิตสาธารณะนี้	

จะเกดิขึน้การปลกูฝังในวัยเดก็	การกระตุน้ให้เกดิการเรยีน

รู้อย่างมีความหมาย	 จนกระท่ังบุคคลเห็นคุณค่าของการ

ปฏิบัติเป็นผู้มีจิตสาธารณะแล้วพัฒนามาเป็นนิสัย	 ดังที่	

แครทโวล	บลูม		และมาเซีย	ได้เสนอรูปแบบการเรียนการ

การสอนตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยว่า	

รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิการพฒันาด้านจติ

พิสัยของ แครทโวล บลูม และมาเซีย 

( Instructional  Model Based on Affective  

Domain by Krathwohl, Bloom and Masai)

	 ก.ทฤษฎี/	หลักการ/	แนวคิดของรูปแบบ

	 แครทโวล	 บลูมและมาเซีย	 Bloom	 (1956)	 ได้

จ�าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น	3	ด้าน	คือ	ด้าน

ความรู้	 (cognitive	 domain)	 ด้านเจตคติหรือความรู้สึก	

(affective	 domain)	 และด้านทักษะ	 (psychomotor	

domain)	 ซ่ึงในด้านเจตคติหรือความรู้สึกน้ัน	 บลูมได้จัด

ล�าดบัขัน้ของการเรียนรูไ้ว้ประกอบด้วย	5	ขัน้	ประกอบด้วย

	 1.	 ขั้นการรับรู้	 (receiving	 or	 attending)	 ซึ่งก็

หมายถงึ	การทีผู้่เรยีนได้รบัรูค้�านยิมทีต้่องการจะปลกูฝังใน

ตัวผู้เรียน

	 2.	ขั้นการตอบสนอง	(responding)	ได้แก่	การที่ผู้

เรยีนไดร้ับรู้และเกดิความสนใจในค่านิยมนั้น	แล้วมโีอกาส

ได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

	 3.	ขั้นการเห็นคุณค่า	(valuing)	เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้

รบัประสบการณ์เกีย่วกบัค่านิยมนัน้	แล้วเกดิเหน็คณุค่าของ

ค่านิยมนั้น	ท�าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อค่านิยมนั้น

	 4.	ขัน้การจดัระบบ	(organization)	เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีน

รบัค่านยิมทีต่นเหน็คณุค่าน้ันเข้ามาอยูใ่นระบบค่านยิมของ

ตน	และ

	 5.	ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย	 (characterization)	

เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติตามค่านิยมที่รับมาอย่างสม�่าเสมอ

และท�าจนกระทัง่เป็นนสัิย	ถงึแม้ว่าบลูมได้น�าเสนอแนวคิด

ดังกล่าวเพื่อใช้ในการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนการ

สอนก็ตาม	 แต่ก็สามารถน�ามาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อช่วยปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนได้

	 ข.	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การพัฒนาความรู ้สึก	 เจตคติ	 ค่านิยม	 คุณธรรม	 หรือ

จริยธรรมที่พึงประสงค์	 อันจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ

	 ค.	กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบการสอน

เพื่อปลูกฝังค่านิยมใดๆ	 ให้แก่ผู้เรียน	 สามารถด�าเนินการ

ตามล�าดับขั้นของวัตถุประสงค์ทางด้านเจคติของบลูมได	้

ดังนี้

	 ขั้นที่	1	การรับรู้ค่านิยม	(receiving/attending)
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ผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้

รับรู้ค่านิยมนั้นอย่างใส่ใจ	 เช่น	 เสนอกรณีตัวอย่างที่เป็น

ประเดน็ปัญหาขดัแย้งเกีย่วกบัค่านยิมนัน้	ค�าถามทีท้่าทาย

ความคิดเกี่ยวกับค่านิยมนั้น	 เป็นต้น	 ในขั้นนี้ผู้สอนควร

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม	ดังนี้

	 (1)	การรู้ตัว	(awareness)	

	 (2)	การเต็มใจรับรู้	(willingness)

	 (3)	การควบคุมการรับรู้	(control)

	 ขั้นที่	2	การตอบสนองต่อค่านิยม	(responding)

	 ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนอง

ต่อค่านิยมนั้น	ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	เช่น	ให้พูดแสดง

ความคิดเห็นต่อค่านิยมนั้น	 ให้ลองท�าตามค่านิยมน้ัน	 ให้

สัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้ที่มีค่านิยมนั้น	เป็นต้น	ในขั้นนี้ผู้

สอนควรพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม	ดังนี้

	 (1)	การยินยอมตอบสนอง	(aquiescence	in	re-

sponding)	

	 (2)	เต็มใจตอบสนอง	(willingness	to	respond)

	 (3)	ความพงึพอใจในการตอบสนอง	(satisfication	

in	respond)

	 ขั้นที่	3	การเห็นคุณค่าของค่านิยม	(valuing)

	 ผู้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ที่ช่วยให้ผู้

เรียนได้เห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น		 เช่น	การให้ลองปฏิบัติ

ตามค่านิยมแล้ว	 ได้รับการตอบสนองในทางที่ดี	 เห็น

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับตน	 หรือบุคคลอื่นท่ีปฏิบัติตามค่า

นิยมนั้น	 เห็นโทษหรือได้รับโทษจากการละเลยไม่ปฏิบัติ

ตามค่านิยมนั้น	เป็นต้น	ในขั้นนี้ผู้สอนควรพยายามกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม	ดังนี้

	 (1)	 การยอมรับในคุณค่านั้น	 (acceptance	of	 a	

value)

	 (2)	การชื่นชอบในคุณค่านั้น	 (preference	for	a	

value)

	 (3)	ความผูกพันในคุณค่านั้น	(commitment)

	 ขั้นที่	4	การจัดระบบค่านิยม	(organization)	

	 เมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของค่านิยมและเกิดเจตคติที่

ดีต่อค่านิยมนั้น	และมีความโน้มเอียงที่จะได้รับค่านิยมนั้น

มาใช้ในชวีติของตน	ผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รยีนพจิารณาค่า

นยิมนัน้กบัค่านยิมหรอืคุณค่าอืน่ๆ	ของตน	และสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่างๆ	 ของตน	 ในขั้นนี้ผู้สอนควร

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมส�าคัญ	ดังนี้

	 (1)	สร้างมโนทัศน์ในคุณค่านั้น	(conceptualiza-

tion	of	value)	

	 (2)	 การจัดระบบคุณค่านั้น	 (organization	 by	

value)

	 ขั้นที่	5	การสร้างลักษณะนิสัย	(characterization	

set)

	 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมนั้น

สม�า่เสมอ	โดยตดิตามผลการปฏบิตัแิละให้ข้อมลูป้อนกลบั	

และการเสริมแรงเป็นระยะๆ	 จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ

ปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย	 ในข้ันนี้	 ผู้สอนควรพยายามกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้

	 (1)	การมหีลกัยดึในการตดัสนิใจ	(generalization	

set)

	 (2)	การปฏิบัติตามหลักยึดนั้นจนเป็นนิสัย	 (char-

acterization)

	 การด�าเนินตามขั้นตอนทั้ง	 5	 ต้องอาศัยเวลาและ

ประสบการณ์	โดยเฉพาะในขั้นที่	4	และ	5	ซึ้งขึ้นอยู่กับผู้

เรียนแต่ละคน

	 ง.	ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ

	 ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์

จนถึงระดับท่ีสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย	 นอกจากนั้นผู้

เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิด

ขึน้ซึง่ผูเ้รยีนสามารถน�าไปใช้ในการปลกูฝังค่านยิมอืน่ๆ	ให้

แก่ตนเองหรือผู้อื่นต่อไป

	 นอกจากนี	้นอีอน		พณิประดษิฐ์	(2555)	ได้น�าเสนอ

รปูแบบการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาจรยิธรรมทีน่่าสนใจรปู

แบบอ่ืนๆ	 เช่น	 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน	

(Jusprudential	Model)	พัฒนาโดย	จอยส์และวี	(Joyce	

&	Weil,	 1996)	 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาท
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สมมต	ิ(Role	Playing	Model)	โดย	เชฟแฟลและแชฟแฟล	

(Shafied	 and	 Shafied,	 1967)	 และรูปแบบการสอนที่

พัฒนาโดยนักวิชาการไทย	เช่น	รูปแบบการเรียนการสอน

แบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์	 โดย	 ดร.อาจอง		

ชุมสาย	ณ	อยุธยา	(2550)	ซึ่งเหมาะกับผู้เรียนตั้งแต่ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา	เป็นต้น

 

บทสรุป

จิตสาธารณะเป็นจริยธรรมที่เปรียบเหมือนอภิปัญญา	

(Metacognition)	 ท�าหน้าท่ีก�ากับพฤติกรรมทุกด้านของ

บุคคล	 เปรียบได้กับหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาคือ	 การมี

สต	ิซึง่จะส่งผลให้บคุคลปฏบิตัตินอย่างสม�า่เสมอเพราะเกดิ

การรู้ตัวตลอดเวลา	 และเป็นคุณลักษณะที่ต้องพัฒนาต่อ

เน่ืองมาจากการปลูกฝังในวัยเด็ก	 โดยมีวิธีการเรียนรู้และ

การพฒันาพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยั	ในปัจจบุนัได้มี

ผู้ให้ความสนใจการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างแพร่หลาย	

โดยเฉพาะในวงการการศึกษาซึ่งได้เล็งเห็นความส�าคัญใน

การส่งเสริมและพัฒนาจิตสาธารณะในวัยเด็กและเยาวชน	

ส�าหรบัวยัของนกัศกึษาทีเ่ป็นเยาวชนในช่วงวยัรุน่	ควรเน้น

ให้จิตสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่ได้จากการพัฒนาจิตใจ	

เพราะช่วงวัยนี้จะเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ	ตระหนัก	ซาบซึ้ง

และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะจน

กระทัง่เกดิพฤติกรรมแล้วกลายมาเป็นการประพฤตปิฏบิตัิ

จนเป็นนิสัย	 ท�าให้นักศึกษาครุศาสตร์สามารถสอนให้ลูก

ศิษย์เป็นผู้มีจิตสาธารณะได้อย่างเข้าใจและสามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีได้อย่างเหมาะสม	
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ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียน

ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : การวิเคราะห์กลุ่มแฝง

	Needs	Assessment	of	Teaching	Development	According	to	ASEAN	Policy	

Framework	of	Teachers	in	Science	Learning	Group	Under	the	Secondary 

Educational	Service	Area	Offices	in	The	Upper	Northeast	Region	: 

The	Latent	Class	Analysis.

สุภาพร		ศรีชิณราช1,	สุนทรพจน์		ด�ารงค์พานิช2,	เทิดศักดิ์		สุพันดี3

Supabhorn		Srichinnarat1,	Suntonrapot		Damrongpanit2,	Terdsak		Supandee3

บทคัดย่อ

	 การประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนของครกูลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์	ท�าให้ได้ข้อมูลที่ระบุสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้น	ซึ่งมีความส�าคัญต่อการวางแผนพัฒนา

ครผููส้อน		และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์		โดยการวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่		

1)	 ประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์	2)	เปรยีบเทยีบความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนของครกูลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกันและเพศต่างกัน	 และ	 3)	 จัดกลุ่มครูตามความ

ต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีน		กลุม่ตวัอย่าง	คอื	ครทูีส่อนรายวชิาวทิยาศาสตร์		

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ปีการ

ศึกษา	2556		จ�านวน	721	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi	Stage	Random	Sampling)		เครื่องมือที่ใช้

ในการวจิยั		ได้แก่		แบบสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีน	จ�านวน	

65	ข้อ	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตอบสนองคู่	(dual–response	format)	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r
xy
)	ระหว่าง	0.23–0.73		ค่า

ความเชื่อมั่น	(α )	เท่ากับ	0.98	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	สถิติเชิงบรรยาย	การค�านวณค่าดัชนี	PNI
modified

  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบสองทาง	 (Two-way	MANOVA)	และการวิเคราะห์กลุ่มแฝง	 (Latent	

Class	Analysis	:	LCA)

1  นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
3  อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

	 1.	ครูผู้สอนมีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอน	3	อันดับแรก	ได้แก่	ด้านการใช้สื่อการสอน	( X 	=	0.96)		

ด้านการใช้หลักจิตวิทยาในการสอน	 ( X =	 0.86)	 และด้านการวัดและประเมินผลการเรียน	 ( X =	 0.84)	 ซึ่งครูเพศชาย 

( X =	 0.92)	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนโดยรวมทุกด้านมากกว่าครูเพศหญิง	 ( X =	 0.77)	 และครูใน

โรงเรียนขนาดเลก็	( X =	0.99)	มคีวามต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนโดยรวมทกุด้านมากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	โรงเรยีน

ขนาดใหญ่	( X =	0.82)	และโรงเรียนขนาดกลาง	( X =	0.73)			

	 2.	 เพศและขนาดโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันส่งผลต่อความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนของครูผู้สอน		

โดยครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิงที่สังกัดโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน	 	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนโดย

รวมทกุด้านแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	(F=13.15	,	F=	6.75,	F=	6.70,	F=	4.90,	F=	4.63)	โรงเรยีน

ขนาดเล็กครูเพศชายมีต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนมากกว่าครูเพศหญิง 

ทุกด้าน	 โรงเรียนขนาดกลางครูเพศหญิงมีต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียน

มากกว่าครูเพศชายในด้านเน้ือหาวิชา	 และด้านการใช้สื่อการสอน	 ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ครูเพศชายมีความต้องการ

จ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนมากกว่าครเูพศหญงิในด้านเนือ้หาวชิา	ด้านเทคนคิและ

วิธีการสอน	และด้านการวัดและประเมินผลการเรียน		

	 3.	 ผลการวิเคราะห์กลุ่มแฝงสามารถจัดกลุ่มครูที่มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนจากตัวบ่งช้ี	 6	 ตัว	

ได้แตกต่างกนั		5	กลุม่		อธบิายความเชือ่มัน่ในการจ�าแนกกลุม่	(E
k
)	เท่ากบั	0.90		ครกูลุม่ที	่5		มจี�านวนมากทีส่ดุ	(55.06%)	 

มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์	 ด้านเทคนิคและวิธีสอน	 ด้านการใช้ส่ือการสอน	

ด้านการใช้หลกัจติวทิยาในการสอนและด้านการวดัและประเมนิผล		ครกูลุม่ที	่4	(19.40%)	มคีวามต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนด้านหลกัสตูรวทิยาศาสตร์	ด้านการใช้ส่ือการสอน	ด้านการใช้หลักจติวิทยาในการสอนและด้านการวดัและ

ประเมินผลการเรียน	ครูกลุ่มที่	1	(11.80%)	มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์	ด้าน

เทคนิคและวิธีสอน	 ครูกลุ่มที่	 3	 (11.20%)	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์	 

ด้านเนื้อหาวิชา	ด้านเทคนิคและวิธีสอน	ด้านการใช้สื่อการสอนและด้านการวัดและประเมินผลการเรียน	และครูกลุ่มที่	2	

มีจ�านวนน้อยที่สุด	(2.50%)	มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนด้านเนื้อหาวิชาและด้านการใช้สื่อการสอน		

	 โดยสรปุครผููส้อนเพศชายและเพศหญงิ		ทีส่อนในโรงเรยีนขนาดต่างกนั		มคีวามต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการ

สอนทีแ่ตกต่างกนั	ดงันัน้การส่งเสรมิความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนของ

ครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีต่รงตามสภาพความต้องการทีแ่ท้จรงิ		ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้องควรตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของตัวบ่งชี้ของตัวแปรความจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะของความต้องการของครูผู้สอน

แต่ละกลุ่ม	จะช่วยให้การพัฒนาตรงตามความต้องการเฉพาะและเกิดประสิทธิผลสูงสุด	

 

 ค�าส�าคัญ	:	ความต้องการจ�าเป็น,	การพัฒนาการสอน	,	กรอบนโยบายประชาคมอาเซียน	,การวิเคราะห์กลุ่มแฝง 
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Abstract

	 Needs	assessment	of	teaching	development	according	to	ASEAN	policy	framework	of	teachers	

in	science	learning	group	resulted	in	conclusive	information	of	the	state	of	the	problems	and	the	

arising	needs	that	are	essential	to	the	planning	of	teacher	development	and	extremely	useful	for	the	

organization	of	science	curriculum.	The	purposes	of	this	study	were	to:	1)	assess	the	need	assessment	

of	teaching	development	according	to	ASEAN	policy	framework	of	science	teachers,	2)	compare	the	

need	assessment	of	teaching	development	according	to	ASEAN	policy	framework	of	science	teachers	

based	on	gender	and	school	size,	and	3)	organize	groups	of	teachers	according	to	need	assessment	

of	teaching	development	of	sample	consisted	of	721	science	teachers	under	the	office	of	secondary	

Educational	Service	Area	 in	 the	upper	northeast	 region	 in	 the	2013	academic	year	obtained	 from	

multi-stage	random	sampling	technique.	The	tools	used	in	the	study	included	a	65-question	ques-

tionnaire	about	the	need	assessment	of	teaching	development	according	to	ASEAN	policy	framework	

of	science	teachers	in	a	dual-response	format	with	the	discrimination	between	0.23	–	0.73	and	Cron-

bach’s		Alpha	at	0.98	The	collected	data	was	analyzed	by	percentage,	mean,	standard	deviation,	the	

modified	proportionate	natural	influence	index	(PNI
modified

),	two-way	MANOVA	and	latent	class	analysis	

(LCA)

  

The study findings could be summarized as follows:

	 1.	The	first	3	needs	of	teachers	in	teaching	developments	were	the	use	of	teaching	materials,	

the	use	of	psychological	principles	in	teaching,	and	the	learning	assessment	in	which	male	teachers	

had	 higher	 needs	 in	 teaching	 development	 in	 all	 areas	 than	 female	 teachers	 and	 small	 school	 

teachers	had	the	highest	needs	in	teaching	development	in	all	areas	followed	by	large	and	medium	

schools.	Teachers	of	all	genders	and	school	sizes	had	the	highest	need	for	teaching	development	of	

the	use	of	teaching	materials.

	 2.	Gender	and	school	size	were	correlated	and	affected	the	needs	for	teaching	development	

of	teachers.	Male	and	female	teachers	in	different	school	size	had	significantly	different	overall	needs	

for	 teaching	 development	 at	 0.01	 (F=13.15	 ,	 F=6.75,	 F=6.70,	 F=4.90,	 F=4.63)	 Small	 school,	male	 

teachers	are	needed	in	the	development	of	teaching	more	than	female	teachers	on	all	techniques.	

Medium	school,	female	teachers	are	needed	in	the	development	of	teaching	subject	content	and	the	

teaching	materials	more	 than	male	 teachers.	 Large	 school,	male	 teachers	 are	 needed	 in	 the	 

development	of	teaching	subject	content,	the	instructional	methods,	measurement	and	evaluation.		

		 3.	 The	 results	 of	 latent	 class	 analysis	 indicated	 that	 teachers	with	 the	 needs	 for	 teaching	 

development	can	be	classified	into	5	groups.	Based	on	6	indicators,	90%	of	the	difference	(Ek)	can	be	
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explained.	Most	 teachers	were	 in	 the	 5th	 group	 (55.06%).	 They	 had	 the	 assessment	 of	 teaching	 

development	of	using	instructional	media	and	teaching	psychology.	Group	2	had	the	least	number	of	

teachers	(2.5%)	and	they	had	the	needs	for	teaching	development	of	using	instructional	media	and	

science	curriculum.		Group	4	(19.40%)		had	the	needs	for	teaching	development	of	using	Science	

Curriculum,		 Instructional	Media,	 	Psychology	of	Teaching,	Measurement	and		Evaluation.	Group	1	

(11.80%)	had	the	needs	for	teaching	development	of	using	Science	Curriculum,	Instructional	Methods	

and	 Techniques.	 Group	 3	 (11.20%)	 had	 the	 needs	 for	 teaching	 development	 of	 using	 Science	 

Curriculum,		Knowledge	in	the	subject,		Instructional	Methods	and	Techniques,		Instructional	Media,	

Measurement	and		Evaluation.

	 In	conclusion,	the	male	and	female	teachers	which	were	in	the	different	size	school	had	a	

different	level	of	the	needs.	Therefore;	to	support	the	needs,	the	administrators	and	the	participants	

should	emphasize	to	the	mentioned	indicators	in	order	to	develop	learning	management	effectively.

 Keywords	:	Needs	Assessment,	Teaching	development.	,	ASEAN	policy	framework,	Latent	Class	

Analysis,	

บทน�า

		 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงในสังคมโลก

ปัจจบุนัและอนาคต		ช่วยให้มนษุย์ได้พฒันาวธิคีดิทัง้ความ

คิดเป็นเหตุเป็นผล	คิดสร้างสรรค์		คิดวิเคราะห์	วิจารณ์		มี

ทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้	 	 มีความสามารถใน

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	สามารถตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลู

ทีห่ลากหลายและมีประจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได้	ดงันัน้ทกุ

คนจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์	 เพื่อที่

จะมคีวามรูค้วามเข้าใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นษุย์

สร้างสรรค์ขึ้น	 สามารถน�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล		

สร้างสรรค์		มคีณุธรรม		(กระทรวงศกึษาธกิาร.	2551	:	92)	

นอกจากนีค้วามรู้วทิยาศาสตร์ช่วยเพิม่ขีดความสามารถใน

การพฒันาเศรษฐกจิ	สามารถแข่งขนักบันานาประเทศและ

ด�าเนนิชวีติอยูร่่วมสงัคมโลกได้อย่างมคีวามสขุ	(สถาบนัส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 2546	 :	 1-4)	

จากความส�าคัญดังกล่าวนานาประเทศจึงมุ่งเน้นพัฒนา

ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีการพัฒนา

บุคลากรภายในประเทศตนเอง	 รวมถึงการรวมกลุ่มการ

พัฒนาระหว่างประเทศ

	 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู ้เกี่ยวกับ

ธรรมชาติ	 โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต	 ส�ารวจตรวจ

สอบ	และการทดลอง	เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

และน�าผลมาจดัระบบ	หลกัการ	แนวคดิ	และทฤษฎ	ีดงันัน้

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้

เรียนรู ้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด	 นั่นคือให้ได้ทั้ง

กระบวนการและองค์ความรู้	 (กรมวิชาการ,	2545)	แต่ใน

ปัจจบุนัสถานภาพวทิยาศาสตร์ศกึษาของประเทศไทย	พบ

ปัญหาทีส่�าคัญอยู	่6	ด้าน		ได้แก่	หลกัสตูร	การจดัการเรยีน

การสอน		ครู		สื่อการเรียนรู้	การวัดและประเมินผล	และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ.	 2544.)	 และจากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อ

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย		เนื่องจาก

ครูวิทยาศาสตร์ท�าการสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและความ

ถนดัของตนเอง	อปุกรณ์และสือ่ทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนที่ทันสมัยไม่เพียงพอ	 ครูไม่เข้าใจวิธีการวัด

ตามหลักสูตรก�าหนด	ท�าให้การวัดผลไม่ครอบคลุมเนื้อหา
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ทัง้หมด	เน้นการวดัผลโดยใช้ข้อสอบปรนยัเป็นหลกั	ครสู่วน

ใหญ่จะสอนเนือ้หาตรง	ๆ 	ไม่มกีารดดัแปลง		ท�าให้นกัเรยีน

ไม่เกดิการเรยีนรูท้ีแ่ท้จรงิ	ไม่เกดิกระบวนการ	การสอนส่วน

ใหญ่ยงัไม่สามารถเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง	เพราะนกัเรยีน

ในแต่ละห้องค่อนข้างมาก	ตรวจงานไม่ทัว่ถงึ	ใช้สือ่การสอน

น้อย	 ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห์ไม่เต็มศักยภาพ	 การสอนของครูส่วนใหญ่ยังมี

ลักษณะการให้ความรู้มากกว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด

อย่างมีเหตุผล		รู้จักคิดวิเคราะห์	คิดสังเคราะห์		แก้ปัญหา	

รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง		

ท�าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง		

จากสภาพดงักล่าวจงึส่งผลให้เกดิปัญหาเกีย่วกบัการจดัการ

เรยีนการสอนของครวูทิยาศาสตร์	ดงันัน้ครูวทิยาศาสตร์จงึ

จ�าเป็นต้องมกีารพฒันาการสอนเพือ่ให้การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	 

(ภพ		เลาหไพบูลย์.		2540	:	380		;	เกรียงศักดิ์		เจริญวงษ์

ศักดิ์.	 2541	 ;	 ชินภัทร	 ภูมิรัตน์.	 2542	 ;	 กระทรวง

ศึกษาธิการ.	 2549	 ;	 จินตนา	 เสนค�า.	 2551	 ;	 วันชัย	 

พงสุพันธ์.	 2553	 ;	 อุบลวรรณ	 กิจคณะและ	 ประสพสุข 

ฤทธิเดช.		2556)		  

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู ้ ท่ีมีส ่วนเก่ียวข้อง

โดยตรงคือครูวิทยาศาสตร์		เนื่องจากเป็นผู้วางรากฐานใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พื้นฐานความรู ้	 ความคิด	

กระบวนการและการสร้างองค์ความรู้	โดยถือเป็นบุคคลที่

มบีทบาทส�าคญัในการจดัการเรยีนการสอนให้เกดิคณุภาพ

ต่อผู ้ เรียน	 ดัง ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ	

พทุธศกัราช	2542		มาตรา	52		ก�าหนดให้กระทรวงส่งเสรมิ

ให้มรีะบบ	กระบวนการผลติ	การพฒันาคร	ูคณาจารย์และ

บคุลากรทางการศกึษาให้มคีณุภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะ

สมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สงู	โดยการก�ากบัและประสานให้

สถาบันที่ท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู	 คณาจารย์	 รวมทั้ง

บคุลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมคีวามเข้มแขง็

ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ�า

การอย่างต่อเนือ่ง		(ส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา.		2544)	

		 	ทีผ่่านมาสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีทีม่หีน้าทีร่บัผิดชอบพฒันาเกีย่วกบัหลักสูตรการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์		คณิตศาสตร์		และเทคโนโลยี	

ได้มกีารพฒันา	การอบรมเพือ่ให้ความรูแ้ก่ครวูทิยาศาสตร์

แต่โครงการพัฒนาครูส่วนใหญ่เป็นครูแกนน�าจากโรงเรียน

ขนาดใหญ่	ซึ่งมีความพร้อมทางทรัพยากรอยู่แล้ว	และกา

รบูรณาการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน	 จะพบว่าหลาย

โครงการมีเป้าหมายร่วมกัน	 แต่กลับไม่ประสานงานกัน		

โครงการพัฒนาด้านการศึกษาจ�าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง	

และการท�างานระยะยาว	 10	 ปี	 ขึ้นไป	 แต่ส่วนใหญ่เป็น

โครงการระยะสั้นไม่ต่อเนื่อง		โครงการอบรมพัฒนาครูมัก

ไม่ได้ผล	เพราะอบรมเพียงไม่กี่ชั่วโมงและปล่อยให้ครูกลับ

ไป	จะไม่เกดิผลส�าเรจ็ในทางปฏบิตั	ิ	และการพฒันาครกูลุม่

ใดกลุ่มหนึ่งก่อนหลังยังไม่ได้พิจารณาถึงความส�าคัญและ

ความจ�าเป็นในการพัฒนา		การพัฒนาครูในด้านต่างๆ	จะ

ไม่สามารถด�าเนินการให้ประสบความส�าเร็จตามจุดมุ่ง

หมายได้หากไม่ทราบว่าต้องพัฒนาในเรื่องใด	 	หรือเรื่องที่

จะน�าไปพัฒนานั้นตรงกับความต้องการที่แท้จริงของครู

หรือไม่	 ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาครู	 คือ	 การ

ประเมินความต้องการจ�าเป็น	 (needs	 assessment)		

เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่

เป็นอยูจ่ริงในปัจจบุนั	(what	is)	กบัสภาพทีค่าดหวงั	(what	

should	be)	ที่มีระบบให้ได้ข้อมูลที่ระบุสภาพปัญหาและ

ความต้องการต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงาน		อัน

จะมีความส�าคัญต่อข้ันตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากร	

(สุวิมล		ว่องวาณิช.		2548)

				 การพัฒนาครูต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคลของครดู้วย	เพราะครแูต่ละคนมรีะดบัความสามารถ

และความพร้อมแตกต่างกัน	 	หากสามารถจัดแยกกลุ่มครู

ตามระดับความสามารถและความพร้อมได้	จะท�าให้การจดั

กจิกรรมพฒันาครแูต่ละกลุ่มมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้	และ

การวิเคราะห์กลุ่มแฝง	 (latent	 class	 analysis	 =	 LCA)	

เป็นวธิกีารทีเ่หมาะส�าหรบัการจ�าแนกคณุลกัษณะของกลุ่ม
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คนโดยใช้ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถามรวบรวมข้อมลูทีเ่ป็น

ตวัแปรจดัประเภท	และน�ามาวเิคราะห์จ�าแนกกลุม่คนตาม

ลักษณะข้อมูลที่รวบรวมมาได้อย่างถูกต้อง	 (สุนทรพจน์		

ด�ารงค์พานิช.		2555)

	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความต้องการ

จ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคม

อาเซียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 และ

ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแฝง	 (latent	 class	

analysis	 =	 LCA)	 ในการจัดกลุ่มครูตามความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการสอน	 เพื่อท่ีผู้เก่ียวข้องจะได้รับ

ทราบข้อมลูความต้องการพฒันาการสอนในแต่ละด้านว่ามี

ความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร	 เมื่อจ�าแนกตามบริบท

ของครเูพศชายและเพศหญงิทีส่งักัดโรงเรียนขนาดแตกต่าง

กัน	อีกทั้งผลที่ได้จากการจ�าแนกกลุ่มครูจากการวิเคราะห์

กลุ่มแฝง	 จะส่งผลให้ผู้บริหาร	 ศึกษานิเทศก์	 ตลอดจนผู้

ก�าหนดนโยบายหรือผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบข้อมูล

สะท้อนกลับ	 น�าไปใช้วางแผนโครงการสนับสนุนครูที่

ต้องการพัฒนาการสอนได้ตรงตามความต้องการของครู

แต่ละกลุ่ม	ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 	

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายของการวิจัย	3	ประการคือ

 1.	เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา

การสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนของครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนของ

ครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์		ทีส่อนในโรงเรยีนทีม่ี

ขนาดโรงเรียนต่างกันและเพศต่างกัน	  

		 3.	 เพื่อจัดกลุ่มครูตามความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนของ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		

 

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 ครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์		

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีเพศต่างกัน	 และสอนใน

โรงเรียนขนาดแตกต่างกัน	 มีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนแตก

ต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ครูกลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีส่อนในรายวชิาวิทยาศาสตร์

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน	 จ�านวน	 12  จังหวัดได้แก่	 มหาสารคาม		

กาฬสินธุ์	 ขอนแก่น	 ร้อยเอ็ด	 มุกดาหาร	 นครพนม	 เลย		

สกลนคร	 หนองคาย	 อุดรธานี	 หนองบัวล�าภูและบึงกาฬ			

จ�านวน	4,863	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 ได้แก	่ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ที่สอนในรายวิชา

วทิยาศาสตร์ระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น	ในโรงเรยีนสังกดั

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	ในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือตอนบน	 จ�านวน	 6	 จังหวัด	 ได้แก่	 นครพนม		

มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	 กาฬสินธุ์	 สกลนครและมุกดาหาร		

จ�านวน	 721 คน	 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน		

(Multi–stage	 Random	 Sampling)	 รายละเอียดดัง 

ตาราง	1
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ตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

จังหวัด จ�านวน

โรงเรียน

จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง

%

มุกดาหาร 15 71 9.85

นครพนม 25 96 13.31

สกลนคร 23 104 14.42

กาฬสินธุ์ 25 128 17.75

มหาสารคาม 18 141 19.56

ร้อยเอ็ด 29 181 25.10

รวม 135 721 100.00

	 3.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	

	 	 3.1	 ความต ้องการจ�าเป ็นในการพัฒนา 

การสอน	 (Needs	 assessment  for	 teaching	 

development) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้		6		ตัวคือ	

						 	 	 1.	ด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์	(SCUR)	

		 	 	 2.	ด้านเนื้อหาวิชา	(KNOW)	

					 	 	 3.	ด้านเทคนิคและวิธีสอน	(METH)

					 	 	 4.	ด้านการใช้สื่อการสอน	(MEDI)

					 	 	 5.	 ด้านการใช้หลักจิตวิทยาในการสอน	

(PSYC)

					 	 	 6.	 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน	

(MEAS)

	 	 3.2	 เพศ	 (Gender)	 ได้แก่	 เพศชายและ 

เพศหญิง

	 	 3.3		ขนาดโรงเรยีน	(School	Size)	ได้แก่	ขนาด

เล็ก	ขนาดกลางและขนาดใหญ่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  แบบสอบถาม

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบ

นโยบายประชาคมอาเซียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์ 	 สั งกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	จ�านวน	

65	ข้อ	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่มีการตอบสนองคู่	 

(dual-response	format)    

 การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย	 ผู้วิจัยได้

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	

จากนัน้น�าเครือ่งมือทีไ่ด้ไปทดลองกบัครทูีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน	50	คน	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r
xy
)	ระหว่าง	0.23	–	

0.73	 ค่าความเชื่อมั่น	 (α )	 เท่ากับ	 0.98	 รายละเอียด 

ดังตาราง	2

ตาราง 2 การวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ

ด้าน
จ�านวน

ข้อ
(r

xy
) (∝)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 9 0.32-0.73 0.90

เนื้อหาวิชา 8 0.34-0.64 0.88

เทคนิคและวิธีสอน 16 0.34-0.72 0.94

การใช้สื่อการสอน 10 0.30-0.72 0.90

การใช้หลักจิตวิทยา 

ในการสอน

12 0.30-0.56 0.85

การวัดและประเมิน 

ผลการเรียน

10 0.26-0.57 0.85

รวม 65 0.26-0.73 0.98

การเก็บรวบรวมข้อมูล

		 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม	ซึง่มวีธีิด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่าง

วันที่	26	กันยายน	พ.ศ.	2556	ถึงวันที่	28	ธันวาคม	พ.ศ.	

2556	ดังนี้	ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนและครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน	

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตและนัดหมาย	 วันเวลา	
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และสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามวันเวลาท่ีก�าหนด	 โดยช้ีแจง

ให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์	 วิธีการตอบ

ค�าถามและขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  และ

รอรับแบบสอบถามคืนในวันที่เก็บข้อมูลหรือตามท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามนัดหมาย		 เมื่อผู้วิจัยรับแบบสอบถามคืนจะ

ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับกลับทุกฉบับ	 ถ้าแบบสอบถามใด

ตอบไม่ถูกต้อง	 ซึ่งอาจเกิดจากไม่เข้าใจวิธีการตอบค�าถาม		

ผูว้จิยัจะอธบิายวธีิการตอบแบบสอบถามอกีครัง้	แล้วให้ครู

ผู ้ตอบแบบสอบถามฉบับนั้นพิจารณาข้อความในแบบ 

สอบถามและตอบค�าถามอกีคร้ังให้ถูกต้องตามรายละเอยีด

ที่ก�าหนดไว้ในแบบสอบถาม		ภายหลังที่เก็บข้อมูลแล้ว	น�า

ข้อมลูมาวเิคราะห์ค่าสถติแิละทดสอบสมมตฐิาน	เพ่ือจะได้

ท�าการสรุปผลและรายงานผลการวิจัย	 รายละเอียดดัง

ตาราง	3

ตาราง 3 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล

จังหวัด
จ�านวน

โรงเรียน
วัน เดือน ปีที่เก็บข้อมูล

มุกดาหาร 16 26-28	ก.ย.	2556  

8-9	ก.ย.	2556  

7,	14	ธ.ค.	2556

นครพนม 26 26-28	ก.ย.	2556 

8-9	ก.ย.	2556

7	,	14	ธ.ค.	2556

สกลนคร 24 26-28	ก.ย.	2556 

8-9	ก.ย.	2556

7	,	14	ธ.ค.	2556

กาฬสินธุ์ 25 1-3	ต.ค.	2556 

14-16	พ.ย.	2556

21 ธ.ค.	2557 

จังหวัด
จ�านวน

โรงเรียน
วัน เดือน ปีที่เก็บข้อมูล

มหาสารคาม 18 4-5	ต.ค.	2556

21-23	พ.ย.	2556

27	ธ.ค.	2556 

ร้อยเอ็ด 31 8-10	ต.ค.	2556

3-28		ธ.ค.	2556

รวม 135

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	 โดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อค�านวณค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

												2.	ค�านวณค่าดัชน	ีPNI
modified

 เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์

การวิจัยข้อที่	1 ส�าหรับข้อค�าถามในแต่ละข้อ	ซึ่งหาได้จาก

ผลต่างระหว่างค่าสภาพที่คาดหวัง/คิดว่าน่าจะเป็น	(I)	กับ

ค่าสภาพทีเ่ป็นอยู/่มอียูจ่รงิในปัจจุบนั	(D)หารด้วยค่าสภาพ

ที่เป็นอยู่/มีอยู่จริงในปัจจุบัน	 (D)	จากนั้นท�าการจัดล�าดับ

ความส�าคญัความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนตาม

กรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนของครกูลุ่มสาระการเรยีน

รู ้วิทยาศาสตร ์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		

												3.	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อที่		2  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม 

แบบสองทาง	(Two-way	MANOVA)	

	 4)	 วิเคราะห์กลุ่มแฝง	 (Latent	 Class	 Analysis)	

และจัดกลุม่ครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ตามความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบาย

ประชาคมอาเซียน	เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	3   

การจัดกระท�าข้อมูล ด�าเนินการดังนี้

 1. ข้อมูลที่ได้รับกลับ		ผู้วิจัยท�าการลงรหัสรายชื่อ

สถานศึกษาเป็นรหัสที่สามารถแยกแยะได้ว่าผู้ตอบเป็นคร ู
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ในโรงเรยีนใด		และท�าการกรอกข้อมลูโดยน�าแบบสอบถาม

มาคีย์ข ้อมูลความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามใน

โปรแกรมส�าเร็จรูป		แล้วหาค่าดัชน ีPNI
modified

	 2.	 น�าค่าดัชนี	 PNI
modified

	 แยกตามรายด้านเข้าไป

วิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบสองทาง	

(Two-way	MANOVA)		ในโปรแกรมส�าเร็จรปูโดยการแปลง

ข้อมลูตวัแปรความต้องการจ�าเป็นในรปูตวัแปรหุน่	(dum-

my	variable)	(ก�าหนดให้มีค่าเป็น	1		ค่าดัชนี	PNI
modified

  

น้อยกว่าค่าเฉลีย่	ก�าหนดให้มค่ีาเป็น	0)	หลงัจากนัน้ด�าเนนิ

การวิเคราะห์กลุ่มแฝงโดยใช้โปรแกรม	Mplus	 Version	

6.12

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ข้อสรุปดังนี้			 

 1. ครผููส้อนมคีวามต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

สอน	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	ด้านการใช้สือ่การสอน	( X =	0.96) 

ด้านการใช้หลักจิตวิทยาในการสอน ( X =	0.86) และด้าน

การวัดและประเมินผลการเรียน( X =	0.84)	ซึ่งครูเพศชาย	

( X =	0.92)	มคีวามต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอน

โดยรวมทุกด้านมากกว่าครูเพศหญิง	 ( X =	0.77)	และครู

ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 ( X =	 0.99)  มีความต้องการจ�าเป็น

ในการพัฒนาการสอนโดยรวมทุกด้านมากที่สุด	 รองลงมา

คือ	 โรงเรียนขนาดใหญ่	 ( X =	 0.82)	 และโรงเรียนขนาด

กลาง	( X =	0.73)	รายละเอียดดังตาราง	4

ตาราง  4 ค่าเฉลี่ยความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนของครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์	โดยจ�าแนกตามเพศและขนาดโรงเรียน

ความต้องการจ�าเป็น

ภาพรวม เพศ	(n=721) ขนาดโรงเรียน	(n=140)

(n=721) เพศชาย

(n=296)

เพศหญิง	

(n=425)

ขนาดเล็ก	

(n=71)

ขนาดกลาง	

(n=45)

ขนาดใหญ่	

(n=24)

X อันดับ X อันดับ X อันดับ X อันดับ X อันดับ X อันดับ

1. ด้านหลกัสตูรวทิยาศาสตร์ 0.83 4 0.92 4 0.78 3 0.92 4 0.76 3 0.86 2

2. ด้านเนื้อหาวิชา 0.75 5 0.82 6 0.71 5 0.82 6 0.67 5 0.79 5

3. ด้านเทคนิคและวิธีการสอน 0.74 6 0.85 5 0.66 6 0.89 5 0.63 6 0.75 6

4. ด้านการใช้สื่อการสอน 0.96 1 1.03 1 0.91 1 1.16 1 0.87 1 0.90 1

5. ด้านการใช้หลักจิตวิทยาใน

การสอน

0.86 2 0.95 3 0.79 2 1.04 3 0.77 2 0.80 4

6. ด้านการวดัและประเมนิผล

การเรยีน

0.84 3 0.96 2 0.76 4 1.09 2 0.68 4 0.83 3

																						รวม 0.83 0.92 0.77 0.99 0.73 0.82

 2. เพศและขนาดโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันส่ง

ผลต่อความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนของครูผู้

สอน	 	 โดยครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิงท่ีสังกัดโรงเรียน

ขนาดแตกต่างกัน	(F=8.33)	มีความต้องการจ�าเป็นในการ

พฒันาการสอนโดยรวมทกุด้านแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .01  โรงเรียนขนาดเล็กครูเพศชายมี

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบาย

ประชาคมอาเซียนมากกว่าครูเพศหญิงทุกด้าน	 โรงเรียน

ขนาดกลางครูเพศหญิงมีต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

สอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนมากกว่าครูเพศ
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ชายในด้านเนื้อหาวิชา	 และด้านการใช้สื่อการสอน	 ส่วน

โรงเรียนขนาดใหญ่ครเูพศชายมคีวามต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนมาก 

กว่าครูเพศหญิงในด้านเนื้อหาวิชา	ด้านเทคนิคและวิธีการ

สอน	และด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีน	รายละเอยีด

ดังตาราง	5

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอน		โดยจ�าแนกตามเพศและ 

ขนาดโรงเรียน

ตัวแปร
เล็ก กลาง ใหญ่ Levene’s		test

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง F p-value

SCU
X 1.01 0.83 0.87 0.85 0.90 0.92

19.45 .00
S 0.26 0.12 0.14 0.18 0.17 0.20

KNO
X 0.93 0.82 0.79 0.82 0.91 0.85

19.94 .00
S 0.21 0.15 0.11 0.12 0.18 0.16

MET
X 0.97 0.84 0.78 0.78 0.89 0.82

28.93 .00
S 0.30 0.07 0.11 0.13 0.14 0.13

MED
X 1.12 0.98 0.87 0.93 0.95 0.92

9.73 .00
S 0.25 0.13 0.12 0.16 0.14 0.17

PSY
X 1.05 0.91 0.88 0.85 0.89 0.88

27.95 .00
S 0.29 0.17 0.12 0.16 0.14 0.15

MEA
X 1.08 0.93 0.81 0.81 0.92 0.88

43.45 .00
S 0.31 0.09 0.09 0.15 0.12 0.18

Multivariate	Tests

Source สถิติ Value F Hypothesis	df Error	df p-value

Intercept Pillai's	Trace 0.12 7.39 12 1422 .00

sex Wilks'	Lambda 0.89 7.379 12 1420 .00

size Hotelling's	Trace 0.12 7.37 12 1418 .00

sex	*	size Roy's	Largest	Root 0.07 8.333 6 711 .00

Assumption

Box’s	M	=	895.89	,	F=	8.33	,	df1=	105		,		df2	=	514136.98		,	p-value	=.00

Bartlett’s	test	of	sphericity	:	Likelihood	Ratio	=	0.00	,	Approx.	Chi-Square	=	

1994.72	,	df	=	20	,	p-value	=	.00
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 3. ผลการวิเคราะห์กลุ่มแฝงสามารถจัดกลุ่มครูที่มี

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนจากตัวบ่งช้ี	 

6	 ตัว	 ได้แตกต่างกัน	 5	 กลุ่ม	 อธิบายความเช่ือม่ันในการ

จ�าแนกกลุ่ม	 (E
k
)	 เท่ากับ	0.90	ครูกลุ่มที่	5	มีจ�านวนมาก

ที่สุด(55.06%)	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

สอนด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์	 ด้านเทคนิคและวิธีสอน	

ด้านการใช้สือ่การสอน	ด้านการใช้หลกัจติวทิยาในการสอน

และด้านการวัดและประเมินผล	ครูกลุ่มที่		4	(19.40%	มี

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนด้านหลักสูตร

วิทยาศาสตร์	 ด้านการใช้สื่อการสอน	 ด้านการใช้หลัก

จิตวิทยาในการสอนและด้านการวัดและประเมินผลการ

เรียน	ครูกลุ่มที่	1	(11.80%)	มีความต้องการจ�าเป็นในการ

พฒันาการสอนด้านหลักสูตรวทิยาศาสตร์	ด้านเทคนิคและ

วิธีสอน	ครูกลุ่มที่	 3	 (11.20%)	มีความต้องการจ�าเป็นใน

การพัฒนาการสอนด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์	ด้านเนื้อหา

วิชา	 ด้านเทคนิคและวิธีสอน	 ด้านการใช้ส่ือการสอนและ

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน	 และครูกลุ่มที่	 2	 มี

จ�านวนน้อยที่สุด	 (2.50%)	 มีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนด้านเนื้อหาวิชาและด้านการใช้สื่อการสอน		

รายละเอียดดังตาราง	6

ตาราง 6	ค่าสัมประสิทธิ์จ�าแนกกลุ่มแฝงครูตามความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคม

อาเซียน

ตัวบ่งชี้
Class	1 Class	2 Class	3 Class	4 Class	5

coeff. S.E. coeff. S.E. coeff. S.E. coeff. S.E. coeff. S.E.

SCU 0.131** 0.046 1.000 0.000 0.408** 0.060 0.742** 0.047 0.311** 0.026

KNO 0.024 0.025 0.680** 0.189 0.634** 0.073 1.000 0.000 0.004 0.004

MET 0.292** 0.056 0.000 0.000 0.231** 0.077 1.000 0.000 0.167** 0.020

MED 1.000 0.000 0.966** 0.044 0.892** 0.052 0.991** 0.009 0.367** 0.028

PSY 0.000 0.000 0.000 .000 1.000 0.000 0.755** 0.040 0.468** 0.027

MEA 1.000 0.000 0.054 0.067 0.968** 0.042 0.977** 0.019 0.092** 0.024

จ�านวน	(count) 85 18 81 140 397

สัดส่วน 
(proportions)

0.118 0.025 0.112 0.194 0.551

ความน่าจะเป็น
เฉลี่ย

0.908 0.976 0.929 0.910 0.964

หมายเหตุ		**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ครูผู้สอนมีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา 

การสอน	3	อันดับแรก	ได้แก่	ด้านการใช้สื่อการสอน	ด้าน

การใช้หลักจิตวิทยาในการสอน	 และด้านการวัดและ

ประเมนิผลการเรยีน	ซึง่ครเูพศชายความต้องการจ�าเป็นใน

การพัฒนาการสอนโดยรวมทุกด้านมากกว่าครูเพศหญิง	

และครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนโดยรวมทุกด้านมากที่สุด	 รองลงมาคือ	
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โรงเรยีนขนาดใหญ่และโรงเรยีนขนาดกลาง	 ทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจากครูผู้สอนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ีสิบเอ็ด	 (พ.ศ.	 2555-2559)	

ยุทธศาสตร์ที่	1	ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน	ครู

คณาจารย์	 บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา	 และ

นโยบายส�านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

ปีงบประมาณ	2558	ซึ่งเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ระบบให้มปีระสทิธิภาพ	ทนัสมัย	

ทนัเหตุการณ์	ทนัโลก	ให้ส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม	เร่งพฒันา

ความแขง็แกร่งทางการศกึษา	ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้ป็นเลิศใน

เนื้อหาและทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป	 เพื่อให้มี

ความพร้อมเข้าสูก่ารศกึษาระดบัสงูและโลกของการท�างาน	

(แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร		ฉบบัทีส่บิ

เอด็	(พ.ศ.	2555-2559	:	16)	ครผููส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก

มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนโดยรวมทุก

ด้านอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากครผููส้อนใน

โรงเรยีนขนาดเลก็	มสีภาพปัญหาขาดครวูชิาเอก	หรอืครไูม่

เพียงพอตามเกณฑ์	 ดังน้ันครูผู้สอนอาจประสบปัญหาใน

การจดัการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นด้านหลกัสตูรการเรยีน

การสอน	ด้านเทคนคิและวธิกีารสอน	ด้านความรูใ้นเนือ้หา

วิชา	ด้านการวัดและประเมนิผล	ด้านการใช้หลกัจติวทิยาใน

การสอน	และด้านการใช้สือ่การสอน	(จนิตนา		เสนค�า.	2551	

:	วันชัย	พงสุพันธ์.	2553) 

 2. เพศและขนาดโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันส่ง

ผลต่อความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนของครูผู้

สอน	 โดยครูผู้สอนเพศชายและเพศหญิงท่ีสังกัดโรงเรียน

ขนาดแตกต่างกนั	มคีวามต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการ

สอนโดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .01  โดยครูเพศชายท่ีสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมี

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนท้ัง	 6	 ด้าน	

มากกว่าครูเพศชายในโรงเรียนขนาดกลางทุกด้าน  ครูเพศ

ชายในโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการจ�าเป็นในการ

พฒันาการสอน	ด้านการใช้สือ่การสอน	(MEDI)	ด้านการใช้

หลักจิตวิทยาในการสอน	 (PSYC)	 และด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียน	 (MEAS)	 มากกว่าครูเพศชายใน

โรงเรยีนขนาดใหญ่ ครเูพศหญงิในโรงเรยีนขนาดเลก็มคีวาม

ต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอนด้านเทคนิคและวธิกีาร

สอน	(METH)	ด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีน	(MEAS)	

ด้านการใช้หลักจติวทิยาในการสอน	(PSYC)	 ด้านการใช้ส่ือ

การสอน	(MEDI)	มากกว่าครเูพศหญงิในโรงเรยีนขนาดกลาง	

ครูเพศหญิงในโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการจ�าเป็นใน

การพฒันาการสอนด้านการใช้ส่ือการสอน	(MEDI)	ด้านการ

วัดผลและประเมินผลการเรียน	 (MEAS)	 มากกว่าครูเพศ

หญิงในโรงเรียนขนาดใหญ่  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอน

ทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนขนาดต่างกนั	มสีภาพความพร้อมและความ

ต้องการจ�าเป็นในด้านการจัดการเรียนการสอนที่ต่างกัน	

ประกอบกบับรบิทของโรงเรยีนขนาดใหญ่	และขนาดกลาง

ทีม่สีภาพความพร้อมมากกว่าโรงเรยีนขนาดเล็ก		อกีทัง้การ

บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มักจะขาด

ประสทิธผิลเนือ่งจากได้รบัจดัสรรงบประมาณน้อย	เป็นไป

ตามปรมิาณนกัเรยีนทีเ่รยีกว่าเงนิอดุหนนุรายหัว	ท�าให้การ

บรหิารจดัการเป็นไปบนพืน้ฐานของความขาดแคลน	ส่งผล

ให้นักเรียนมักจะไปเรียนโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า	

คอื โรงเรยีนในอ�าเภอหรือจงัหวดั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีน

ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่	 เนื่องจากมีความพร้อมด้าน

อาคารสถานที่	 อุปกรณ์การเรียนการสอน	 สื่อเทคโนโลยี	

ตลอดจนครูผู้สอนที่มีความรู้	 ความสามารถ	 จบตรงตาม

สาขาวิชาเอก	มีจ�านวนเพียงพอตามเกณฑ์	ส่งผลให้สภาพ

การจัดการเรียนการสอนด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก	 ท�าให้สถานศึกษาขนาดเล็กมี

ประสิทธิผลต�่ากว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่	

(ส�านักมัธยมศึกษาตอนปลาย.	2555	:	3	;	สุวิทย์		ยอดสละ 

2554)

 3.	 ผลการวิเคราะห์กลุ่มแฝง	 พบว่า	 กลุ่มครูส่วน

ใหญ่	 คือครูในกลุ่มที่	 5	 มีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนใน
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ด้านด้านหลกัสตูรวทิยาศาสตร์	(SCUR)	ด้านเทคนคิและวธิี

สอน	(METH)	ด้านการใช้สื่อการสอน	(MEDI)	ด้านการใช้

หลักจิตวิทยาในการสอน	 (PSYC)	 และด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียน	(MEAS)	(397	คน	:	ร้อยละ		55.06)	

ครูกลุ่มที่	 4	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอน

ตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนในด้านหลักสูตร

วทิยาศาสตร์	(SCUR)	ด้านการใช้สือ่การสอน	(MEDI)		ด้าน

การใช้หลกัจติวทิยาในการสอน	(PSYC)		ด้านการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียน	(MEAS)	(	140	คน	:	ร้อยละ	19.42)	

ครูกลุ่มที่	 3	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอน

ตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนในด้านหลักสูตร

วทิยาศาสตร์	(SCUR)	ด้านเนือ้หาวชิา	(KNOW)	ด้านเทคนคิ

และวิธีสอน	(METH)	ด้านการใช้สื่อการสอน	(MEDI)	และ

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน	 (MEAS)	 (	 81	คน	 :	

ร้อยละ	11.23)	ครูกลุ่มที่	2	มีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนใน

ด้านเนื้อหาวิชา	 (KNOW)	 และด้านการใช้สื่อการสอน	

(MEDI)	(	18	คน	:	ร้อยละ	2.50)	และครูกลุ่มที่	1	มีความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบาย

ประชาคมอาเซียนในด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์	 (SCUR)	

และด้านเทคนิคและวิธีสอน	 (METH)	 (	85	คน	 :	 ร้อยละ	

11.79)	การที่กลุ่มแฝงแต่ละกลุ่มมีจ�านวนครูผู้สอนและตัว

บ่งชี้ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนท่ีแตกต่าง

กัน	 อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของครูผู้สอนแต่ละคน	

ไม่ว่าจะเป็นด้านสไตล์การสอน		ขนาดโรงเรยีนและเพศของ

ครูผู้สอนที่ต่างกัน	 วิทยฐานะท่ีด�ารงอยู่	 ระดับการศึกษา	

ระดบัชัน้ทีส่อนล้วนเป็นตวัแปรทีอ่าจส่งผลให้ความต้องการ

จ�าเป็นในการพฒันาการสอนของครแูต่ละคนไม่เหมอืนกนั		

สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหนุามทีพ่บ

ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรเพศและขนาดโรงเรียน	 ที่

ร่วมกนัส่งผลต่อความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการสอน

ท�าให้เมื่อวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่มครูออกตามความต้องการ

จ�าเป็นในการการพัฒนาการสอน		ครูแต่ละกลุ่มจึงมีความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนที่มีระดับมากน้อย

แตกต่างกันไปตามสภาพความต้องการจ�าเป็นและตาม

คุณลักษณะพื้นฐานของครูผู้สอนแต่ละคน	 	สอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสไตล์การสอน	ซึ่งมีนักจิตวิทยา

และนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงเร่ืองสไตล์การสอน

ทีแ่ตกต่างกนัของคร	ูเช่น สไตล์การสอนตามแนวคดิของดนั

และดัน	(Dunn	&	Dunn)	ซึ่งได้แบ่งสไตล์การสอนของครู

เป็น	 5	แบบ	คือ	 1)	 it	 (Individual	Teacher)	หมายถึง	 

ผู ้สอนที่มีสไตล์การสอนเป็นแบบฉบับของตนเอง	 มี

เอกลักษณ์ในการสอนเฉพาะตัว	 	 สอนโดยยึดผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 2)	 SIt	 (Somewhat	 Individualized	 Teacher)	

หมายถึง	 ผู้สอนที่มีสไตล์การสอนที่ค่อนข้างเป็นแบบฉบับ

ของตนเอง	 แต่ไม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งหมด	 3)	 Tst	

(Transitional	 Teacher)	 หมายถึง	 ผู้สอนที่ก�าลังเปลี่ยน

สไตล์การสอนจากวธิกีารสอนแบบเดมิไปสู่วธิกีารสอนแบบ

ใหม่	 เช่น	มีการจัดกิจกรรมมากขึ้น	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี

อสิระในการคดิมากขึน้	มกีารสอนด้วยวธิกีารบรรยายน้อย

ลง		เป็นต้น	4)	STt	(Somewhat Transitional		Teacher)	

หมายถึง	 ผู้สอนที่มีสไตล์การสอนค่อนข้างไปทางแบบเดิม	

เช่น	มีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนน้อยมาก	และสอนโดยใช้

วธิกีารบรรยายเป็นส่วนใหญ่		5)	Tdt	(Traditional	Teach-

er)	หมายถึง	ผู้สอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน		และยึด

ติดกับวิธีการสอนแบบเดิม	 ๆ	 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ปฏิบัติหรือคิดวิเคราะห์	 สอนด้วยวิธีการบรรยายและยึด

เนื้อหาตามหลักสูตร	 ใช้ระบบเกรดในการประเมินผู้เรียน

(พรสวรรค์	เพ่งพิศ.	2549	:	45	;	อ้างอิงมาจาก	Dunn	and	

Dunn.	1993	;	ววิฒัน์		กอมขนุทด.	2554	:	161)	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุวิทย์		ยอดสละ	(2554)	ที่พบว่า	โรงเรียน

ขนาดเล็กส ่วนใหญ่มีคุณภาพและมาตรฐานต�่ากว ่า 

โรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่	เนือ่งจากพืน้ฐานความ

ขาดแคลน	ทั้งงบประมาณ	วัสดุ	ครุภัณฑ์	ขาดแคลนครูทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ	 ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก

ชุมชน	 บางคร้ังตั้งอยู่เขตชนบทจึงมีความเสียเปรียบด้าน

ปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการวิจัย

 ครูผู้สอนมีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

สอน	3	อันดับแรก	ได้แก่	ด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการ

ใช้หลกัจติวทิยาในการสอนและด้านการวดัและประเมินผล

การเรียน	 โดยครูเพศชายมีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนโดยรวมทุกด้านมากกว่าครูเพศหญิง	 และ

ครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการสอนโดยรวมทุกด้านมากที่สุด	 เพศและขนาด

โรงเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกันส่งผลต่อความต้องการจ�าเป็น

ในการพัฒนาการสอนของครูผู้สอน	 โดยครูผู้สอนเพศชาย

และเพศหญิงท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน	 มีความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนโดยรวมทุกด้านแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และผลการ

วิเคราะห์กลุ่มแฝงของความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา 

การสอนพบว่า	สามารถจ�าแนกได้	5	กลุ่ม

ข้อเสนอแนะ

	 ผลจากการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อ

การน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์และน�าไปใช้ในการศกึษา

วิจัยครั้งต่อไปดังนี้

		 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.	ส�าหรับครูผู้สอน	ควรมีการพัฒนาตนเองดังนี้

	 	 1.1.	 ควรเตรียมและจัดหาสื่อการสอนที่

สอดคล้องเหมาะสมกบัเนือ้หาทีส่อนไว้ล่วงหน้า		เพือ่ให้การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้

สอนตั้งไว้	 โดยเลือกใช้สื่อหลายชนิดในเรื่องเดียวกัน		

สามารถน�าเสนอข้อเท็จจริงหรือความคิดรวบยอดอันเป็น

นามธรรมในรูปแบบรปูธรรม		มลีกัษณะเฉพาะ		มโีครงสร้าง

ที่ดี	 เน้ือหาและกระบวนการของสื่อเสนอสิ่งเร้าตรงกับ

พฤติกรรมที่ก�าหนดไว้

		 	 1.2	 ควรใช้สื่อการสอนที่สอดแทรกความรู ้ 

เก่ียวกับประชาคมอาเซียนในเน้ือหาวิชา	 เพ่ือสร้างความ

พร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน		โดยสอดแทรกค�าศพัท์

วทิยาศาสตร์ทีเ่ป็นภาษาของประเทศในประชาคมอาเซยีน		

หรอืเรือ่งราวต่าง	ๆ เก่ียวกับประชาคมอาเซียน	เช่น	กฎบตัร

อาเซียน	 ความเป็นมา	 เป้าหมาย	 และพัฒนาการของ

ประชาคมอาเซียน		เป็นต้น	

		 	 1.3	ควรให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือนักเรียนที่

มีปัญหาในการเรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม	 ดูแล

ช่วยเหลอื	พฒันา	ป้องกันและแก้ไขปัญหา	ตลอดจนมทีกัษะ

ชีวิต	ทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข	 โดย

ใช้กระบวนการและขั้นตอนการช่วยเหลือนักเรียนตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	เช่น	การปรับพฤติกรรมด้วย

กิจกรรมในชั้นเรียน		กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน		การสื่อสาร

กบัผู้ปกครอง	การจดักิจกรรมซ่อมเสรมิ	และการเยีย่มบ้าน		

เป็นต้น	

	 	 1.4	ควรเปิดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการ

ก�าหนดกฎกตกิาในช้ันเรยีน	เพือ่ปรบัพฤตกิรรมของผูเ้รยีน

ให้มีวินัยในห้องเรียน  โดยกฎกติกาในชั้นเรียนต้องท�าร่วม

กนัระหว่างครผูู้สอนกบัผู้เรยีน	ไม่เกนิ	3-4	ข้อ	เพือ่ให้ผู้เรยีน

ทุกคนเข้าใจตรงกัน

		 	 1.5	 ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนซัก

ถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี	 เพื่อพัฒนาสมอง	

ฝึกการคิดและสร้างความเช่ือมั่นในตนเองของผู้เรียน	 โดย

จดัการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนระดมสมองในการแก้ปัญหา	ใช้การ

ตั้งค�าถามที่พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง	เป็นต้น

		 	 1.6	ควรสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลการ

ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือนักเรียน

ที่มีปัญหาในการเรียนเพื่อสนองความแตกต่างระหว่าง

บคุคลของผูเ้รยีน	โดยเพิม่เวลาสอนและสอนซ�า้ด้วยวธิกีาร

ใหม่	ๆ	ให้ท�าแบบฝึกหัดมากขึ้น	ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม

กับผู้เรียน	 จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ

สามารถตามศักยภาพของผู ้เรียนที่แตกต่างกันอย่างมี

วัตถุประสงค์และต้องมีการวางแผน	 ซึ่งจะท�าให้การสอน

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.7	ควรจัดท�า	Rubric	Score	ในการวัดและ

ประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการเพื่อแสดงถึงระดับ

ต่าง  ๆของคณุภาพงานของผู้เรยีน	โดยก�าหนดองค์ประกอบ
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ดังนี้	1)	มิติหรือด้านต่าง	ๆหรือเกณฑ์	(Criteria)	ซึ่งรวมถึง

องค์ความรู้ทักษะต่าง	 ๆ	 และความเข้าใจท่ีจะถูกประเมิน		

2)	พฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวบ่งชี้	(Indicators)	เฉพาะเจาะจง

ส�าหรับร่องรอยหลักฐานใช้ในการตัดสินระดับมิติหรือด้าน

ต่าง	ๆ หรอืเกณฑ์	ทีถื่อว่าผ่านการเรยีนรูแ้ล้ว	ณ	ระดบันัน้ๆ	

และ	3)	ระดับล�าดับชั้น	 (Rating	scales)	ที่จ�าแนกระดับ

ความแตกต่างตามระดับความสามารถที่แสดงออก

		 	 1.8	ควรทดสอบก่อนเรียนในแต่ละเนื้อหาเพื่อ

วัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนและค้นหาข้อบกพร่องของ

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้สอนสามารถ

จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของ 

ผู้เรียนแต่ละบุคคล	 โดยใช้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและ

หลากหลาย	เพื่อช่วยให้การวัดถูกต้อง	สมบูรณ์

		 2.	 ส�าหรับผู้บริหาร	 จากผลการวิจัยพบว่า  ความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบาย

ประชาคมอาเซียนของครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์		

4		อนัดบัแรก	มคีวามสอดคล้องทัง้ขนาดและเพศทีแ่ตกต่าง

กัน	 ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ในการวางแผนโครงการ 

ต่าง	 ๆ	 ตามความต้องการจ�าเป็นที่แท้จริง ผู้บริหารใน

โรงเรียนขนาดเล็ก	ต้องอบรมเสริมหนุนเป็นพิเศษให้กับครู

เพศชายและครูเพศหญิงทุก	ๆ	ด้าน	 ในขณะที่ผู้บริหารใน

โรงเรียนขนาดกลาง	 สามารถอบรมครูเพศชายกับครูเพศ

หญงิได้พร้อมกนั		ยกเว้นด้านเนือ้หาวชิา	(KNOW)	และด้าน

การใช้สือ่การสอน	(MEDI)	ทีต้่องเน้นในครเูพศหญงิมากกว่า

ครเูพศชาย		ส่วนผูบ้รหิารในโรงเรยีนขนาดใหญ่สามารถจดั

อบรมพร้อมกันได้	 ยกเว้นด้านเนื้อหาวิชา	 (KNOW)	 และ

ด้านเทคนิคและวิธีการสอน	 (METH)	 ที่ต้องเน้นในครูเพศ

ชายมากกว่าครูเพศหญิง

	 3.	 ผลการวิเคราะห์กลุ่มแฝงพบว่า	 ครูกลุ่มท่ี	 4	

เป็นกลุ่มครูท่ีมีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอน

ตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนหลายด้าน	แสดงถงึว่า

ครูผู้สอนกลุ่มนี้มีสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ในทุกด้าน	ดังนั้นผู้บริหาร	ศึกษานิเทศก์	ควรส่งเสริมให้ครู

กลุม่นีเ้ข้ารบัการอบรมและพฒันาตนเอง	อย่างเร่งด่วน โดย

จดัเนือ้หาการฝึกอบรมให้ความรูใ้นการพฒันาการสอนทกุ

ด้าน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูเพศชาย	 ที่สังกัดโรงเรียน

ขนาดใหญ่	มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	ด�ารงต�าแหน่ง

วิทยฐานะ	คศ 3.ที่ท�าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

2	ระยะเวลาในการจัดโครงการอบรมจ�านวน	5-6	วัน	โดย

เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ครูผู้สอนสามารถฝึก

ปฏิบัติควบคู่ไปกับการบรรยายให้ความรู้  โดยอัตราส่วน

ระหว่างการบรรยาย:ภาคปฏิบัติ	เท่ากับ	30:70	เนื่องจาก

เนือ้หาในการจดัอบรมมหีลายด้าน	การจัดบรรยายให้ความ

รูอ้ย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอ	ควรมีการฝึกภาคปฏิบติัไปด้วย

ครูผู้สอนจึงจะเกิดทักษะและมีความรู้น�าไปใช้ประโยชน์ได้

จริง	 ทั้งนี้ควรจัดโครงการฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน

เนือ่งจากไม่กระทบการเรยีนการสอนของนกัเรยีน	และควร

มีการนิเทศ	 ติดตาม	 ให้ข้อเสนอแนะ	 หลังจากน�าไปใช้ใน

การเรียนการสอนสภาพจริง

		 4.	ผลการวิเคราะห์กลุ่มแฝงพบว่า	ครูกลุ่มที่	5	ที่

เป็นครูส่วนใหญ่	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

สอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนหลายด้าน	ดงันัน้

ผู้บริหาร	ศึกษานิเทศก์	ควรส่งเสริมให้ครูกลุ่มนี้เข้ารับการ

อบรมและพฒันาตนเอง	ด้วยการจดัเนือ้หาการฝึกอบรมให้

ความรู้ในเรื่องดังกล่าว	เช่น	โครงการฝึกอบรมเทคนิคการ

ใช้และการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย	 น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 โดยเป็นการบรรยายให้

ความรู	้	ในระยะเวลา	1-2	วนั	เพราะจ�านวนครทูีเ่ข้ารบัการ

อบรมกลุ่มนีม้จี�านวนมาก	โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นครผูู้สอน

ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่	 ที่ด�ารงต�าแหน่งใน

วิทยฐานะ	 คศ3.	 และ	 คศ2.	 ที่ท�าการสอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	และ	1

			 5.	 ประโยชน์จากการวิเคราะห์กลุ่มแฝงความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการสอนตามกรอบนโยบาย

ประชาคมอาเซยีนของครกูลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	

ช่วยให้ครผููส้อน	ตลอดจนผูเ้กีย่วข้อง	รบัทราบสภาพความ

ต้องการพัฒนาการสอนของครูแต่ละกลุ่ม	 และสามารถ

วางแผน	เตรยีมโครงการพฒันา	จดัท�านโยบายให้สอดคล้อง
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กับสภาพความต้องการของครูแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง

 

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1.	ผลการประเมนิความต้องการจ�าเป็นครัง้นี	้	หาก

พิจารณาแล้วจะเห็นว่าในแง่ของการพัฒนาการสอนตาม

กรอบนโยบายประชาคมอาเซยีนของครกูลุม่สาระการเรยีน

รู ้วิทยาศาสตร์นั้นได้สารสนเทศเพียงเรื่องของเนื้อหาที่

ต้องการพัฒนา	 หากแต่ในส่วนของวิธีการรูปแบบในการ

พัฒนาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคมอาเซียนของ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้มีการศึกษา		 

จึ ง ค ว ร มี ก า รท� า วิ จั ย ใ น ส ่ ว นดั ง ก ล ่ า ว ต ่ อ ไ ปอี ก 

	 2.	 การวิเคราะห์กลุ่มแฝง	 (LCA)ในการวิจัยครั้งนี้

เป็นการวจัิยในเชงิส�ารวจ	เพือ่จดักลุม่ครูตามความต้องการ

จ�าเป็นในการพฒันาการสอนตามกรอบนโยบายประชาคม

อาเซยีน	หากมกีารประยกุต์การวเิคราะห์กลุม่แฝง	เข้าร่วม

กับการวิเคราะห์แนวใหม่	เช่น	 การวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง	(Structural	Equation	Model:	SEM)	จะกลาย

เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบผสม	 (Mix-

ture	 Structural	 Equation	Model:	 Mixture	 SEM)	

(McLachlan&	Peel,	2000;	Song	&	Lee,2012)	ที่ท�าให้

ได้ข้อมูลในลักษณะที่หลากหลายแสดงถึงปัจจัยเชิงสาเหตุ

ความสมัพนัธ์ของตวัแปรในโมเดลการวเิคราะห์	มกีารศกึษา

ถงึตวัแปรทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องอืน่ๆ	เพิม่เตมิ	และควรประยกุต์

ใช้การวิเคราะห์พหุระดับเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับสภาพ

ของตัวแปรตามที่มีอยู ่จริง	 จะท�าให้ผลที่ได ้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดที่หลากหลาย	 ชัดเจนและมี

ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

A Structural Equation Model of Multi –level  Factors Influencing  

A science achievement of ninth – grade  Students under  

the Secondary Educational Service Area  27

ดาว		จันทร์หนองสรวง1 ,	สุนทรพจน์		ด�ารงค์พานิช2	,	สุนันท์		สีพาย3

Dao	Channongsuang1 ,	Suntonrapot	Damrongpanit2	,	Sunan	SriPhai3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่1)	เพือ่พฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 27 

2)	 ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรในโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3ทีก่�าลังศึกษาอยูใ่นภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	

1,190	คน	จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27	จ�านวน35	ห้องเรียนได้มา

จากการสุม่หลายขัน้ตอนเครือ่งมือในการวจัิยประกอบด้วยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์จ�านวน	

30	ข้อ	มีค่าความยาก(p)ตั้งแต่	0.22	ถึง	0.61	ค่าอ�านาจจ�าแนก(r)รายข้อตั้งแต่	0.23	ถึง	0.82	ค่าความเชื่อมั่น	(KR-20)

เท่ากับ	0.881	แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย	ปัจจัย	6	ด้าน	มีค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(r
xy
	)	ตัง้แต่0.222ถึง0.82และมค่ีาความเชือ่มัน่	0.83	ถงึ	0.94	การวเิคราะห์ข้อมูลใช้สถติเิชงิบรรยาย		

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(CFA)	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ	(MCFA)	การวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง	(SEM)	และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ	(MSEM)

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 27	 มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่	X2	=	862.095		df	=	470,	X2	/df	=	1.834,	

P-value	=	0.00,	CFI	=	0.974	TLI	=	0.971	RMSEA	=	0.027	SRMR
W
	=	0.022	SRMR

B
	=	0.506	

1  นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2  ค.ด.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3  ปร.ด.วิจัยและประเมินผลการศึกษา	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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	 2.	ผลการประมาณค่าขนาดอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรในโมเดลในแต่ละระดับมีดังนี้

	 	 2.1	 อิทธิพลระดับนักเรียน	 ผลการวิจัยพบว่า	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 กลยุทธ์การเรียนรู้	 การสนับสนุนทางการ

เรียนของผู้ปกครอง	 และเจตคติทางการเรียน	 มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ.01	ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	0.340,	0.182,	0.161,	และ0.119	ตามล�าดับส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ	.01คือ	การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง	เจตคติทางการเรียนตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	ทั้งนี้

ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�านายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ร้อยละ	48.7

	 	 2.2	ระดบัห้องเรียน	ผลการวจิยัพบว่าคณุภาพการสอนและกลยทุธ์การเรยีนรู	้มอีทิธพิลทางตรง	ต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ0.825	และ	0.733	ตามล�าดับ	ส่วนตัวแปรที่

มอีทิธพิลทางอ้อมคอื	บรรยากาศในชัน้เรยีน	ทัง้นีต้วัแปรทุกตวัร่วมกนัท�านายความแปรปรวนของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ร้อยละ96.0

 

 ค�าส�าคัญ :	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ,	วิทยาศาสตร์

Abstract

	 This	study	aimed	to	 :	1)	develop	and	test	 the	validity	of	 the	Structural	Equation	Model	of	 

science		achievement	of	grade	9	students	of	the	Secondary	Educational	Service	Area	27	:	and	2)	to	

examine	factors	directly	and	indirectly	influencing	of	variables	in	factor	model	to	science	achievement.	

The	sample	of	the	study	consisted	of	1,190	grade	9	students	in	the	Secondary	Educational	Service	

Area	 27	 in	 the	 second	 semester	 of	 the	 academic	 year	 2013	 from35	 classrooms	 selected	 by	 a	 

multi-stage	random	sampling.	The	instruments	used	in	the	study	were	:	a	science	achievement	test	

with	the	levels	of	difficulty(p)ranging	0.22	-	0.61,	discriminating	powers	(r)	ranging	0.23	-	0.82	and	a	

reliability	 (KR-20)	of	 0.88	 :	 a	questionnaire	on	 factors	 influencing	 science	achievement	 comprising	 

6	parts	:	with	discriminating	powers	ranging	(r
xy
)	0.22	-	0.82	and	a	reliability	(α)	of	0.83	-	0.94.	The	 

collected	 data	were	 analyzed	 using	 descriptive	 statistics,	 confirmatory	 factor	 analysis,	multi-level	

confirmatory	factor	analysis,	structural	equation	model	analysis,	and	multi-level	structural	equation	

modeling.	

The results of the study could be summarized as follows:

	 1.	The	structural	equation	model	of	multi	–	level	factors	influencing	science	achievement	of	

grade	9	students	of	the	Secondary	Educational	Service	Area	27	was	in	harmonious	congruence	with	

the	empirical	data	by	considering	from	the	statistice	used	for	checking	the	validity	of	the	model	:	X2 

=	862.095	df	=	470,	X2	/df	=	1.834,	P-value	=	0.00,	CFI	=	0.974	TLI	=	0.971		RMSEA	=	0.027		SRMR
W
 = 

0.022	SRMR
B
	=	0.506
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	 2.	The	results	of	estimating	the	values	of	the	sizes	of	direct	influence	and	indirect	influence	 

of	 the	variables	 in	 the	 structural	equation	model	of	multi-level	of	 science	achievement,	were	as	 

follows	:	

	 	 2.1	At	 the	 students	 level	or	within	 group	 level,	 it	was	 found	 that	achievement	motive,	

Learning	 strategies,	 Learning	 support	 from	 parents,	 and	 Attitude	 towards	 learning	 had	 direct	 

influences	on	student	learning	achievement	at	the	.01	level	of	significance	with	influence	sizes	of	0.34,	

0.182,	 0.161	 and	0.119	 respectively.	 Learning	 support	 from	parent,	 Attitude	 towards	 learning	 and	

achievement	motive	hade	an	indirect	influences	on	student	learning	achievement	at	the	.01	level	of	

significance.	In	terms	of	predicting	power,	all	of	the	predictive	variables	could	cooperatively	predict	

student’s	learning	achievement	at	48.7	percent.

	 	 2.2	At	the	classroom	level	or	between	group	level,	 it	was	found	that	teacher’s	teaching	

quality	and	learning	strategies	had	direct	influences	on	classroom	learning	achievement	at	the	.01	

level	of	significance	with	influence	sizes	of	0.825	and	0.733	respectively.	Atmosphere	in	the	classroom	

had	an	indirect	influences	on	classroom	learning	achievement.	In	terms	of	predicting	powers,	all	of	

the	predictive	variables	could	cooperatively	predict	classroom	learning	achievement	at	96.0	percent.

 Keywords :	Academic	achievement,	multi-level	structural	equation	model,	science

บทน�า

	 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจบุนัและอนาคต		ช่วยให้มนษุย์ได้พฒันาวธิคีดิความคดิ

เป็นเหตเุป็นผล		คดิสร้างสรรค์		มทีกัษะในการค้นหาความ

รู้		มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	สามารถ

ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ์พยานที่

ตรวจสอบได้(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี.	2547	:	1)

	 การพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ด้านเน้ือหา	

และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์	 ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้

เรียนรู้คดิค้น	ค้นคว้าอย่างมรีะบบ	ลงมอืปฏบิตัด้ิวยกิจกรรม

ที่หลากหลาย	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและ

การประกอบอาชีพ	จากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ปีการ

ศกึษา	2555	และ	2554	พบว่าในปี	2554	วชิาวทิยาศาสตร์

มคีะแนนเฉลีย่	32.19	และในปี	2555	มคีะแนนเฉลีย่	37.95	

(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ.2554-2555)คะแนน

เฉลี่ยในการสอบดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการจัด

กระบวนการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ยงัอยู่

ในระดบัต�า่ซึง่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเป็นส่ิงส�าคัญทีแ่สดง

ให้เห็นว่าผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการการเรียนและ

สามารถบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนที่ตั้งไว้มากน้อย

เพียงใด

	 ดังนั้นวิธีการที่จะทราบว่าผู้เรียนมีความรู้	 ความ

เข้าใจเน้ือหาของวิชาวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใดน้ันคือ	

การทดสอบแล้วประเมินผลจากผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	ซึง่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงหรือต�่านั้นขึ้นอยู่กับตัวแปร

หลายประการ	ดงัจะเห็นได้จากการค้นคว้าของนกัจติวทิยา

และนักการศึกษาหลายท่าน	เช่น		Bloom	(1976	:166	–	

169)	ได้	กล่าวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนว่า	มี	3	ตัวแปร	ตัวแปรแรก	คือ	พฤติกรรมด้านความ

รู้		ความคิด	(Cognitive	Entry	Behavior)	หมายถึง	ความ
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สามารถทัง้หลายของผูเ้รยีนซึง่ประกอบด้วย	ความถนดัและ

ความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน	 ตัวแปรท่ีสอง	 คือ	 ลักษณะ

ทางด้านจติพิสยั	(Affective	Entry	Characteristics)	หมาย

ถงึสภาพการณ์	หรอืแรงจงูใจทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีน

รูใ้หม่		ได้แก่		ความสนใจและเจตคตท่ีิมต่ีอเนือ้หาวชิาเรยีน

โรงเรียนและระบบการเรียน	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง

และลักษณะบุคลิกภาพ	ซึ่งคุณลักษณะต่าง	ๆ	ทางด้านจิต

พิสัยนี้บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้	 บางอย่างอาจคงที	่	

ส่วนตัวแปรสุดท้ายคือ	คุณภาพของการสอน	(Quality	of	

Instruction)	ซึง่ได้แก่		การได้รบัค�าแนะน�า	การมส่ีวนรว่ม

ในการเรียนการสอนการเสริมแรงจากครู	 การแก้ไขข้อผิด

พลาด	 และรู้ผลว่าตนเองกระท�าได้ถูกต้องหรือไม่	 โดย

ตัวแปรดังกล่าวมี	 ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้		

พฤติกรรมด้านความรู	้	ความคดิ	ของผูเ้รยีนรวมกบัลกัษณะ

ด้านจิตพิสัยของผู้เรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

ร้อยละ	 65	 คุณภาพการสอนของครูมีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนร้อยละ	 25	 และอีกร้อยละ	 10	 เป็นตัวแปร 

อื่น	ๆ 	Lindgren	(1969)	กล่าวไว้ว่าการที่ผู้เรียนจะประสบ

ความส�าเร็จในการเรยีนจะข้ึนอยูกั่บกลยทุธ์การเรยีนรูแ้ละ

การศกึษาถงึร้อยละ	33	ความสนใจในการเรยีน	ร้อยละ	25	

เชาวน์ปัญญา	ร้อยละ	15		Reynolds	and	Walberg	(1992	

:	371-382)	ได้เสนอทฤษฎีผลผลิตทางการศึกษา(Theory	

of	Educational	Productive)	อธบิายการเพิม่ผลการเรยีน

ด้านความรู้พฤติกรรมและเจตคติด้วยองค์ประกอบหลัก	3	

กลุม่	คอื	กลุม่ที	่1	องค์ประกอบเกีย่วกบัความถนดัด้านการ

เรียน	 ประกอบด้วยความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนเดิม		การจูงใจ	พัฒนาการ	เช่น	อายุของนักเรียนหรือ

วุฒิ	 ภาวะในระยะต่าง	 ๆ	 เป็นต้นกลุ่มที่	 2	 องค์ประกอบ

เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนการสอน		ประกอบด้วย	ปรมิาณ

เวลาทีน่กัเรยีนใช้	ในการเรยีน	คณุภาพของประสบการณ์ที่

เกีย่วกบัการสอนกลุม่ที	่3	องค์ประกอบเกีย่วกบัด้านสภาพ

แวดล้อม	ประกอบด้วยครอบครัวกลุ่มสังคม	ชั้นเรียน	กลุ่ม

เพื่อนวัยเดียวกันนอกโรงเรียน	เวลาที่ใช้ในการดูโทรทัศน์

	 การศกึษาว่าตัวแปรใดมคีวามเกีย่วข้องหรอืสมัพนัธ์

กันควรค�านึงถึงธรรมชาติและโครงสร้างของข้อมูลทาง

สังคม	 ข้อมูลเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นระดับช้ัน	 หรือมี

โครงสร้างข้อมูลพหุระดับหรือมีระดับลดหล่ัน	 ตั้งแต่	 2	

ระดับขึ้นไป		เช่น	การวิจัยทางการศึกษาข้อมูล	มักถูกแบ่ง

ระดับเป็นข้อมูลระดับนักเรียน	ระดับห้องเรียน	และระดับ

โรงเรียน	 เป็นต้น	 (ศิริชัยกาญจนวาสี.	 2550,จารุวรรณ		

วิโรจน์.2548)	 วิธีการทางสถิตที่เหมาะสมในการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เป็นพหุระดับนี้คือ	การวิเคราะห์พหุระดับ	(Multi-

level	Analysis)	เพราะเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ

ที่ใช้ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรท�านายหลายระดับที่มีต่อ

ตัวแปรตามที่สนใจ	 โดยค�านึงถึงโครงสร้างที่เป็นระดับลด

หลั่นของข้อมูล	 ให้ความส�าคัญต่อการผันแปรของตัวแปร

ภายในต่างระดับ	ตลอดจนสนใจศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรท�านายต่างระดับที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม	 จึงท�าให้

สามารถอธิบายหรือท�านายตัวแปรตามได้อย่างครอบคลุม	

	 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงเลือก

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3ระดับนักเรียนคือเจตคติต่อ

วทิยาศาสตร์แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิก์ารสนับสนนุทางการเรยีน

ของผู ้ปกครองกลยุทธ์การเรียนรู ้ระดับห้องเรียนคือ	

คุณภาพการสอนของครูบรรยากาศในชั้นเรียนผลจากการ

ศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์รวมถึงการส่งเสริมและ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.	 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล

สมการโครงสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 3สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	27

	 2.	เพือ่ศึกษาขนาดอทิธิพลทางตรงและอทิธพิลทาง

อ้อมของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัย
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ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์มคีวาม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

	 2.	การประมาณค่าขนาดอิทธิพล	

	 	 สมมติฐานการวิจัยระดับห้องเรียน

	 	 2.1ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ได้แก่	บรรยากาศในชัน้เรยีน	

คุณภาพการสอน	และกลยุทธ์การเรียนรู้

	 	 2.2	ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อ

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์	ได้แก่	บรรยากาศ

ในชั้นเรียน

	 	 สมมติฐานการวิจัยระดับนักเรียน

	 	 2.3	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ได้แก่	การสนบัสนนุทางการ

เรียนของผูป้กครอง	เจตคตทิางการเรยีน	แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์	

และกลยุทธ์การเรียนรู้

	 	 2.4	ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 ได้แก่	 การ

สนบัสนนุทางการเรยีนของผูป้กครอง	เจตคตทิางการเรยีน	

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร

	 ประชากรทีก่�าลงัศกึษาในช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3ภาค

เรยีนที	่2		ปีการศกึษา	2556จ�านวนทัง้สิน้	56,580	คนจาก

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	27	ทั้งหมด	60	โรง

	 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

	 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3ท่ีก�าลังศึกษาใน	

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	1,190	คน	จาก

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	27	จ�านวน	31	โรง	35	ห้องเรียน	ซึ่งได้มา

โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน	 (Multi-Stage	 Random	

Sampling)

	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 เจตคติทางการเรียน	 (Attitude	 Towards	

Learning	:	ATT)	วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้	3	ตัวคือ

	 	 1)	 ด้านความรู้	 (Cognitive	 Component	 :	

COC)

	 	 2)	ด้านพฤติกรรม(Behavior	Component	:	

BEC)

	 	 3)	ด้านความรู้สึก(Affective	Component	 :	

AFC)

	 2.	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 (Achievement	Motive:	

ACM)	วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้	6	ตัวคือ

	 	 1)	ความกล้าเสี่ยงอย่างเหมาะสม	(Moderate	

Risk-Taking	:	MRT)	 	 	 	

	 	 2)	ความกระตือรือร้น	(Energetic	:ENE)	

	 	 3)	 ความรับผิดชอบต่อตนเอง	 (Individual	

Responsibility	:	INR)

	 	 4)	การทราบผลของการตดัสนิใจ	(Knowledge	

of	Result	of	Decision	:	KRD)

	 	 5)	การคาดการณ์ล่วงหน้า	 (Anticipation	of	

Future	Possibilities	:	AFP)

	 	 6)	มทีกัษะในการจดัระบบงาน	(Organization-

al	Skill	:	ORS)

	 3.	กลยทุธ์การเรยีนรู	้(Learning	Strategies	:	LES)	

วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้	3	ตัวคือ

	 	 1)	 การระบุปัญหาและการวางแผน	 (Asking	

Question	and	planning:	AQP)

	 	 2)	การปฏบิติัและการตรวจสอบ	(Implemen-

tation	and	monitoring:	IMP)

	 	 3)	การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข	(Evalu-
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ation	and	revision:	EVR)   

	 4.	 การสนับสนุนทางการเรียนของผู ้ปกครอง	

(Learning	 Support	 fromParents	 :	 LSP)	 วัดได้จาก

ตัวแปรสังเกตได้	4	ตัว	คือ

	 	 1)	การเอาใจใส่ในการเรยีนของลกู	(Attentive	

Study	:	ATS)

	 	 2)	 ความร่วมมือท�ากิจกรรมทางการเรียน	

(Learning	Cooperation	Activities	:	LCA)

	 	 3)	 การไว้วางใจในการท�ากิจกรรมของบุตร	

(Trust	in	your	Child’sActivities	:	TCA)

	 	 4)	การให้ก�าลังใจ	(Encouraging	:	ENC)	

ตัวแปรระดับห้องเรียนได้แก่

	 5.	บรรยากาศในชั้นเรียน	(Atmosphere	 in	the	

Classroom	:	AIC)วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้	3	ตัวคือ

	 	 1)	ปฏสิมัพันธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีน	(Interac-

tion	between	teachersand	students	:	BTS)

	 	 2)	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน	

(Interaction	betweenstudents	and	students	:	BSS)

	 	 3)	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	(Teach-

ing	activities	:	TAA)	

	 6.	คุณภาพการสอนของครู	(Teaching	Quality	:	

TQT)วัดจากตัวแปรสังเกตได้	3	ตัวคือ

	 	 1)	การอธิบายบทเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจ	 (Offer	

Lessons	:	OFER)

	 	 2)	การเสริมแรง	(Reinforcement:	REIN)

	 	 3)	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม(Participation	:	PART)	

	 7.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ์

(Science	Achievement	:	ASC)	วัดจากตัวแปรสังเกตได้	

4	ตัวคือ

	 	 1)	ความรู้ความจ�า	(knowledge	and	Mem-

ory:	KNM)

	 	 2)	ความเข้าใจ(Comprehension:COM)

	 	 3)	การวิเคราะห์	(Analysis:	ANA)

	 	 4)	การน�าไปใช้(Application:APP)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี	2	ชนิดคือ	

	 ชนิดที่	1	แบบสอบถามจ�านวน	1	ฉบับ	มีลักษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 จ�านวน	 84	

ข้อ	แบ่งออกเป็น	6	ตอน	คือ

	 	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามกลยุทธ์การเรียนรู ้

จ�านวน	12	ข้อ	ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.90	

	 	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเจตคติทางกาเรียน	

จ�านวน	12	ข้อ	ความเชื่อมั่น	0.89

	 	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ	์

จ�านวน	24	ข้อ	ความเชื่อมั่น	0.94	

	 	 ตอนท่ี	 4	 แบบสอบถามการสนับสนุนทางกา

เรียนของผู้ปกครอง	จ�านวน	16	ข้อ	ความเชื่อมั่น	0.88

	 	 ตอนที่	5	แบบสอบถามบรรยากาศในชั้นเรียน	

จ�านวน	12	ข้อ	ความเชื่อมั่น	0.83

	 	 ตอนที่	 6	 แบบสอบถามคุณภาพการสอน	

จ�านวน	12	ข้อ	ความเชื่อมั่น	0.88	

	 ชนิดที่	 2	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์	จ�านวน	1	ฉบับ	มีลักษณะเป็นแบบเลือก

ตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.22	

ถึง	0.61	ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.23	ถึง	0.82	และความ

เชื่อมั่นเท่ากับ	0.88	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน	

ดังนี้

	 1.	ติดต่อท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

	 2.	ผู้วิจัยยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์

	 3.จดัเตรยีมแบบทดสอบ	แบบสอบถามให้มจี�านวน

มากกว่านักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
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	 4.	 ผู้วิจัยก�าหนดตารางการเก็บข้อมูลและด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

	 5.	น�าแบบสอบถามและแบบทดสอบมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์	 คัดเลือกแล้วน�ามาตรวจให้คะแนนและ

วิเคราะห์ทางสถิติ

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันพหุระดับ	 (Mul-

ti-level	confirmatory	factory	analysis	:	MCFA)	ของ

ตวัแปรแฝงผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์	เพือ่ตรวจ

สอบความตรงเชงิโครงสร้างและตรวจสอบข้อมลูทีจ่ะน�าไป

ใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ	 โดยการวิเคราะห์หาค่าสห

สมัพนัธ์ภายในชัน้	(Intraclass	correlation	:	ICC)	ระหว่าง

ตวัแปรทัง้	2	ระดบั	เพือ่ดวู่าร้อยละของการผันแปรทัง้หมด

ใน	 แต่ละด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่านอกจากมี

ความผันแปรภายในกลุ่มแล้ว	 ยังมีความผันแปรระหว่าง

กลุ่มหรือไม่	ทั้งนี้ค่า	ICC	ควรจะมีค่ามากกว่า	0.05	จึงจะ

น�าไปวิเคราะห์พหุระดับได้

	 2.	การวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดล

สมการโครงสร้างพหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนช้ัน

มธัยมศกึษาปีที	่3	เพือ่ประมาณค่าขนาดอทิธพิลของตวัแปร

ท�านายระดบันกัเรยีน	และระดบัห้องเรยีนผูว้จิยัจงึเลอืกใช้

การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม	Mplus	Version	6.12

	 	 2.1	 วิเคราะห์เฉพาะโมเดลสมการโครงสร้าง

ของตัวแปรแต่ละระดับคือระดับนักเรียน	 และระดับ

ห้องเรียน	 โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างระดับ

เดียว	(Single	Level	SEM)

	 	 2.2	วเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหรุะดบั	

(Multilevel	SEM)	เป็นการศกึษาปัจจยัระดบันกัเรยีนและ

ระดับห้องเรียนท่ีสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

 ในการตรวจสอบความตรงหากโมเดลทีไ่ด้ไม่มีความ

ตรง	 ผู้วิจัยจะปรับโมเดลแล้ววิเคราะห์ใหม่	 การปรับแก้ไข

จะท�าตามข้อเสนอแนะของโปรแกรม	 โดยพิจารณาจาก

ดัชนีปรับรูปแบบ	 (Modification	 Indices)	 และพื้นฐาน

ทางทฤษฎีที่ผู ้วิ จัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกีย่วข้องจนกว่าจะได้โมเดลทีม่คีวามตรง	โดยการพจิารณา

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ซึ่ง	สุนทรพจน์		ด�ารงพานิช	(2555	:	33)	ได้สรุปเกณฑ์ที่ใช้

ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล	ตาม

ตาราง	1

ตาราง 1	สรปุเกณฑ์การพจิารณาความสอดคล้องกลมกลนื

											ของโมเดล

ดัชนี เกณฑ์การพิจารณา

X2	/df
(Relative	Chi-square)

มีค่าน้อยกว่า	2

CFI
(Comparative	Fit	Index)

มีค่ามากกว่า	0.90

TLI
(Tucker-Lewis	Index)

มีค่ามากกว่า	0.90

RMSER
(Root	Mean	Square	Error	of	

Approximation)

มีค่าน้อยกว่า	0.05

SRMR
(Standardized	Root	Mean	

Square	Residual)

มีค่าน้อยกว่า	0.05

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 1.	 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

พหุระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 พบว่า	

โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชงิประจักษ์ในระดับดีมาก	โดยพจิารณาจากค่าดชันี

ทีใ่ช้ตรวจสอบความตรงของโมเดลได้แก่	X2	=	862.095	df	

=	470,		X2	/df	=	1.834,	P-value	=	0.00,	CFI	=	0.974	
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TLI	=	0.971		RMSEA	=	0.027		SRMR
W
	=	0.022			SRM-

R
B
	=	0.506ดังภาพประกอบ	1	

	 2.	 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทาง

อ้อมของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	3

	 	 2.1	 ค่าอิทธิพลระดับนักเรียน	 ผลการวิจัยพบ

ว่า	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 กลยุทธ์การเรียนรู้	 การสนับสนุน

ทางการเรยีนของผูป้กครอง	เจตคตทิางการเรยีน	มอีทิธพิล

ทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ	.01	ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	0.340,	0.182,	

0.161,	และ	0.119	ตามล�าดับส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทาง

อ้อมอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	.01	คอื	การสนบัสนนุทางการ

เรียนของผู้ปกครองมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านเจตคติทางการ

เรียน	ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ	0.049	มีอิทธิผลทางอ้อม

ผ่าน	เจตคตทิางการเรยีนและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิด้์วยขนาด

อิทธิพล	 0.034	 มีอิทธิพลางอ้อมผ่านเจตคติและกลยุทธ์

ทางการเรียนด้วยขนาดอิทธิพล	0.013	และมีอิทธิพลทาง

อ้อมผ่านเจตคติทางการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ

กลยทุธ์การเรยีนรู้ด้วยขนาดอทิธพิล	0.012	เจตคตทิางการ

เรียนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้วยขนาด

อิทธิพลเท่ากับ	 0.082	 มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านกลยุทธ์การ

เรยีนรูด้้วยขนาดอทิธพิล	0.032	และมอีทิธพิลทางอ้อมผ่าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และกลยุทธ์ทางการเรียนด้วยขนาด

อทิธพิล	0.030	ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์อีทิธพิลทางอ้อม

ผ่านกลยุทธ์ทางการเรียน	 ด้วยขนาดอิทธิพล	 0.123	ทั้งนี้

ตวัแปรทกุตวัร่วมกันท�านายความแปรปรวนของผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน	ร้อยละ	48.7

	 	 2.2	 ค่าอิทธิพลระดับห้องเรียน	 ผลการวิจัย 

พบว่าคุณภาพการสอนและกลยุทธ์การเรียนรู้	 มีอิทธิพล 

ทางตรง	 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 0.825	 และ	

0.733	 ตามล�าดับ	 ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมี

นัยส�าคัญที่ระดับ	.01	คือ	บรรยากาศในชั้นเรียนมีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านคุณภาพการสอนด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ	

0.594	 และมีอิทธิพลผ่านกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยขนาด

อิทธิพล	 0.337	 ทั้งนี้ตัวแปรทุกตัวร่วมกันท�านายความ

แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ	 96.0	 ราย

ละเอียดดังตาราง	2

 ตาราง 2	อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม	

ตัวแปร

ท�านาย

อิทธิพล

ทางตรง

อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพล

รวมATT ACM LESW	 ATT&ACM ATT&LESW ACM&LESW ATT&	ACM&LESW

WITHIN	LEVEL

LSP 0.161** 0.049** - - 0.034** 0.013 - 0.012* 0.270**

ATT 0.119** - 0.082** 0.032 - 0.030** 0.263**

ACM 0.340 - - 0.123** - - - - 0.463**

BETWEEN	LEVEL

ตัวแปรท�านาย อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม

อิทธิพลรวม
AIC TQT LESB

AIC -0.315 - 0.621** 0.055 0.362

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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ภาพประกอบ 1		โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

 
 

 
 

AIC

ASCB

TQT

BTS BSS TAA

KNM COM ANA

Between Level

Within Level

ASCW

KNM COM ANA

ACMATT

LESW

MRT ENE INR KRD AFP ORS

COC

BEC

AFC

AQP

IMP

LSP

LCA

TCA

ENC

ATS

EVR

OFER

REIN

PART

LESB

AQP

IMP

EVR

APP

APP

0.753**               0.075

0.825** 0.733**

-0.315

0.943**

0.962**

0.911**

0.862**
0.975** 0.910**

0.924**

0.948**

0.562**

0.502* 0.959** 0.672**0.596**

0.257 0.049 0.188

0.146

0.102

0.684

(0.994)

(0.040)

(0.433)

0.748 0.081 0.645 0.548

0.748 0.748 0.748 0.748

0.474

0.792**

0.857**

0.843**

0.842**

0.709**

0.774**

0.726**

(0.830)

0.413** 0.119**

0.161**

0.340**

0.182**

0.176*

0.241**

0.674**

(0.801)

(0.439)

(0.513)

0.576**
0.723** 0.493** 0.728**

0.290 0.303 0.375 0.352 0.372 0.412

0.767**0.792**0.805**0.791**0.835**0.843**

0.781**

0.810**

0.803**

0.344

0.355

0.390

 
 

 
ภาพประกอบ 1  โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
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อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญที่จะ

อภิปรายได้ดังนี้	

	 1.	ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัพหรุะดบั	

พบว่าโมเดลการวัดพหุระดับ	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีความตรงเชิง

โครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน

ระดับสูง	 และสามารถวัดได้ท้ังระดับนักเรียนและระดับ

ห้องเรียน	 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้สอดคล้อง

กบังานวจิยัของนกัวจิยัหลายท่าน	(สรุะพงษ์		ราชดา.2555	

:	144-145	;	ศุภชัย	มาตาชาติ.	2556	:	145)	ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากสาเหตุหลายประการ	ดังต่อไปนี้	

	 	 1.1	จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั

พหุระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์	 พบว่าสัมประสิทธ์ิน�้าหนักองค์ประกอบใน

ระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนทุกองค์ประกอบมีนัย

ส�าคัญ	 	และตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าสหสัมพันธ์ภายใน

ชั้น		(ICC)		มากกว่า	0.05		แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ภายใน

โครงสร้างมีความแปรปรวนทั้งในระดับนักเรียน

	 	 1.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับโมเดล	 

ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	 ตามข้ันตอนการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับทุกขั้นตอน		

พร้อมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่จ�าเป็นก่อนท�าการ

วเิคราะห์ในแต่ละขัน้		ว่าข้อมลูมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน�าไป

วิเคราะห์ในขั้นต่อไปหรือไม่

	 	 1.3	ทีม่าของการก�าหนดกรอบแนวคดิการวจิยั		

เนื่องจากผู ้วิจัยใช้ทฤษฎีของนักการศึกษาในการสร้าง

โมเดลการวัดตัวแปรแฝงแต่ละตัว	 และใช้ผลการวิจัยของ

นกัวจิยัหลายท่าน		ในการก�าหนดรปูแบบความสมัพันธ์ของ

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต ่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์	ซึง่จากการก�าหนดกรอบแนวคดิการวจัิยอย่าง

รอบคอบและชัดเจน	 จึงเป็นมูลเหตุส�าคัญที่ท�าให้โมเดลมี

ความตรงหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 2.	 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุ

ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที	่ 3มีความตรง

เชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สามารถอภิปรายแยกเป็นรายปัจจัย	ได้ดังนี้

	 	 2.1	เจตคตทิางการเรยีน	เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์แสดงว่า	 ผู้เรียนที่มีเจตคติทางบวกต่อวิชา

วิทยาศาสตร์ก็จะท�าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์สูงตามไปด้วย	 นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ย่อมรู ้สึกว่าวิทยาศาสตร์มีความ

ส�าคัญและตั้งใจเรียน	 เห็นประโยชน์	 เห็นคุณค่า	 รับรู้ว่า

ตนเองมีจดุแขง็		จดุอ่อนตรงไหนและควรจะปรับปรงุแก้ไข

อย่างไร	 พร้อมทั้งเล็งเห็นความสามารถของตนเองในการ

เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์	 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ

แนวความคิดขององค์กรทางการศึกษาและนักวิชาการ

หลายท่าน	 (อุทุมพรจามรมาน	 :	 2543.	 ;	 ปรียาภรณ์	 

วงศ์อนุตรโรจน์	 :	 2547)กล่าวคือ	 การที่ผู้เรียนมีการรับรู้

หรอืความเชือ่ในความสามารถของตนเองทีส่ามารถปฏบิตัิ

ได้ดี	และมีความเชื่อมั่นในกระบวนการคิดที่อยู่บนพื้นฐาน

วิธีการทางวิทยาศาสตร์	 ทรรศนะการมองโลกแบบ	

วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะท�าให้

เกิดการพัฒนาขึ้นในตัวของผู้เรียน	 โดยผ่านกระบวนการ

เรยีนรูต่้าง	ๆ 	เพราะวธิกีารทางวทิยาศาสตร์เป็นวธิกีารทาง

ปัญญาเพยีงวธิกีารเดยีวทีไ่ด้รบัการยอมรบั	นอกจากนีแ้ล้ว

ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลาย

ท่านที่พบว่าเจตคติทางการเรียนมีอิทธิพลในรูปท่ีเป็น

สาเหตตุ่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีน(ละเอยีดภาษ.ี	2552	:	93	

-99	;	ปนัดดาเที่ยงโยธา	2552	:	79-108	;Ekeocha.1986	

:	2103-A)	

	 	 2.2	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนแสดงว่าผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิส์งูจะมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์สงู

ด้วยสาเหตเุพราะ	ผู้ทีม่แีรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิจ์ะเป็นผู้ทีม่คีวาม
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กระตอืรือร้นมคีวามรบัผิดชอบในตนเอง	ซึง่เป็นคณุลกัษณะ

นิสัยของบุคคลที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	นอกจากนี้แล้วผู้ที่

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะรู้ว่าเม่ือตัดสินใจท�าสิ่งหน่ึงสิ่งใดลง

ไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรตามมาสามารถคาดผลทีจ่ะเกดิขึน้

ล่วงหน้าได้จากการกระท�าของตนเองจงึท�าให้บคุคลกลุม่นี	้	

พยายามท�าปัจจบุนัให้ดทีีส่ดุด้วยคณุลกัษณะเหล่านีย่้อมจะ

ท�าให้ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงส่งผลให้เป็นผู้มีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์สงูตามไปด้วยเช่นกนั

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องทฤษฎีของ	McClellan	 (1953	 :		

207-250)	 ที่กล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์สูงต้องมีความกระตือรือร้นในการกระท�าสิ่งใหม่	

ๆ		ท�างานทีท้่าทายความสามารถของตนเอง		มคีวามรับผิด

ชอบต่อตนเองพยายามท�างานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานของ

ตนเองด้วยมัน่ใจสามารถตดัสนิใจและตดิตามผลการตัดสิน

ใจของตนเองท�างานเป็นระบบสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

ได้อย่างแม่นย�านอกจากน้ีแล้วผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน(วัชราเจริญผล.2549	:	125;	ดวงสัจจโภชน์.	2546	:	

70-74	;	ละเอียดภาษี.	2552	:	93-99)

	 	 2.3	การสนับสนุนของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแสดงว่าผู้เรียนที่ได้รับการ

สนับสนุนจากผู้ปกครองจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์สูงด้วย	 สาเหตุเพราะผู้ท่ีได้รับการสนับสนุน

จากผู ้ปกครองจะมีความตั้งใจในการเรียนรู ้ 	 มีความ

กระตือรือร้นขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ	 มีความรับผิด

ชอบในตนเอง	ซึง่จะส่งผลให้ผูม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

วิทยาศาสตร์สูงตามไปด้วย	 เช่นกัน	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของนกัการศกึษาหลายท่าน	Cronbach	(โศจริตัน์	เณรแขก.	

2546	:	22	;	อ้างอิงมาจากCronbach.	1970	:	112-115)			

Olson	(ชื่นสุมลอุกฤษฏ์วิริยะ.	2543	:	9	;	อ้างอิงมาจาก	

Olson.	1979	:	6)	กล่าวคือ	บทบาทของบิดามารดาหรือผู้

ปกครองที่ต้องส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาของลูกโดย

การเอาใจใส่ในการเรียนของลูกจัดหาวัสดุและเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับลูกส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความ

รูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิสิง่เหล่านีเ้ป็นแรงกระตุน้ให้ลกู

มีความตั้งใจเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนและขยันหมั่นเพียร

ในการเรียนนอกจากนี้แล้วผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผล

การวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่าการสนับสนุน

ทางการเรยีนของผูป้กครองมอีทิธิพลในรปูทีเ่ป็นสาเหตตุ่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(ประกิตศรี	เผ่าเมือง.2546	:	103	

;	ศันธณีย์	โคตรวงศ์.	2549:115)

	 	 2.4	 กลยุทธ์การเรียนรู้	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน	 ทั้งในระดับนักเรียนและระดับห้องเรียนแสดงว่า 

ผูเ้รยีนมกีลวธิใีนการเรยีนรู	้กลวธิใีนการช่วยเรยีน	กลวธิใีน

การช่วยจ�า	 กลวิธีในการปฏิบัติตนเองทางการเรียน

กระบวนการศึกษาหาความรู้เทคนิควิธีการเรียนการรู้จัก

ควบคมุตนเองของผู้เรยีนการบรหิารเวลาในการเรยีนความ

เอาใจใส่ในการเรียนเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู ้อย่างมี

ประสิทธิภาพรวดเร็วมีความสุขและบรรลุผลตามที่คาด

หมายไว้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 ย่อมส่งผลให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นด ้วย

สอดคล ้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท ่าน	 

Oxfoed	(1990	:	9)	Riding	และ	Rayner	(1998	:	78-80)	

กล่าวคือกลยุทธ์การเรียนรู ้เป็นกิจกรรมที่ผู ้เรียนเป็นผู้

ก�าหนดขึ้นเองอย่างตั้งใจ	และเป็นล�าดับขั้นตอน	 เพื่อช่วย

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการเรยีนรูต่้างๆ	ของตนซึง่อาจจะ

เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากหรือน้อยแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่

กบัการน�าไปประยกุต์ใช้กลยทุธ์การเรยีนรูเ้ป็นสิง่ท่ีสามารถ

ส่ังสอนปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้แล้วผลการวิจัยยัง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่านท่ีพบว่า

กลยทุธ์การเรยีนรูม้อีทิธพิลในรปูทีเ่ป็นสาเหตตุ่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 (OzlemSadiและ	MirayUyar	 2013	 :	 1; 

Tinajeroและคณะ	.2012:	1)

	 	 2.5	 คุณภาพการสอนของครู	 เป ็นปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลทางตรงต ่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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วิทยาศาสตร์	แสดงว่า	ครูที่มีคุณภาพการสอนที่ดีจะส่งผล

ให้ห้องเรียนที่สอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงด้วย	กล่าว

คือ	 ครูที่มีความสามารถในการน�าเสนอบทเรียนให้ผู้เรียน

เข้าใจท�าให้เกดิการอยากเรยีนรูค้รูทีม่คีวามสามารถในการ

ให้สิง่เสรมิแรงทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รียนรวม

ทัง้ครทูีม่คีวามสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน

โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตามเหมาะสมย่อมจะท�าให้ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของห้องเรยีนนัน้สงูด้วยเช่นกนั	ผลการ

วิจัยนี้	สอดคล้องกับผลการวิจัยของบลูม	(Bloom.	1976	:	

128)	ได้ให้ความเหน็เกีย่วกบัคณุภาพการสอนไว้ว่าคุณภาพ

การสอนเป็นการสอนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที ่

ส�าคัญที่อ�านวยให้คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมี

ประสทิธภิาพสงู	ดงันัน้	คณุภาพการสอนจึงมอีทิธพิลต่อผล

สัมฤทธิ์	ทางการเรียนของผู้เรียน	สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของบุญชม	ศรีสะอาด	(2524	:	26)	ให้ความคิดเห็นเกี่ยว

กับคุณภาพการสอนว่า	 คุณภาพของการจัดการเรียนการ

สอนจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้	 ครูต้องมีความสามารถใน

การเสนอบทเรียนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ	 มีความรอบรู	้	

การให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในกิจกรรมการเรยีนอย่างเหมาะสม	

การให้สิ่งเสริมแรงท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน	 การค้นหาข้อมูล

ย้อนกลบั	การแก้ไขข้อบกพร่อง	และการให้ค้นคว้าเพิม่เตมิ

จากในชั้นเรียน	เป็นต้น	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

นักวิจัยหลายท่านท่ีพบว่าคุณภาพการสอนมีอิทธิพลในรูป

ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ทัศณรงค์จารุเมธี

ชน.2548	:	231;	ละเอียดภาษี.	2552	:	93	–	99	;	ปนัดดา

เที่ยงโยธา.2552	:	79	–	108)		

	 	 2.6	 บรรยากาศในชั้นเรียน	 บรรยากาศในชั้น

เรียน	 ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน่ันแสดงว่า

บรรยากาศในชั้นเรียนไม่ส่งผลให้ห้องเรียนที่สอนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตาม

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีได้ก�าหนดไว้ในกรอบแนวคิด

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากจ�านวนกลุม่ตัวอย่างในระดบัห้องเรยีน

มีจ�านวนน้อยเกินไปไม่มีความหลากหลายทางความคิด

ท�าให้ข้อมูลมีความแปรปรวนน้อย	ดังนั้นในการเก็บข้อมูล

จงึควรจะเกบ็ข้อมลูในระดบัห้องเรยีนจากกลุม่ตัวอย่างทีม่า

จากกลุ่มตัวอย่างหลายๆกลุ่มงานวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	ฐิญตา	ค�าภูแก้ว	(2553	:	65-167)	พบว่า

บรรยากาศในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส่งผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01	 แต่ในการวิจัยคร้ังนี้ยังพบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนส่ง

ผลทางตรงต่อคณุภาพการสอนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่

ระดับ	 .01	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 บรรยากาศทางจิตวิทยา	 เป็น

บรรยากาศของความคุ้นเคยซึง่ผู้เรยีนและผู้สอนพฤตกิรรม

การสอนทีผู้่สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนท�ากจิกรรมด้วยตนเอง	

ค้นคว้าด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ซักถามโต้แย้งและถาม

ค�าถาม	 จึงท�าให้บรรยากาศการสอนส่งผลต่อคุณภาพการ

สอน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 สุนทร	 จันทศิลา

(2554	:	65	-167)	ทีพ่บว่าบรรยากาศในชัน้เรยีนส่งผลทาง

ตรงต่อคุณภาพการสอนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นภดล	

แสนขวา	 (2552	 :	 85-87)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

คณุภาพการสอนของครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

พษิณโุลกเขต	2ม7ีปัจจัย	ประกอบด้วยประสบการณ์ในการ

สอน	บคุลกิภาพของคร	ูเจตคตต่ิอวชิาท่ีสอน	ความสามารถ

ทางวิชาการการใช้สื่อการเรียนการสอน	และบรรยากาศใน

ห้องเรียน	

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	ส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษา	ควรก�าหนดนโยบาย

ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร	์

โดยน�าผลการวจัิยทีพ่บว่า	คณุภาพการสอนและกลยทุธ์การ

เรียนรู้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับห้องเรียน	 และผลการวิจัยในระดับนักเรียนพบว่า	

เจตคติทางการเรียน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 การสนับสนุน

ทางการเรียนของผู้ปกครองและกลยุทธ์การเรียนรู้เป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ

นกัเรยีน	ดงันัน้	ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิให้ครมูกีารจดัการเรยีน

การสอนที่มีคุณภาพ	 ซึ่งจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิชาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนสูงขึ้น	 ส่วนระดับนักเรียน

ควรจดัให้มโีครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ะส่งเสริมให้นกัเรยีนมี

กลยุทธ์การเรียนรู้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และมีเจตคติที่ดีต่อ

การเรยีนวิทยาศาสตร์	โดยบรูณาการกับทกุจิกรรมทีจ่ดัขึน้

ส�าหรับนักเรียน	 และมีโครงการเพ่ือปรับปรุงซ่อมเสริมให้

นกัเรยีนมีความรูเ้หมาะสมกบัวยัในแต่ละชัน้	เช่น	โครงการ

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	เป็นต้น	มีการให้ผู้ปกครองเข้ามา

มีบทบาทในการติดตามผลการเรียนของนักเรียน	 การแก้

ปัญหาทางการเรียนของนักเรียน

	 2.	 ส�าหรับครูผู้วิทยาศาสตร์	 เพ่ือให้การพัฒนาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับนักเรียนสูง

ขึน้	โดยน�าผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัพหรุะดบั

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพบว่าในระดับนักเรียน	

ตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญสูงที่สุดคือ	 ความเข้าใจ	

(0.900)	การวิเคราะห์	(0.614)	การน�าไปใช้	(0.574)	และ

ความรู้	(0.530)	ตามล�าดับ	และในระดับห้องเรียน	ตัวแปร

ที่มีน�้าหนักความส�าคัญสูงที่สุด	 คือ	 ความเข้าใจ	 (0.880)	

การน�าไปใช้	 (0.879)	 การวิเคราะห	์ (0.735)	 และความรู	้

(0.671)	ตามล�าดบั	ดงันัน้ในระดบันกัเรยีนครผููส้อนควรจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น	 ด้านความรู้ความเข้าใจ	

ด้านการวิเคราะห์	ด้านการน�าไปใช้	 และด้านความรู้	 ตาม

ล�าดับ	 ส่วนในระดับห้องเรียน	 ควรเน้นการพัฒนาที่ด้าน

ความเข้าใจ	ด้านการน�าไปใช้	ด้านการวิเคราะห์	และด้าน

ความรู	้ตามล�าดบั	นอกจากนีแ้ล้วครผููส้อนควรวางแนวทาง

ในการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น	

โดยความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมที่จะส่ง

เสรมิและแก้ไขให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่งูขึน้	

แนวทางที่ท�าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์	เจตคติทางการเรียนที่จะส่งผลท�าให้มี	กลยุทธ์การ

เรียนรู้	อันจะท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย

	 3.	 ส�าหรับผู้เรียน	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 เจตคติ

ทางการเรียน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	และกลยุทธ์การเรียนรู้มี

อทิธพิลทางตรงต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	ดงันัน้ผู้เรยีนทกุ

คนท่ีต้องการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีในรายวิชา

วิทยาศาสตร์	 ควรฝึกตนให้เป็นคนมีความกระตือรือร้น	

ทะเยอทะยานทีต้่องการจะประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน

วิทยาศาสตร์โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ	 และพยายาม

วางแผนหาวิธีการต่างๆ	 เพื่อแก้ปัญหาที่จะน�าตนเองไปสู่

ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้	 	 นอกจากนี้แล้ว

ควรหม่ันทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว	 พร้อมทั้งศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้	และประสบการณ์เพิ่มเติมจากที่ได้เรียน

ในห้อง	

กิตติกรรมประกาศ

	 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายได้	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 ปีงบประมาณ	 2557	 และได้รับความ

อนเุคราะห์ด้วยดจีากประธานกรรมการควบคุมวิทยานพินธ์	

ผศ.ดร.สุนทรพจน์	 ด�ารงค์พานิช	 และกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์	อ.ดร.อารยาปิยะกุล		อ.ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา	

และ	 อ.ดร.สุนันท์	 สีพาย	 ซึ่งได้ให้ค�าปรึกษาข้อเสนอแนะ

และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการวิจัยทุกขั้นตอน		

ขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วง 

ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

จารุวรรณ		วิโรจน์.	(2548).	การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับ,	วารสารศูนย์บริการวิชาการ.	13:	2;	26-30,

ชืน่สมุล	อกุกฤษณ์วริยิะ.(2543).	อทิธพิลของความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัทีมี่ผลต่อพฤติกรรมการเปิดรบัสือ่วดิีทศัน์ 

   ประเภทเอ็กซ์ของเยาวชนไทยที่มีอยู่ในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ.	 วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร 

		 	 มหาบัณฑิต.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

139

ฐิญตา	 ค�าภูแก้ว.	 (2553).	 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 

   คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.6สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี.	 วิทยานิพนธ์ปริญญาการ 

		 	 ศึกษามหาบัณฑิตมหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ดวง	 สัจจโภชน์.	 (2546).	การศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนระดับ 

   ชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.	 ขอนแก่น	 :	 

		 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	

ทัศณรงค์	 จารุเมธีชน.(2548).	ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น  

   ม.6 ในจังหวัดเลย: การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับโดยใช้โมเดลระดับลดหลั่น เชิงเส้น.	 วิทยานิพนธ์ 

		 	 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.	มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

นภดล	 แสนขวา.	 (2552)	 โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของคร ู

   สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพษิณโุลก เขต2. 	วทิยานพินธ์ปรญิญาครศุาสตรมหาบณัฑติ.	เพชรบรูณ์	 

		 	 :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

บุญชม	 	 ศรีสะอาด.	 (2524).	 รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน.ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฏีบัณฑิต.	 กรุงเทพฯ	 :	 

		 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร.	

ปนดัดา	เทีย่งโยธา.	(2552).	ปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาวชิาฟิสกิส์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา 

   ปีที่ 5  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.	 

		 	 มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัย.

ประกติศรี	เผ่าเมอืง.	(2546).	การศกึษาตวัแปรทีส่่งผลต่อความพร้อมในการเรยีนด้วยตนเองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

   ปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ จังหวัดนนทบุรี โดยการวิเคราะห์พหุระดับ. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหา 

		 	 บัณฑิต	(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)	กรุงเทพมหานคร	:	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์.	(2548).	จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ	:	ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

ละเอียด	 ภาษี.	 (2552).	การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษา 

		 	 มหาบัณฑิตมหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วัชรา	 เจริญผล.	 (2549).	การวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ       

   นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 จงัหวดัชลบุร.ี	วทิยานพินธ์ปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ.ชลบุร	ี:	มหาวทิยาลยั

													 บูรพา.

ศันธณีย์	 โคตรวงศ์.	 (2549).	องค์ประกอบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

   ปีที่ 1 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 : การวิเคราะห์พหุระดับโดยใช้โมเดลระดับลดหลั่น 

   เชิงเส้น. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.	มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ศิริชัย	กาญจนวสี.	(2550).	การวิเคราะห์พหุระดับ. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุภชัย	มาตาชาติ.	(2556).	การวิเคราะห์จ�าแนกสไตล์การเรียนรู้ในโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดอ�านาจเจริญ : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง 

   แบบผสม. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.	มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

140

โศจิรัตน์	 เณรแขก.	 (2546).	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ความถนัดทางภาษา 

  ความตั้งใจเรียนความเอาใจใส่ของผู้ปกครองและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  วชิาภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ป.6.		วทิยานพินธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ.	มหาสารคาม	:	มหาวทิยาลยั

	 	 มหาสารคาม.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.	(2556).	ผลการสอบ o-net. www.niets.or.th.	11		มกราคม2556.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 (2547).	 การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์หลักสูตร 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ	:	องค์การค้าคุรุสภา.

สุนทร	 จันทศิลา.	 (2554).	 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น 

   มัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุรินทร์์. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.	มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัย

	 	 มหาสารคาม.

สุนทรพจน์	ด�ารงค์พานิช.	(2555).	โปรแกรม Mplus กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

   มหาสารคาม	:	มหาวิทยาลัย	มหาสารคาม.

สรุะพงษ์		ราชดา.	(2555).	อทิธพิลก�ากบัของสไตล์การเรยีนในโมเดลปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิา 

   วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.	 วารสารครุศาสตร ์

		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.	ปีที่	9	ฉบับที่	1	(16)	มกราคม	–	มิถุนายน.

อุทุมพร	 จามรมาน.	 (2543).	การประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน. เอกสารประกอบการอบรมโครงการประกัน 

		 	 คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ณ	โรงแรมพชร	จังหวัดสุพรรณบุรี.

Bloom,	B.	S.	(1976).	Human Characteristics and School Learning. New	York	:	McGraw-Hill	Co.

Ekeocha,	E.	O.(1986)	Correlates of Science Achievement : A stud of U.S. 5th Grade students.  

		 	 DisseertationAbstracts	International,	47(6),2103-A.

Lindgren,	C.	H.	(1969).	The Psychology of College Success : A Dynamic Approach. New	York	:John	 

		 	 Wiley		and	Sons.

McClelland	D.C.	(1953).	Human Motivation. New	York	:	Cambridge	Univerity.	Press.

Oxford,	R.	L.(1990).	Language Leaning Strategies : What Every Teacher Should Know. New	York	: 

		 	 Newbury	House.

OzlemSadi,	M.	U,	(2013).	THE RELATIONSHIPBETWEEN SELF-EFFICACY,SELF-REGULATED LEARNING 

STRATEGIES  AND ACHIEVEMENT: A PATH MDDEL.	Journal	of	BaiticScience	Education,	Vol.	12,	No.	1,

Riding,	 R.,andRayner,S.	 (1998).	Cognitive Styles and Learning Strategies : understanding style  

   differences in learning and behavior. London:	David	Fulton	Publishers,		87-112.

Tinajero,	 C.,	 Lemos,	 S.	M.,	 Araújo,	M.,	 Ferraces,	M.	 J.	 &Páramo,	M.	 F.	 (2012).	CognitiveStyle and 

  Learning Strategies as Factors which AffectAcademic Achievement of Brazilian  

   University Students. 	Psicologia:	Reflexãoe	Crítica,	25(1),	105-113.

Reynold,	A.I.	and	H.J.	Walberg.(1992).	“A Structural Model of Science Achievement and Attitude :  

   An Extension to High School,” Journal	of	Educational	Psychology.	84(3)	:97-107.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

141

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห์  

และความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชางานธุรกิจเบื้องต้น 

ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหากับแบบจ�าลองสถานการณ์  

Comparisons of Learning Achievement Analytical Thinking and 

Retention in Learning about the Business Basics. MatthayomSuksa 1 

Who Learned Using the Problem Solving Courseware and 

The Simulation Courseware

นิรุชาภรณ์	จันทกล1,	สังคม	ภูมิพันธุ์2,	และ	วิรัตน์	พงษ์ศิริ3

Niruchaporn	Juntagol1, Sangkom	Pumipuntu2,	and	Virat	Pongsiri3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	พัฒนาโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์	2)	หา

ค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้น	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		และความสามารถในการ

คดิวเิคราะห์ระหว่างนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหากบัแบบจ�าลองสถานการณ์	4)	เปรยีบเทยีบความ

คงทนในการเรยีนรู	้และ5)ศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหาและ

แบบจ�าลองสถานการณ	์กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิัยครั้งนี	้เปน็นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที	่1	ทีข่องโรงเรยีนผดุงนาร	ีภาค

เรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จังหวัดมหาสารคาม	 จ�านวน	 2	

ห้องเรียน	รวมนกัเรยีน	100	คน	ได้มาโดยการสุม่ตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)	ซึง่ก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง

เป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้	กลุ่มทดลองที่1	ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา	จ�านวน	50	คน	และกลุ่มทดลองที่2	เรียน

ด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบจ�าลองสถานการณ์	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	โปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหาและแบบ

จ�าลองสถานการณ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบวัดความคิดวิเคราะห์	และแบบวัดความพึงพอใจ	สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย	Hotelling	T2 ผลการวิจัย

ปรากฏว่า	1)	โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	82.07/81.15	และโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลอง

สถานการณ์มีประสิทธิภาพ	 เท่ากับ	85.77/84.9	2)	ดัชนีประสิทธิผล	 (E.I.)	 ของโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา	มีค่า

เท่ากับ	0.6551	และการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	มีค่าเท่ากับ	0.7196		3)	นักเรียนที่เรียนด้วย

โปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และความสามารถในการคดิวเิคราะห์	สงูกว่านักเรยีน

1		นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3		รองศาสตราจารย์	คณะคณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 4)	นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท

เรียนแบบจ�าลองสถานการณ์มีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหาอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		และ	5)	นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	มีความพึงพอใจ

ในการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	และนกัเรียนทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหามคีวามพงึพอใจในระดบั

มาก

 ค�าส�าคัญ :	 โปรแกรมบทเรียน/โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา/โปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์/ 

การคิดวิเคราะห์/ความพึงพอใจ/ความคงทน

Abstract

		 The	purposes	of	this	study	were;	1)	develop	the	Problem	Solving	Courseware	and	Simulation	

Courseware	with	a	required	efficiency	of	80/80,	2)	find	out	an	effectiveness	index	of	the	developed	

instructional	program,	3)	compare	academic	achievement	and	analytical	thinking	between	the	students	

learned	using	the	Problem	Solving	Courseware	and	learned	using	the	Simulation	Courseware,	4)	to	

study	the	stability	of	student	learning,	and	5)	study	the	satisfaction	with	learned	using	the	Problem	

Solving	Courseware	and	 learned	using	 the	Simulation	Courseware.	 	The	 sampling	 in	 this	 research	

consisted	of	100	Matthayomsueksa	1	students,	attended		at	Phadungnaree	School,	under	the	Office	

of	Mahasarakham		Educational	Service	Area	Zone	26			in	the	second	semester	of	academic	year	2013,	

obtained	 using	 the	 cluster	 random	 sampling	 technique.	 They	were	 divided	 into	 2	 groups;	 (A)	 an	

experimental	group	with	50	students	who	learned	using	the	Problem	Solving	Courseware	and;	(B)	an	

experimental	group	with	50	students	who	learned	using	the	Simulation	Courseware. The	instruments	

used	in	this	study	were	the	Problem	Solving	Courseware	and	Simulation	Courseware	Learning		Business	

Basics,	an	achievement	test,	the	analytical	thinking	test	and	the	satisfaction.	The	data	were	statistically	

analyzed	using	percentage,	mean	and	standard	deviation.	The	hypothesis	tested	by	Hotelling	T2.	The	

result	of	this	research	were	:	1)	The	Problem	Solving	Courseware	had	an	efficiency	of	82.07/81.15	and	

Simulation	Courseware	had	an	efficiency	of	85.77/84.9,	2)	The	Problem	Solving	Courseware	had	an	

effectiveness	index	of	0.6551	and	Simulation	Courseware	had	an	effectiveness	index	of	0.7196,	3)	The	

students	who	learned	using	the	and	Simulation	Courseware	had	higher	 learning	achievement	and	

analytical	thinking	than	those	who	learned	using	the	Problem	Solving	Courseware	at	the	.05	level	of	

significance,	4)	The	students	who	learned	using	the	Simulation	Courseware	had	higher	learning	retention	

than	those	who	learned	using	the	Problem	Solving	Courseware	at	the	.05	level	of	significance,	and	5)	

The	students	showed	their	satisfaction	with	learning	using	the	Problem	Solving	Courseware	as	a	whole	

at	a	high	level	and	learning	using	the	and	Simulation	Courseware	as	a	whole	at	a	highest	level.
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บทน�า

		 มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม		ที่อยู่รวมกันอย่างมี

ระเบียบแบบแผน	 มีกฎเกณฑ์	 กติกาสังคม	 ซึ่งเรียกว่า		

กฎหมาย	 มนุษย์รู้จักการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของ

ชีวิต	 จึงท�าให้เกิดการเรียนรู้ด้านอาชีพอย่างเป็นระบบ		

อาชพีดัง้เดมิของคนไทยเป็นเกษตรกร		ท�างานด้านก่อสร้าง

และงานศลิป์	รบัราชการ	และเป็นลกูจ้าง	ในภาวะเศรษฐกจิ

ถดถอยธุรกิจจ�านวนมากปิดกิจการ		อัตราการว่างงานเพิ่ม

ขึ้น	 ท�าให้คนจ�านวนมากต้องการแสวงหาอาชีพใหม่ที ่

เหมาะสม	 ด้วยการวิเคราะห์ตนเอง	 วิเคราะห์อาชีพ	 และ

ตดัสนิใจเลอืกอาชพี		โดยพจิารณาคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมกบั

อาชพีทีจ่ะด�าเนนิงาน		เพือ่ประโยชน์ของตนเอง		สงัคมและ

ประเทศชาติ	 เพื่อให้ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาใน

สงัคม	เป้าหมายหลกัของการศกึษาคือ	การพฒันา	คน	และ

คุณภาพของคน	ให้เป็นผู้มีปัญญารู้จักเหตุและผล	รู้จักแก้

ปัญหาอย่างชาญฉลาด	รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ที่

เกดิขึน้อย่างรวดเรว็	ด้วยเหตนุีเ้องประเทศต่างๆจงึให้ความ

สนใจกับระบบการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเน้นไปที่การ

สร้างภูมิปัญญาให้มีศักยภาพสูง	ให้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้

ตลอดชวีติ	สามารถจดัการศกึษาเรยีนรูไ้ด้ทุกทีท่กุเวลา	และ

มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเข้มข้นในสงัคมโลกแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	(ศักดิ์บุรุษ	รัตน์พันธ์.	2552	:	1)

	 สภาพปัญหาและอุปสรรคส�าคัญของการเรียน 

การสอนวชิางานธรุกิจเบือ้งต้น	ของโรงเรยีนผดงุนารนีัน้	ใน

ปัจจุบันการเรียนการสอนในห้องเรียนมักจะไม่เน้นให้

นักเรียนได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์	 และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 มีคะแนน

เฉลี่ยต�่าลงเรื่อย	 ๆ	 เนื่องจากเป็นวิชาที่มีลักษณะซับซ้อน	

เป็นนามธรรม	ต้องอาศยัใช้ทักษะในการวเิคราะห์		และการ

จดจ�าอย่างมากในการเรียนวิชาน้ีอีกท้ังยังมีความหลาก

หลายในเนื้อหา	 ท�าให้ต้องปรับการเรียนการสอนรายวิชา

เพือ่ให้เข้ากบับรบิทของเนือ้หา		เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะ	การ

ท�างานอาชีพ	สุจริต	การจัดการท�างานอย่างเป็นระบบ	ครู

ผู ้สอนต้องพยายามสอนเนื้อหาให้ทัน	 ท�าให้ผู ้เรียนไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้	และไม่สามารถปรับตัวในสถานกา

รณ์นั้นๆ	ได้	จึงส่งผลท�าให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน	

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียน	 ด้วย

เหตุนี้นวัตกรรมด้านการผลิตส่ือการเรียนการสอน	จึงควร

ก�าหนดเป้าหมายเพือ่ให้สามารถน�ามาใช้ในการจดัการเรยีน

การสอน	 เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

เรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั	น�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อการศึกษา	 เช่น	 พัฒนา

โปรแกรมบทเรียน	 ตลอดจนพัฒนาบทเรียนให้มีความ

เหมาะสม	ในการเลือกสื่อการสอน	(วาสนา	ทองดี.	2553	:	

4)	

	 จากการศึกษาแนวคิด	สื่อการสอนที่เหมาะสม	ซึ่ง

สามารถน�ามาจัดรูปแบบการเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนา	 ผู้

เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้สอดคล้องกับ	 โปรแกรม

บทเรียน		กล่าวคือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เสนอเนื้อหาไปยังผู้

เรียนโดยตรงผ่านจอภาพหรือแป้นพิมพ์		โดยการน�าเสนอ

เน้ือหาและล�าดับวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ	 	 สามารถใช้

งานเมือ่ไรกไ็ด้		มสีีสนัสวยงามดงึดดูความสนใจของนกัเรยีน		

ประหยัดเวลาในการสอน	 ท�าให้ครูมีโอกาสช่วยส่งเสริม

นักเรียนเป็นรายบุคคล	ซึ่งได้แบ่งเบาภาระครู	กรณีที่ครูไม่

เพียงพอ	จึงจ�าเป็นต่อการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่ง

เสริมและพัฒนาผู้เรียน	 คือ	 การสอนที่มุ่งทักษะการคิดใน

ระดับสูง	 (สุมาลี	 ชัยเจริญ	 และคณะ,	 2547)	 ผู้วิจัยจึงได้

ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้

ปัญหา	เป็นการให้ผูเ้รยีนฝึกการคดิ	การตดัสนิใจ	โดยมกีาร

ก�าหนดเกณฑ์	 แล้วให้ผู้เรียนพิจารณา	 ไปตามเกณฑ์น้ัน	

โปรแกรมเพือ่การแก้ปัญหาแบ่งได้เป็น	โปรแกรมทีม่ผีูเ้ขยีน

ไว้แล้ว	เพือ่ช่วยผู้เรยีนในการแก้ปัญหา	และหาค�าตอบทีถ่กู
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ต้องให้	(ไชยยศ	เรืองสุวรรณ.	2554	:15)	และรูปแบบการ

เรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	เป็น

โปรแกรมบทเรยีนท่ีออกแบบเพือ่ใช้ทบทวนหรอืสอนเสรมิ

ในสิง่ทีผู่เ้รยีนหรอืทดลองไปแล้ว		โดยเน้นรปูแบบการสร้าง

สถานการณ์	 การจ�าลองสถานการณ์จริง	 ล�าดับขั้นตอน

เหตกุารณ์		ซึง่สามารถน�าไปใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนใน

การเรยีนได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้โปรแกรมแบบแก้ปัญหา		และ

โปรแกรมบทเรยีนแบบจ�าลองสถานการณ์	ล้วนแต่ต้องการ

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	 ค้นพบความรู้หรือประสบการณ์การ

เรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง		เป็นการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	 ให้นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 สามารถ

เชือ่มโยงองค์ความรูจ้ากเนือ้หาบทเรยีนและสรุปประเดน็ที่

ส�าคัญ	 สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและแก้ปัญหาได	้	

ซึง่ทัง้โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหาและแบบสถานการณ์

จ�าลอง	เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนได้

ทั้งสองวิธี	 	

	 	 ผลจากการศึกษาการเรียนด้วยโปรแกรมบท

เรียนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์	 ผู้วิจัยได้

เกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน	ด้วยการ

พัฒนาโปรแกรมบทเรียน	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอน	 พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถ

อย่างเต็มที่		และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัว

ในเรื่องของความความคิดวิเคราะห์และความคงทน		

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่พฒันาโปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหาและ

แบบจ�าลองสถานการณ์	 รายวิชางานธุรกิจเบื้องต้นให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

		 2.	 เพื่อศึกษาหาค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม

บทเรียนแบบแก้ป ัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ	์			

รายวิชางานธุรกิจเบื้องต้น

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และ

การคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยโปรแกรม

บทเรียนแบบแก้ป ัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ	์	

รายวิชางานธุรกิจเบื้องต้น

		 4.	 เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้วิชา

งานธุรกิจเบื้องต้น	ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบท

เรียนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์

	 5.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	 ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	ทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีน

แบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์	 รายวิชางาน

ธุรกิจเบื้องต้น		

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่เรียนด้วย

โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลอง

สถานการณ์	 วิชางานธุรกิจเบ้ืองต้น	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและการคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน

	 2.	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	เรยีนด้วยโปรแกรม

บทเรียนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์	 วิชา

งานธุรกิจเบื้องต้น	มีความคงทนในการเรียนรู้ต่างกัน

วิธีการศึกษา

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนผดุงนารี	 ที่เรียนด้วย		

วิชาธุรกิจเบื้องต้น	 ในภาคเรียน	 1	 ปีการศึกษา	 2556			

จ�านวน	8	ห้องเรียน	405	คน		

	 2.	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้		เป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนผดุงนารี	 ที่เรียนวิชา

ธุรกิจเบื้องต้น	ในภาคเรียน	1	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน		

100		คน		โดยการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	random	

sampling)	 จากน้ันผู้วิจัยได้สุ่มอย่างง่าย	 เข้ากลุ่มทดลอง	

โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็น		2		กลุ่ม		ได้แก่

	 	 2.1	กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน

แบบแก้ปัญหา	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/7		

โรงเรยีนผดงุนาร	ีจ�านวน	50	คน	มกีารจดักจิกรรมการเรยีน
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รู้	 	 3	 ขั้น	 ดังนี้	 ขั้นที่	 1	 ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	 เป็นขั้นตอน

อธบิายวธิกีารใช้โปรแกรมบทเรียน	เรือ่ง	การประกอบธรุกิจ

เบื้องต้น	ขั้นที่	2	ขั้นสอน	เป็นขั้นที่ให้นักเรียนศึกษาความ

รู้จากปัญหา	 และศึกษาเนื้อหา	ท�าแบบทดสอบย่อย	 และ

ขัน้ท่ี	3	ขัน้สรปุ	เป็นขัน้ท่ีให้นักเรยีนและครรู่วมกันเฉลยใบ

งาน	สรุป	อภิปราย	เสนอแนะ	และท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

		 	 2.2	 กลุ่มที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน	 แบบ

จ�าลองสถานการณ์		คือ		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/8	

โรงเรียนผดุงนารี		จ�านวน	50		คน	มีการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู	้	3	ขัน้	ดงันี	้ขัน้ที	่1	ขัน้น�าเข้าสูบ่ทเรยีน	เป็นขัน้ตอน

อธบิายวธิกีารใช้โปรแกรมบทเรียน	เรือ่ง	การประกอบธรุกิจ

เบื้องต้น	ขั้นที่	2	ขั้นสอน	เป็นขั้นที่ให้นักเรียนศึกษาความ

รู้จากการจ�าลองสถานการณ์	 และศึกษาเน้ือหา	 ท�าแบบ

ทดสอบย่อย	และขั้นที่	3	ขั้นสรุป	เป็นขั้นที่ให้นักเรียนและ

ครูร่วมกันเฉลยใบงาน	 สรุป	 อภิปราย	 เสนอแนะ	 และท�า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่

	 1.	โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา	วิชางานธุรกิจ

เบื้องต้น

ภาพที่ 1	โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา	วิชางานธุรกิจ

เบื้องต้น

	 2.	โปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	วิชา

งานธุรกิจเบื้องต้น

ภาพที่ 2	 โปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	 วิชา

งานธุรกิจเบื้องต้น

	 2.	แผนการจดัการเรยีนรู	้	วชิาธรุกจิเบือ้งต้นจ�านวน		

7	แผน	แผนละ		2	ชั่วโมง		รวมทั้งสิ้น		14		ชั่วโมง	ซึ่งยังไม่
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รวมเวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		

	 3.	แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชาธุรกิจ

เบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 จ�านวน	1	ฉบับ	 เป็นแบบ

ปรนยัชนดิเลือกตอบ	4	ตวัเลอืก	จ�านวน		40		ข้อ	มค่ีาความ

ยากตัง้แต่	0.60	ถงึ	0.76	และมค่ีาอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	0.25	

ถึง	0.67	มีความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.87	

	 4.	แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์		

วิชาธุรกิจเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 จ�านวน	 1	 ฉบับ		

เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	

มีความยากตั้งแต่	 0.60	ถึง	 0.79	และมีค่าอ�านาจจ�าแนก

ตั้งแต่0.30	ถึง	0.52		มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.82	

	 6.	แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยโปรแกรม

บทเรียนแบบแก้ปัญหากับแบบจ�าลองสถานการณ์	 วิชา

ธุรกิจเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัด

ความพึงพอใจ	 จ�านวน	 10	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับ	เท่ากับ	.83	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	ก่อนด�าเนินการทดลอง	ผู้วิจัยท�าการชี้แจงเกี่ยว

กับกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ

		 2.	ท�าการทดสอบก่อนเรยีน	(Pre-Test)	โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และแบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	 โดยใช้ทดสอบทั้งกลุ่ม

ทดลองที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2

		 3.	 ท�าการทดลองโดยให้นักเรียนกลุ่มทดลองเรียน

โดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบการแก้ปัญหาจ�านวน	 7	

สัปดาห์และกลุ่มทดลองเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ

สถานการณ์จ�าลอง	 โดยใช้เวลาในการทดลองจ�านวน	 14	

ชั่วโมง	 พร้อมทั้งท�าแบบทดสอบ	 ในแต่ละหน่วยการเรียน	

(ยงัไม่รวมเวลาในการท�าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน)

		 4.	 ท�าการทดสอบหลังเรียน	 (Post-Test)	 โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ

ฉบับเดียวกับฉบับท่ีใช้ทดสอบและวัดก่อนเรียน	 โดยใช้

ทดสอบทัง้กลุม่ทดลองที	่1	และกลุม่ทดลองที	่2	เพือ่น�าผล

ไปใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

สามารถด้านการคิดวิเคราะห์

	 5.	 ทดสอบวัดความพึงพอใจในการเรียนด้วย

โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหาและโปรแกรมบทเรียน

แบบจ�าลองสถานการณ์		

		 6.	ท�าการทดสอบหลงัการเรยีนการสอน	2	สปัดาห์	

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ

ชุดเดิมอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อวัดความคงทนในการ

เรียนรู้วิชางานธุรกิจเบื้องต้นทั้ง	2	กลุ่ม

	 7.	 น�าผลจากการทดลองมาตรวจให้คะแนนและ

วิเคราะห์หาค่าสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	วเิคราะห์หาประสิทธภิาพของโปรแกรมบทเรยีน

แบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์ตามเกณฑ	์

80/80	โดยใช้สูตร	E
1
/E

2
 

	 2.	 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน

แบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์ในการหาค่า

ดัชนีประสิทธิผล	(The	Effectiveness	Index	:	E.I.)	

	 3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบท

เรียนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์	 ใช้	

(Hotelling’s	T	2)	

	 4.	วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความคงทนใน

การเรยีนรูว้ชิางานธรุกจิเบือ้งต้น	ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้

โปรแกรมบทเรียนแบบแก ้ป ัญหาและแบบจ�าลอง

สถานการณ์	ใช้	t-test	(InDependent	Samples)	

	 5.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	 ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1		ทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีน

แบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์	 	 รายวิชางาน

ธุรกิจเบื้องต้น	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ( X )	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	ที่สุด	(S.D.)
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ผลการวิจัย

	 1.	โปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลอง

สถานการณ์	 ท่ีผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ	 เท่ากับ	

82.07/81.15	 และ	 85.77/84.9	 ตามล�าดับผลปรากฏ 

ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	 ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนแบบแก้

ปัญหาและแบบจ�าลองสถานการณ์

โปรแกรม 

บทเรียน
N

ทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน

เต็ม

คะแนน 

รวม

คะแนน

เต็ม

คะแนน

รวม
E

1
/E

2

แบบแก้ปัญหา 50 60 2,462 40 1,623
82.07/ 

81.15
แบบจ�าลอง

สถานการณ์	
50 60 2,573 40 1,698

85.77/ 

84.9

	 2.	 โปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหามีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6551	 แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	65.51	และการเรียน

ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.7196	 แสดงว่านักเรียนมีความ	

ก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	71.96	ผลปรากฏดัง

ตารางที่	2

โปรแกรม 

บทเรียน

นกัเรยีน

(N)

คะแนน

เต็ม

ผลรวมของคะแนน
ดัชน ี

ประสิทธิผล
ทดสอบ 

ก่อนเรียน

ทดสอบ 

หลังเรียน
แบบแก้ปัญหา 50 40 907 1,623 0.6551
แบบจ�าลอง	

สถานการณ์
50 40 923 1,698 0.7196

	 3.	 นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยโปรแกรมบท

เรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน		

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์	สูงกว่านักเรียนกลุ่ม

ทดลองที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหา	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลปรากฏดังตารางที่	3-4

ตารางที่ 3	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแยกตามตัวแปร	

ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	 เรื่องการประกอบธุรกิจเบื้องต้น	 ของนักเรียนที่

เรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน	

ตัวแปรตาม Source SS df MS F p

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน

Contrast

Error

110290.410 

384.340

1 

98

110290.410 

3.922

28122.132 0.000*

ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์

Contrast

Error

59731.360 

325.000

1 

98

59731.360 

3.316

18011.302 0.000*

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ตารางที่ 4	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง	 ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	

เรื่อง	การประกอบธุรกิจเบื้องต้น	ที่เรียนด้วยโปรแกรมบท

เรียนแบบแก้ปัญหากับแบบจ�าลองสถานการณ์

เกณฑ์ประเมิน Value F
Hypothe 

sis	df

Error 

df
P*

Pillai’s	Trace	

Wilks’s	Lambda

Hotelling’s	T2

Roy’s	Largest		

Root

.998 

.002 

482.403 

482.403

23396.527a

23396.527a

23396.527a

23396.527a

2.000 

2.000 

2.000 

2.000

97.000 

97.000 

97.000 

97.000

.000

.000 

.000 

.000

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ

จ�าลองสถานการณ์มีความคงทนในการเรียนรู ้สูงกว่า

นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหาอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลปรากฏดังตารางที่	5

ตารางที่ 5 ความคงทนในการเรียนรู้	 ระหว่างการเรียน 

ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหากับแบบจ�าลอง

สถานการณ์หลังจากทีท่�าการทดลอง	ผ่านไปแล้ว	2	สัปดาห์

โปรแกรม 

บทเรียน

ค่าเฉลี่ยของ 

คะแนน		 X
D

ความทรงจ�าเมื่อเทียบกับ

คะแนนวิธีเรียน	หลังเรียน
t P

หลังเรียน
หลังเรียน	

2	สัปดาห์
X ร้อยละ

แบบแก้ปัญหา 32.46 30.42 1.74 30.42 76.05

3.787 .000*แบบจ�าลอง

สถานการณ์
33.96 33.82 0.94 33.28 83.20

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 5.	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ

จ�าลองสถานการณ์	วชิางานธรุกจิเบือ้งต้น	มคีวามพงึพอใจ

ในการเรยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	( X  = 4.64,	S.D.	

=	0.48)	และนกัเรยีนทีเ่รียนด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบแก้

ปัญหามคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	( X 	=	4.47,	

S.D.	=	0.57)	ผลปรากฏดังตารางที่	6

ตาราง 6	ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึง	

พอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้

ปัญหา/แบบจ�าลองสถานการณ์		รายวชิางานธรุกิจเบือ้งต้น		

รายการประเมิน

โปรแกรมบทเรียน

แบบแก้ปัญหา แบบจ�าลองสถานการณ์

X S.D.
ระดับพึง

พอใจ X S.D.
ระดับพึง

พอใจ

1.	นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องเรื่องการ

ประกอบธุรกิจเบื้องต้น

4.40 0.50
มาก 4.60 0.50 มากที่สุด

2.	นักเรียนสนุกกับการเรียน 4.55 0.55 มากที่สุด 4.73 0.51 มากที่สุด

3.	นักเรียนชอบและตั้งใจเรียนวิชา 

งานธุรกิจเบื้องต้น
4.55 0.50 มากที่สุด 4.73 0.45 มากที่สุด

4.	ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้และค้น

พบความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
4.25 0.59 มาก 4.63 0.54 มากที่สุด

5.	ความสะดวก	การใช้งานง่าย 4.48 0.55 มาก 4.65 0.53 มากที่สุด

6.	ท�าให้นักเรียนสนใจการเรียน

มากขึ้น
4.45 0.60 มาก 4.65 0.53 มากที่สุด

7.	สี	รูปภาพ	และภาพเคลื่อนไหว	 

มีความเหมาะสม	สวยงาม
4.53 0.60 มากที่สุด 4.60 0.59 มากที่สุด

8.	เสียงประกอบ	มีความเหมาะสม 

ชัดเจน
4.43 0.71 มาก 4.60 0.59 มากที่สุด

9.	ตัวอักษร	อ่านง่าย	ชัดเจน 4.58 0.55 มากที่สุด 4.58 0.55 มากที่สุด

10.	ความพอใจต่อการแสดงคะแนน

หลังท�าแบบทดสอบ
4.53 0.55 มากที่สุด 4.53 0.55 มากที่สุด

รวม 44.73 5.71
มาก

46.28 5.35
มากที่สุด

เฉลี่ย 4.47 0.57 4.63 0.53

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	โปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหาและแบบจ�าลอง

สถานการณ์		วชิาธรุกิจเบือ้งต้น	ของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษา

ป ีที่ 	 1	 มีประสิทธิภาพเท ่ากับ	 82.07/81.15และ	

85.77/84.90	 ตามล�าดับ	 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์	 80/80	 จากสื่อการเรียนทั้งสองนี้ท�าให้มองเห็น

ว่าการเรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบจ�าลองสถานการณ์		

มปีระสิทธภิาพในการเรยีนดกีว่าการเรียนด้วยโปรแกรมบท

เรยีนแบบแก้ปัญหา	เพราะได้ด�าเนนิการสร้างขึน้อย่างเป็น

ระบบ	ถูกต้องตามแนวคิดทฤษฎีหลักวิชา	ผู้วิจัยได้พัฒนา

ตามขั้นตอน	อย่างเป็นระบบ	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1	ขั้น

การวิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้างเรื่องที่จะน�ามาผลิตสื่อ

การสอน	(Analyze)	ขั้นที่	2	ออกแบบ	(Design)	ขั้นที่	3	

พัฒนา	 (Develop)	 ขั้นที่ 	 4	 น�าไปใช ้/ทดลองใช ้	

(Implement/	Tryout)	และขัน้ที	่5	ประเมนิและปรบัปรงุ

แก้ไข(Evaluate	and	Revise)	(ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	2554	

:	95-97)	และทกุขัน้ตอนได้ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรงุ

แก ้ไขตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม

วทิยานพินธ์และผู้เชีย่วชาญช่วยประเมนิตรวจสอบคณุภาพ

ของเครื่องมือให้มีคุณภาพที่เหมาะสมและถูกต้องก่อนน�า

ไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่างจริง	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ	

เสาวนย์ี	เวชพทิกัษ์	(2551	:	160)	พบว่า	โปรแกรมบทเรยีน

แบบจ�าลองสถานการณ์	 เรื่องแรงและความดัน	กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์	ช้ันประถมศกึษาปีที	่5	ทีผู้่วจิยัสร้าง

ขึ้น	มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ	82.52	และมี

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 เท่ากับ	 85.74	 ซ่ึงเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดหมายความว่า	 โปรแกรมบทเรียนแบบ

จ�าลองสถานการณ์	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง

แรงและความดนั	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ท�าให้นกัเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ	82.52	และ

ท�าให้นกัเรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเฉลีย่ร้อย

ละ	 85.74แสดงว ่าโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลอง

สถานการณ์ที่ ผู ้ วิจัยสร้างขึ้น	 มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์80/80

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผล	 (E.I.)	 ของโปรแกรมบทเรียน

แบบแก้ปัญหา	มค่ีาเท่ากบั	0.6551	แสดงว่านกัเรยีนมคีวาม

ก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	65.51	และการเรียน

ด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบจ�าลองสถานการณ์	มค่ีาเท่ากบั	

0.7196	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	71.96	แสดงว่าโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลอง

สถานการณ์มีประสิทธิภาพมากกว่าชุดโปรแกรมบทเรียน
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แบบแก้ปัญหา	 เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลอง

สถานการณ ์ ได ้ มีการออกแบบการสอนไว ้อย ่ างมี

ประสิทธิภาพสามารถเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน	 ส่งผลให้ผู้

เรียนเกดิการเรยีนรู้เพิม่ขึน้	และเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ตลอด

จนสามารถจดจ�าเนือ้หาในบทเรยีนได้อย่างแม่นย�าน�าเสนอ

เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	

ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและมีความรู้เพิ่ม

ขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กาญจนา	 ศรีผักหอม	

(2551	 :	 106)	 พบว่าโปรแกรมบทเรียน	 เรื่อง	 การใช้

โปรแกรมการน�าเสนองานเบ้ืองต้น	 ระดับช้ันประกาศนีย 

บัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่	1	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มีค่าเท่ากับ	0.83	

หรือคิดเป็นร้อยละ	 83	 หมายความว่า	 หลังจากเรียนด้วย

โปรแกรมบทเรียนแล้ว	 นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการ

เรียนคิดเป็นร้อยละ	83	

	 3.	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ

จ�าลองสถานการณ์		วิชาธุรกิจเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		

1		มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	 สูงกว่าการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบแก้

ปัญหาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	0.05	ซึง่เป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้	 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่านักเรียนที่ด้วย

โปรแกรม	บทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์		สามารถเรียน

รูไ้ด้ด้วยตนเอง	สามารถทบทวนบทเรยีนได้ตามต้องการ	ซึง่

โปรแกรมบทเรยีนแบบจ�าลอง	ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วย

ตนเองโดยไม่จ�ากัดเวลาและสถานท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตาม

ความต้องการและรวดเร็วตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล	 วิธีการและขั้นตอนการน�าเสนอเน้นให้มีรูปแบบ

เหมือนกับการเรียนกับครูโดยตรง	 ผู้เรียนสามารถทบทวน

ได้ตามต้องการโดยไม่มีขีดจ�ากัดในเนื้อหาแต่ละหัวข้อจะมี

แบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบตนเองและทราบความ

ก้าวหน้าทางการเรียนของตนเป็นระยะ	 ๆ	 ตลอดเนื้อหา

ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการแข่งขนักบัตวัเอง	เกดิแรงกระตุน้ให้การ

เรียนรู้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุวพรรณ	พรหมรับ	

(2551	 :	 103-104)	 พบว่าผลการเปรียบเทียบนักเรียนที่

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์	เรื่อง	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	

กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 5	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

นักเรียนท่ีเรียนตามแบบทักษะกระบวนการปฏิบัติอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	การ

เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบด้วยข้อความ	

ภาพภาพเคลือ่นไหวและเสยีง	เป็นการเรียนรูแ้บบรปูธรรม

โดยเห็นทั้งภาพและได้ยินทั้งเสียง

	 4.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ

จ�าลองสถานการณ์มีความคงทนในการเรียนรู ้สูงกว่า

นักเรียนที่เรียนโปรแกรมบทเรียนแบบแก้ปัญหาความรู้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยนักเรียนที่เรียน

ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบจ�าลองสถานการณ์	 มีคะแนน

ความคงทนในการเรยีนรูเ้ท่ากบัร้อยละ	83.05	และนกัเรยีน

ทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหามีคะแนนความ

คงทนในการเรียนรู ้เท่ากับร้อยละ	 80.00	 เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทัง้นีเ้นือ่งจาก	การเรยีนด้วยโปรแกรมบท

เรยีนแบบจ�าลองสถานการณ์ได้ท�าการทดสอบความคงทน

ในการเรียนรู้โดยไม่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมารบกวน	

เพราะบทเรียนไม่จ�ากัดในเร่ืองของเวลา	 และสถานที่	

นักเรียนสามารถอ่านได้ทันที	 ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่

เรยีนโดยการโต้ตอบ	และการได้รบัการทดสอบตามขัน้ตอน	

จึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการทดสอบปฏิบัติจริงซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของกาญจนา	ศรีผักหอม	(2551	:	108)		พบว่า

นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีน	มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ	 อย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับสถิติ	.05	

	 5.	 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ

จ�าลองสถานการณ์มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าการเรียน

ด้วยโปรแกรมบทเรยีนแบบแก้ปัญหา	พบว่านกัเรยีนมคีวาม

พึงพอใจในระดับมากที่สุดมากที่สุด	( X  =		4.64,	S.D.	=	

0.48)	 ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมบทเรียนแบบสถานการณ์

จ�าลองมคีวามน่าสนใจ	สนกุ	จงึท�าให้นกัเรยีนชอบและตัง้ใจ

เรียนทกุครัง้	และ	ความสะดวก	การใช้งานง่าย	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุวพรรณ	พรหมรับ	(2551	:	105)	ผลการ
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ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการบทเรียน

คอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	เรื่อง	คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	

5	โดยรวมอยู่ในระดับมาก(ที่สุด	( X  =	3.52,	S.D.	=	0.80)

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	การพฒันาโปรแกรมบทเรยีน	ผูพ้ฒันาควรศึกษา

ปัจจยัน�าเข้าให้เหมาะสมกบัรายวชิาทีน่�ามาสอน	ได้แก่	การ

วเิคราะห์ความต้องการ	ลกัษณะการเรยีนของผูเ้รยีน	จดุมุง่

หมายของการเรียนการสอน	เพื่อเลือกรูปแบบวิธีการเรียน

การสอน	กจิกรรมในบทเรยีนให้เหมาะกบัลกัษณะการเรยีน 

ความต้องการของผูเ้รยีนให้เหมาะสมกับรปูแบบการจดัการ

เรียนการสอน

		 2.	 ผู้ที่ต้องการจะน�าบทเรียนนี้ไปใช้	 ควรค�านึงถึง

สภาพความเป็นจรงิและความเป็นไปได้ในการใช้งานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ส�าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้ในการเรียนว่ามี

ความพร้อมเรื่องความเร็วและจ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอหรือไม่

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน	 กับตัวแปร

ตัวอื่น	ๆ	เช่น	การคิดอย่างมีระบบ	การคิดสร้างสรรค์	การ

คิดแก้ปัญหา	 และการคิดวิจารณญาณว่าจะส่งผลท�าให้ 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดเพิ่มขึ้นหรือไม่

	 2.	ควรศกึษาข้อจ�ากดัและผลกระทบของโปรแกรม

บทเรยีน	อย่างต่อเนือ่งเพือ่ปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาให้เป็น

สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

	 3.	 ควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการสอนร่วมกับการ

เรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้

ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
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อทิธพิลของสไตล์การเรยีน สไตล์การสอนและลกัษณะการบ้านท่ีมีต่อความสามารถใน 

การคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 ในจงัหวดักาฬสนิธุ์                                               

: การวิเคราะห์สมการถดถอยพหรุะดบัแบบมีอิทธพิลสุม่

Effect of Learning Style, Teaching Style and Homework on Scientific 

Problem Solving Ability of seventh-grade students in Kalasin Province                                                                                  

: Multi-level Mutiple Regression Analysis with Random Effect.

กุลนันทน์	แสงนิกุล1,	สุนทรพจน์	ด�ารงค์พานิช2,	มนตรี	ทองมูล3

Kullanant	Saengnikul1,	Suntonrapot	Damrongpanit2,		Montree	Thongmoon3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ1)	 เพ่ือส�ารวจสไตล์การเรียนของนักเรียน	 และส�ารวจสไตล์การสอน	 ลักษณะ

การบ้านของครผููส้อนวทิยาศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ในจงัหวดักาฬสนิธุ	์2)	เพือ่จดักลุม่ลักษณะการบ้านของครผููส้อน

วชิาวทิยาศาสตร์	3)	เพือ่ศกึษาอทิธพิลสไตล์การเรยีน	สไตล์การสอนและลกัษณะของการบ้านทีม่ต่ีอความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 4)	 เพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การเรียน	 สไตล์การสอนและลักษณะของ

การบ้านที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียน	จ�านวน	1,613	คน	และ

ครูผู้สอน	จ�านวน	77	คน	ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน	(Multi-stage	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยมี	4	ฉบับ	คือ	แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	มีค่าความ

ยาก	(p)	ตั้งแต่	0.27-0.80	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ตั้งแต่	0.26-0.80	ค่าความเชื่อมั่น	(KR-20)	0.810 แบบส�ารวจสไตล์การ

เรียน	จ�าแนกเป็นสไตล์การเรียนแบบอิสระ	แบบพึ่งพา	แบบร่วมมือ	แบบหลีกเลี่ยง	แบบแข่งขันและแบบมีส่วนร่วม	มีค่า

อ�านาจจ�าแนก	ตัง้แต่		0.246-0.694	มค่ีาความเชือ่มัน่	(α )	รายด้านเท่ากบั	0.849,	0.847,	0.857,	0.860,	0.855,	0.869	

ตามล�าดับ	แบบส�ารวจสไตล์การสอน	จ�าแนกเป็นสไตล์การสอนแบบผู้เชี่ยวชาญ	แบบควบคุม	แบบตัวอย่างบุคคล	แบบ

ผู้สนับสนุน	แบบผู้เป็นตัวแทน	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	ตั้งแต่	0.307-0.676	มีค่าความเชื่อมั่น	(α )	รายด้าน	0.734,	0.733,	

0.732,	0.735,	0.801	ตามล�าดับ แบบสอบถามลักษณะการบ้าน	จ�านวน	8	องค์ประกอบ	ได้แก่	จุดประสงค์ของการบ้าน	

รูปแบบของกิจกรรม	 ลักษณะของการท�าการบ้าน	 ทักษะที่ต้องน�ามาใช้ในการท�าการบ้าน	 การก�าหนดส่ง	 ปริมาณของ

การบ้าน	การวางแผนการให้การบ้าน	การติดตามก�ากับ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	ตั้งแต่	0.280-0.777	มีค่าความเชื่อมั่น	(α )	

รายด้าน	0.844,	0.741,	0.739,	0.838,	0.764,	0.823,	0.790,	0.734	ตามล�าดับ	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย	การ

1		นิสิตปริญญาโท	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		ค.ด.	(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3		ปร.ด.	(คณิตศาสตร์ประยุกต์)	หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วเิคราะห์ตารางไขว้	การวเิคราะห์กลุม่แฝง	(LCA)	และการวเิคราะห์สมการถดถอยพหรุะดบัทีม่อีทิธพิลสุม่ของตวัแปรหุน่	

(Multilevel	Multiple	Regression	Analysis	with	Random	Effects	of	Dummy	Variables)	

ผลการวิจัยพบว่า

	 1)	ผลการส�ารวจสไตล์การเรียนของนักเรียนและสไตล์การสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	พบว่า	นักเรียนแบบมี

ส่วนร่วมมีจ�านวนมากที่สุด	(30.9%)	นักเรียนแบบหลีกเลี่ยงมีจ�านวนน้อยที่สุด	(5.3%)	ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์แบบผู้เป็น

ตัวแทนมีจ�านวนมากที่สุด	(26.0%)	ครูแบบควบคุมมีจ�านวนน้อยที่สุด	(15.6%)		2)	ผลการจัดกลุ่มลักษณะการบ้านของ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์	พบว่า	ผลการวิเคราะห์กลุ่มแฝงโมเดล	4	กลุ่มมีความสอดคล้องกลมกลืนมากที่สุด	ครูในกลุ่ม

แฝงที่	4	(Class	4)	มีจ�านวนมากที่สุด	30	คน	โดยกลุ่มแฝงแต่ละกลุ่มมีตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญในการจัดสมาชิกเข้ากลุ่มแตกต่าง

กัน	ดังนี้	ในกลุ่มแฝงที่	1	การก�าหนดส่ง	(DUE	=0.902)	กลุ่มแฝงที่	2	ลักษณะของการท�าการบ้าน	(ASS	=	0.895)	กลุ่ม

แฝงที่	3	การติดตามก�ากับ	(CHECK	=	0.875)	กลุ่มแฝงที่	4	คือ	การก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน	(PUR	=	0.317)		3)		

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลสไตล์การเรียน	 สไตล์การสอนและลักษณะของการบ้านที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์	โดยใช้โมเดลสมการถดถอยพหุระดับ	(Multi-level	Multiple	Regression	Analysis:	MMRA)	พบว่า	

สไตล์การเรียน	สไตล์การสอนและลกัษณะการบ้านมอีทิธิพลทางบวกต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์	

4)		ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการถดถอยพหรุะดบัอทิธพิลปฏสิมัพนัธ์สไตล์การเรยีน	สไตล์การสอนและลกัษณะการบ้าน

ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	พบว่า	มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การเรียนของนักเรียน

แต่ละสไตล์กับสไตล์การสอนและลักษณะการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์	จ�านวน	9	ค่า	 (16.67%)	จากทั้งหมด	54	ค่า	 เป็น

อิทธิพลทางบวกทั้ง	9	ค่า	สไตล์การเรียนที่ไม่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์คือ	สไตล์การเรียนแบบร่วมมือ	ส�าหรับสไตล์การสอน

และลักษณะการบ้านท่ีไม่พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์	 คือ	 ครูแบบผู้เช่ียวชาญและครูแบบผู้สนับสนุนท่ีให้ความส�าคัญกับการ

ก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน

 ค�าส�าคัญ :	การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์,	สไตล์การเรียน,	สไตล์การสอน,	การบ้าน,	การวิเคราะห์พหุระดับ

Abstract

	 This	 study	 aims;	 1)	 To	 explore	 learning	 styles	 of	 the	 students	 and	 explore	 teaching	 styles	

including	the	homework	on	sciences	of	seventh-grade	teacher	in	Kalasin	Province.	2)	To	group	homework	

assignments	of	scientific	teacher.	3)	To	study	effects	of	learning	style,	teaching	style,	and	homework	

on	scientific	problem-solving	ability.		4)	To	study	interactively	between	learning	style,	teaching	style	

and	homework	effected	on	scientific	problem-solving	ability.	The	samples	of	 this	 study	are	1,613	

students	 and	 77	 teacher	 by	multi-stage	 random	 sampling	 from	 Kalasin	 province.	 There	 are	 four	

instrument	used	in	this	study.	The	first	one	is	scientific	problem-solving	ability	test.	It	contains	four	

choices	which	(p)	is	from	0.27-0.80,	(r)	is	from	0.26-0.80	and	(KR-20)	is	0.810.	The	second	is	learning	

and	teaching	style	questionnaire.	They	are	divided	into	independent	learning,	dependent	learning,	
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collaborative	learning,	avoidance	learning,	competitive	learning,	and	participatory	learning	which	(r)	is	

from	0.246-0.694,	(α )	are	0.849,	0.847,	0.857,	0.860,	0.855,	and	0.869.	The	third	is	teaching	style	which	

is	divided	as	expert	style,	formal	authority	style,	personal	model	style,	facilitator	style,	and	delegators	

style	which	(	r	)	is	from	0.307-0.676,	(α )	are	0.734,	0.733,	0.732,	0.735,	0.801	The	last	is	homework	

questionnaire	with	8	components;	they	are	objectives	of	homework	assignment,	style	of	activities,	

personalities	 of	 homework,	 necessary	 skill	 needed	 for	 doing	 homework,	 dead	 line	 of	 homework,	

amount	of	homework,	homework	planning	and	homework	supervising.	Their	(	r	)	is	from	0.280-0.777,	

(α )	are	0.844,	0.741,	0.739,	0.838,	0.764,	0.823,	0.790,	and	0.734.		The	data	are	analyzed	by	descriptive	

statics,	CROSSSTABS,	LCA	and	Multilevel	Multiple	Regression	Analysis	with	Random	Effects	of	Dummy	

Variables	(MMRA).	

 The result  are;  

	 1)	The	result	of	the	exploration	on	student	learning	and	teaching	style	of	scientific	teacher	are	

found	that	the	greatest	number	is	participatory	(30.9%).	Avoidance	is	the	least	style	(5.3%).		The	largest	

number	of	teaching	style	is	case	study	(26.0%).	The	smallest	number	is	controller	teaching	(15.6%)		

2)The	result	of	homework	grouping	shows	that	from	the	Latent	Class	Analysis	on	4	groups,	the	largest	

number	found	is	harmony.		The	teacher	in	class	4	is	the	biggest	number	(30	persons).	There	are	each	

group	indicators	for	grouping	the	different	persons	in	each	group.	First	group,	Due	is	0.902,	second	

group	(ASS=	0.895),	the	third	group	(CHECK	=0.875),		the	last	is	group	4	(PUR=0.317)		3)	The	result	of	

effects	analysis	of	learning	style,	teaching	style	and	homework	on	scientific	problem-solving	skill	by	

MMRA	found	that	three	things	above	effects	on	scientific	problem-solving	ability.		4)	The	result	of	

multiple	regression	analysis	on	the	interaction	of	learning	style,	teaching	style	and	homework	show	

that	there	are	interactions	between	student	learning	style	and	scientific	homework	in	9	level(16.67%)	

from	54	which	9	of	them	are	positive	effects.		Learning	style	without	effect	on	interaction	is	collaborative	

learning.		For	the	teaching	style	and	homework,	there	is	no	interaction	on	expert	teacher	and	supporter	

which	they	focus	on	specify	the	objectives	of	homework.

 Keywords:	Scientific	Problem-Solving,	Learning	Style,	Teaching	Style,	Homework,	Multi-level	

Analysis

 บทน�า

 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทักษะการคิดที่

จ�าเป็นและมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของบุคคลใน

สงัคม		เพราะการด�ารงชวีติในสงัคมนัน้		บคุคลจะต้องเผชญิ

กบัปัญหาอยูเ่สมอ	จงึจ�าเป็นทีบ่คุคลต้องเรยีนรูว้ธิแีก้ปัญหา

เพื่อจะได้สามารถกระท�าสิ่งต่าง	ๆ	ให้บรรลุจุดมุ่งหมายใน

การด�าเนินชีวิต	ซึ่งผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถ

เผชิญกับสภาวะสังคมที่สับสนวุ ่นวายได้อย่างเข้มแข็ง		
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(ประพันธ์ศิริ		สุเสารัจ.	2551	:	150)	การคิดแก้ปัญหาของ

บคุคลนัน้จะแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัวฒุภิาวะ	ความพร้อม	สติ

ปัญญา	บุคคลมีการน�าประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมมาเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหา	 เพื่อ

จัดกระบวนการคิดแก้ปัญหาให้บรรลุตามจุดหมายที่

ต้องการ	(วนิช	สุธารัตน์.	2547	:	94;	สุคนธ์		สินธพานนท์		

และคณะ.	2552	 :	104;	ชัยวัฒน์	สุทธิรัตน์.	2553	 :	92;		

มาลิณี	จุโฑปะมา.	2554	:	160)	ผู้ที่มีความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาได้อย่างฉบัไวและเหมาะสม	จะสามารถด�าเนนิ

ชีวิตไปตามจุดหมายปลายทางได้อย่าง

	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน	 ผู้สอนเป็น

บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้		

ผูส้อนต้องมคีวามเข้าใจในธรรมชาตกิารสอน	หลกัการสอน

เกี่ยวกับเนื้อหา	 หลักการสอนเกี่ยวกับผู้เรียน	 ทั้งยังต้อง

ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ความพร้อมของผู้

เรียน	(วีณา	ประชากูล	และประสาท	เนืองเฉลิม.	2553	:		

85-86)	 การศึกษาสไตล์การเรียนของผู้เรียนเป็นการให้

ความสนใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล	เป็นแนวทาง

ใหม่ในการพิจารณาถึงกระบวนการเรียนการสอน	 และ

การเตรยีมหนทางไปสูก่ารเรียนรูข้องผูเ้รยีน		สไตล์การเรยีน

จึงถือเป็นนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน	 (David	 &		

Schwimmer.	1981	:	377)		ที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสไตล์การเรยีนเป็นข้อมลูในการ

วางแผนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจต่อการเรียนมาก

ที่สุด	 รวมทั้งยังท�าให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้

สอดคล้อง	 และเหมาะสมกับสไตล์การเรียนของผู้เรียน		

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 ผู้เรียนก็จะสามารถ

เรียนรู้ได้มากและมีความสุขในการเรียนมากขึ้น	 (Dunn.		

1981	:	386-387;	Hunt.	1981	:	647;		Felder.	1995	:		

21;		Tomlinson.	2000	:	18-25)		

	 สไตล์การสอนถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในที่

จะส่งผลต่อวิธีการสอนต่าง	 ๆ	 ของครู	 ประเภทของการ

ประเมินผล	การจัดการห้องเรียน	และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ครูกับ	(Grasha.	1996	:	3;	Conti.	2004	:	76-77)	สไตล์

การสอนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั้งด้านบวกและ

ด้านลบ	 โดยอาจจะอ�านวยความสะดวกหรือขัดขวางการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	 ทั้งด้านการรับเนื้อหาและการฝึกทักษะ		

ดงันัน้ครผููส้อนควรพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะ

สไตล์การสอนเป็นปัจจัยส�าคัญ	 ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรยีนรูสู้งสุดตามศกัยภาพของตนโดยการปรับการสอนของ

ตนเองให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ตกต่างกนั

ของผู้เรยีนให้มาก		อมลวรรณ	วรีะธรรมโม.	2548	:	16-17)		

ในการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละครัง้นัน้	การมอบหมาย

งานที่เหมาะสมกับผู้เรียนก็เป็นส่ิงส�าคัญเป็นการให้ผู้เรียน

ได้ฝึกทกัษะและพฒันาตนเองท้ังในและนอกเวลาเรยีน	งาน

หรือกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท�านอกเวลาเรียน

นั้นอาจเรียกอีกอย่างว่า	การบ้าน	การมอบหมายการบ้าน

ให้นกัเรยีนเป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ให้นกัเรยีนได้ฝึกฝน

ตนเองเพิ่มเติม	มุ่งส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนเกิดการเรียนรู ้อย ่างเต็มที	่	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2539	:	1)	และบางครั้งยังเป็นการ

ก�าหนดประสบการณ์และความรู้ที่ไม่อาจหาได้ในช้ันเรียน

เพ่ือให้มทีกัษะและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง	(Cooper.		

2001	:	16-17)

	 จากผลของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ		

(Program	for	International	Student	Assessment	:		

PISA)	นกัเรยีนไทยมผีลการทดสอบในภาพรวมมคีะแนนต�า่

กว่าค่าเฉล่ียระดบันานาชาตแิละระดบัประเทศ	(สถาบนัส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 2554	 :	 135-

170)	ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงระบบการจัดการศึกษาของ

ประเทศทีต้่องเตรยีมคนในยคุทีม่กีารแข่งขนัทางเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศค่อนข้างมาก	จงึท�าให้ทกุภาคส่วนได้มุง่ให้

ความสนใจเกีย่วกบัระบบการจดัการศกึษาของ	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	 ซึ่งตามกรอบ

การประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นี้ครอบคลุมถึงความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน		

เพราะได้ให้ความส�าคัญการใช้ประโยชน์จากความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์	 ในบริบทของชีวิตจริง	 นักเรียนต้องใช้
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กระบวนการ		ต้องเกีย่วข้องกบัทัง้ความรูว้ทิยาศาสตร์และ

ความเข้าใจในลักษณะวิทยาศาสตร์	 มีการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง	ๆ		อย่างหลากหลาย

	 สภาพปัญหาและความส�าคัญดังที่ได้กล่าวมาข้าง

ต้น	จะเหน็ได้ว่า	สไตล์การเรยีน	สไตล์การสอนและลกัษณะ

ของการบ้าน		ส่งผลต่อการเรียนรูแ้ละความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาของผู้เรียน	 จึงเป็นที่น่าสนใจว่าในการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์	ซ่ึงครมีูลกัษณะของ

การบ้านที่หลากหลายจะท�าให้ความสามารถในการคิดแก้

ปัญหาของนักเรียนเป็นอย่างไร	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

อทิธพิลของสไตล์การเรยีน		สไตล์การสอนและลกัษณะของ

การบ้านที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในจังหวัด

กาฬสินธุ์	 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มแฝง	 (Latent		

Class	Analysis	:	LCA)	(สุนทรพจน์	ด�ารงค์พานิช.	2555		

:	11-22)		ผลการจดักลุม่ท�าให้ได้มติกิารพจิารณาทัง้จ�านวน

และคณุลกัษณะทีเ่หมอืนกนัของผูใ้ห้ข้อมูลภายในกลุ่มหรอื

แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม	 หรือได้คุณลักษณะ	 เฉพาะกลุ่ม

พร้อมกบัได้คณุลกัษณะของแต่ละกลุม่อย่างครอบคลุมครบ

ถ้วนในคราวเดยีวกนั	ช่วยให้ได้สารสนเทศท่ีชดัเจนและเป็น

ประโยชน์	 ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด	และ

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับระดับโครงสร้างของข้อมูลที่ผู้

วิจัยศึกษาท่ีมีทั้งตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับ

ห้องเรียนจึง	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ		

สารสนเทศที่ได้จากการวิจัย	 สามารถน�าผลที่ได้ไปแก้ไข

ปรับปรุงและร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาครูเพ่ือมอบ

หมายการบ้านให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียน	 สไตล์การ

สอน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมรีะดบัความสามารถในการแก้ปัญหาที่

สูงข้ึนและสามารถน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อส�ารวจสไตล์การเรียนของนักเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 และส�ารวจสไตล์การสอน	

ลกัษณะการบ้านของครผููส้อนวทิยาศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	ในจังหวัดกาฬสินธุ์

	 2.	 เพื่อจัดกลุ่มลักษณะการบ้านของครูผู้สอนวิชา

วิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

	 3.	เพือ่ศกึษาอทิธพิลสไตล์การเรยีน	สไตล์การสอน

และลักษณะการบ้านที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

	 4.	เพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การ

เรียน	 สไตล์การสอนและลักษณะการบ้านที่มีต่อความ	

สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	 สไตล์การเรียน	 สไตล์การสอน	 และลักษณะ

การบ้านวชิาวทิยาศาสตร์มอีทิธพิลต่อความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

	 2.	 สไตล์การเรียน	 สไตล์การสอนและลักษณะ

การบ้านวิชาวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาตัวแปรอิสระ	 3	 ตัวแปร	 คือ	

สไตล์การเรียน	 (Learning	 Style)	 ตามแนวคิดของ	

Grasha&	Reichmann(1975)	สไตล์การสอน	(Teaching	

Styles)	 ตามแนวคิดของ	 Grasha	 (1996)	 เน่ืองจากเป็น

ทฤษฎทีีไ่ด้รับการอ้างองิอย่างกว้างขวาง	มเีครือ่งมอืในการ

ค้นหาสไตล์การเรียนการสอนที่ชัดเจน	 ผู้วิจัยน�าตัวแปร

ลักษณะการบ้านตามแนวคิดของ	Cooper	(2001)	มาร่วม

ศกึษา	ทัง้นีต้วัแปรตามทีศ่กึษาคอื	ความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ	Weir	 (สุคนธ์	

สินธพานนท์	และคณะ.	2552:	109	อ้างอิงมาจาก	Weir	

1974	:	18)	
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากร

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกได้ดังนี้

	 	 1.1	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 จ�านวน	

10,067	คน	จาก	201	โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์

	 	 1.2	ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1	จ�านวน	201	คน	จาก	201	โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์

 2. กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกได้ดังนี้

	 	 2.1	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ในจังหวัด

กาฬสนิธุ	์ภาคเรยีนที	่	2		ปีการศกึษา		2556		จ�านวน	1,613	

คน	จาก	77	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

(Multistage	Random	Sampling)		

	 	 2.2	 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา

ปีที	่1	ในกาฬสนิธุ	์ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2556		จ�านวน	

77	คน	 ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multistage	

Random	Sampling)	

 3. ตัวแปรในการวิจัย 

  3.1 ตัวแปรอิสระ	ได้แก่

	 	 3.1.1	สไตล์การเรียน	(Learning	Style:	LS)	

	 	 3.1.1.1	แบบอิสระ	(Independent:	IND)

	 	 3.1.1.2	แบบพึ่งพา	(Dependent:	DEP)

	 	 3.1.1.3	แบบร่วมมือ	(Collaborative:	COL)

	 	 3.1.1.4	แบบหลีกเลี่ยง	(Avoidance:	AVO)

	 	 3.1.1.5	แบบแข่งขัน	(Competitive:	COM)

	 	 3.1.1.6	แบบมีส่วนร่วม	(Participant:	PAR)

	 	 3.1.2	สไตล์การสอน	(Teaching	Styles:	TS)	

	 	 3.1.2.1	แบบผู้เชี่ยวชาญ	(Expert:	EXP)

	 	 3.1.2.2	แบบควบคุมอย่างมีรูปแบบ	(Formal	

Authority	:	FOR)

	 	 3.1.2.3	 แบบตัวอย่างบุคคล	 (Personal	

Model:	PER)

	 	 3.1.2.4	แบบผู้สนับสนุน	(Facilitator:	FAC)

	 	 3.1.2.5	แบบผู้เป็นตัวแทน	(Delegator:	DEL)

	 	 3.1.3	ลักษณะการบ้าน	จ�านวน	8องค์ประกอบ	

ดังนี้

	 	 3.1.3.1	จุดประสงค์ของการบ้าน

	 	 3.1.3.2	รูปแบบของกิจกรรม

	 	 3.1.3.3	ลักษณะของการท�าการบ้าน

	 	 3.1.3.4	ทักษะ

	 	 3.1.3.5	การก�าหนดส่ง

	 	 3.1.3.6	ปริมาณของการบ้าน

	 	 3.1.3.7	การวางแผนการให้การบ้าน

	 	 3.1.3.8	การติดตามก�ากับ

  3.2 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 (Scientific	 Problem	

Solving	Ability:	PROB)

 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี	4		ฉบับ	ได้แก่	

	 ฉบบัที	่1	แบบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์	แบบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	32	ข้อ	มี

ค่าความยาก	 (p)	ตั้งแต่	 0.27-0.80	ค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r)	

ตั้งแต่	0.26-0.80	ค่าความเชื่อมั่น	(KR-20)	0.810

	 ฉบับที่	 2	 แบบส�ารวจสไตล์การเรียน	 (Learning	

Styles	 Inventory:	 LSI)	 ตามแนวคิดของ	 Grasha	 และ	

Reichmann	ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	

จ�านวน	60	ข้อ		จ�าแนกเป็นสไตล์การเรยีนแบบอสิระ	แบบ

พึ่งพา	แบบร่วมมือ	แบบหลีกเลี่ยง	แบบแข่งขันและแบบมี

ส่วนร่วม	 มีค่าอ�านาจจ�าแนก	 ตั้งแต่	 	 0.246-0.694	 มีค่า

ความเชื่อมั่น	(α )	รายด้านเท่ากับ	0.849,	0.847,	0.857,	

0.860,	0.855,	0.869	ตามล�าดับ

	 ฉบับที่	 3	 แบบส�ารวจสไตล์การสอน	 (Teaching	

Styles	Inventory:	TSI)	ตามแนวคดิของ	Grasha	ลกัษณะ

เป็นแบบมาตรประมาณค่า	5	ระดบั	จ�านวน	40	ข้อ		จ�าแนก

เป็นสไตล์การสอนแบบผู้เช่ียวชาญ	 แบบควบคุม	 แบบ

ตัวอย่างบุคคล	 แบบผู้สนับสนุน	 แบบผู้เป็นตัวแทน	 มีค่า

อ�านาจจ�าแนก	ตั้งแต่	0.307-0.676	มีค่าความเชื่อมั่น	(α
)	รายด้าน	0.734,	0.733,	0.732,	0.735,	0.801	ตามล�าดบั
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	 ฉบบัที	่4	แบบสอบถามลกัษณะของการบ้าน	สร้าง

ข้อค�าถามลักษณะการบ้านตามแนวคิดของ	 Cooper	

ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า	 5	 ระดับ	 จ�านวน	 52	

ข้อ	จ�านวน	8	องค์ประกอบ	ได้แก่	จดุประสงค์ของการบ้าน	

รูปแบบของกิจกรรม	 ลักษณะของการท�าการบ้าน	 ทักษะ	

การก�าหนดส่ง	ปรมิาณของการบ้าน	การวางแผนการให้การ

บ้าน	การติดตามก�ากับ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	0.280-0.777	

มีค่าความเชื่อม่ัน	 (α )	 รายด้าน	 0.844,	 0.741,	 0.739,	

0.838,	0.764,	0.823,	0.790,	0.734	ตามล�าดับ

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้มีการรวบรวมข้อมูลโดยขอความ

อนุเคราะห์จากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น	 ม.1	 ให้นักเรียน

ตอบแบบวัดความสามารถในการคิดแก ้ป ัญหาทาง

วิทยาศาสตร์และแบบส�ารวจสไตล์การเรียน	 ฉบับละ	 1	

ชั่วโมง	 และขอให้ครูผู้สอนตอบแบบส�ารวจสไตล์การสอน

และแบบสอบถามลักษณะการบ้าน

 6. การจัดกระท�าข้อมูล

	 ผู้วิจัยมีการจัดกระท�าข้อมูล		ดังนี้

	 1.	 แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง

วทิยาศาสตร์	ผูว้จิยับนัทกึผลการให้คะแนนจากคะแนนรวม	

(Composit	Score)

	 2.	 แบบส�ารวจสไตล์การเรียน	 บันทึกผลการตอบ	

ก�าหนดค่าให้เป็นตวัแปรหุน่	(Dummy	Variable)	นกัเรยีน

มีสไตล์การเรียนแบบใดให้ก�าหนดค่าเป็น	 1	 สไตล์ที่เหลือ

เป็น	0	

	 3.	 แบบส�ารวจสไตล์การสอน	 บันทึกผลการตอบ

แบบส�ารวจจากน้ันระบุสไตล์การสอนตามเกณฑ์	 ก�าหนด

ค่าให้เป็นตัวแปรหุ่น	 (Dummy	Variable)	ครูมีสไตล์การ

เรียนแบบใดให้ก�าหนดค่าเป็น	1	สไตล์ที่เหลือเป็น	0	

	 4.	 แบบสอบถามลักษณะการบ้าน	 บันทึกผลการ

ตอบแบบสอบถามแล้วหาค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละองค์

ประกอบเพื่อน�ามาเป็นจุดตัดในการก�าหนดค่าให้เป็น

ตัวแปรหุ่น	(Dummy	Variable)	องค์ประกอบที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าจุดตัดก�าหนดเป็น	1	องค์ประกอบที่มีคะแนน

เฉลี่ยต�่ากว่าจุดตัดก�าหนดเป็น	0

 7. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเรจ็รปูและโปรแกรม	Mplus	6.12	และแบ่งการวิเคราะห์

ข้อมูลเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ

	 ตอนที่	2	วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนาในการวเิคราะห์ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่		ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ตอนที่	3	วิเคราะห์ตามความมุ่งหมายการวิจัย

วิธีการวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายการวิจัย		มีดังนี้

	 	 3.1	การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยการวเิคราะห์ตาราง

ไขว้	(Cross-tabulation	Analysis)

	 	 3.2	 การวิเคราะห์กลุ่มแฝง	 (Latent	 Class		

Analysis)	จัดกลุ่มครูตามลักษณะของการบ้าน

			 	 3.3	 การวิเคราะห์โมเดลสมการถดถอยพหุ

ระดบั	(Multi-level	Mutiple	Regression	Analysis)	ของ

สไตล์การเรียน	สไตล์การสอนและลักษณะการบ้าน	

ผลการวิจัย

	 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์		ดังนี้

	 1.	 ผลการส�ารวจสไตล์การเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 และผลการส�ารวจสไตล์การสอน		

ลกัษณะการบ้านของครผููส้อนวทิยาศาสตร์		ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	ในจังหวัดกาฬสินธุ์	พบว่า	มีนักเรียนแบบมีส่วนร่วม

จ�านวนมากที่สุด	(30.9%)	รองลงมาคือ	นักเรียนแบบร่วม

มือ	 (24.1%)	 นักเรียนแบบพึ่งพา	 (15.2%)	 นักเรียนแบบ

แข่งขนั	(13.1%)	นกัเรยีนแบบอสิระ	(11.4%)	และนกัเรยีน

แบบหลีกเล่ียงน้อยที่สุด	 (5.3%)	 ครูแบบผู้เป็นตัวแทนมี

จ�านวนมากทีสุ่ด	(26.0%)	รองลงมาคอื	ครแูบบผูเ้ชีย่วชาญ		

(20.8%)	 ครูแบบตัวอย่างบุคคล	 (19.5%)	 ครูแบบผู้

สนับสนุน	(18.2%)	และครูแบบควบคุมมีจ�านวนน้อยที่สุด		

(15.6%)	ตามล�าดับ

	 2.	ผลการจัดกลุ่มลักษณะการบ้านของครผูู้สอนวชิา
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วิทยาศาสตร์	ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จ�าแนกกลุ่ม แฝงลักษณะการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์		ดังตาราง		1

ตาราง 1	ค่าสัมประสิทธิ์จ�าแนกกลุ่มแฝงลักษณะการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์	(4	กลุ่ม)

ลักษณะการบ้าน
Class1 Class2 Class3 Class4

coeff S.E. coeff S.E. coeff S.E. coeff S.E.

PUR 0.308 0.141 0.089 0.137 1.000a 0.000 a 0.317 0.106

ACT 1.000a 0.000 a 0.727 0.152 0.694 0.131 0.239 0.085

ASS 0.617 0.118 0.895 0.107 0.532 0.140 0.184 0.089

SKILL 1.000a 0.000 a 0.569 0.171 0.722 0.129 0.179 0.078

DUE 0.902 0.096 1.000a 0.000 a 0.463 0.139 0.068 0.060

QUAN 1.000a 0.000 a 0.395 0.166 0.655 0.158 0.284 0.088

PLAN 1.000a 0.000 a 0.201 0.154 0.735 0.127 0.342 0.104

CHECK 1.000a 0.000 a 0.737 0.158 0.875 0.157 0.044 0.043

จ�านวน	(count) 19 11 17 30

สัดส่วน	(proportions) 0.247 0.143 0.221 0.390

ความน่าจะเป็นเฉลี่ย 0.930 0.949 0.900 0.955 

	 หมายเหตุ		 		มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05				a 	สมาชิกในกลุ่มให้ข้อมูลไม่แตกต่างกัน

จากตาราง	1	เมือ่พจิารณาผลการวเิคราะห์กลุม่ครจูากการ

วิเคราะห์กลุ่มแฝง	 พบว่าสัดส่วนที่ครูจะถูกจัดเข้าในกลุ่ม

แฝงที่	 4	 (Class	4)	มีจ�านวนมากที่สุด	30	คน	รองลงมา

ได้แก่	สัดส่วนที่ครูจะถูกจัดเข้าในกลุ่มแฝงที่	 1	 (Class	1)		

มีจ�านวน	19	คน	กลุ่มแฝงที่	3	(Class	3)	มีจ�านวน	17	คน		

กลุ่มแฝงที่	2	(Class	2)	มีจ�านวน	11	คน	ตามล�าดับ	เมื่อ

พิจารณาค่าความน่าจะเป็นของกลุ่มแฝง	 (Latent	 Class		

Probabilities)	 จัดกลุ่มครูออกเป็น	 4	 กลุ่มและพิจารณา 

น�้าหนักลักษณะการให้การบ้านทั้ง	 8	 ตัวบ่งชี้จากค่า

สัมประสิทธิ์	ได้ผลดังนี้

	 ในกลุม่แฝงที	่1	พบว่า	ค่าสมัประสทิธิน์�า้หนกัความ

ส�าคญัของตวับ่งชีแ้ต่ละตวัมาเทยีบกบัความน่าจะเป็นเฉล่ีย

ของกลุ่ม	(0.930)	จะสามารถจ�าแนกตัวบ่งชี้ได้	2	ชุด	คือ		

กลุ่มที่มีน�้าหนักความส�าคัญใกล้เคียงค่าความน่าจะเป็น

เฉลี่ยจ�านวน	1	คือ	การก�าหนดส่ง	(DUE	=	0.902)	จัดเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญท่ีสุดของสมาชิกท่ีถูกจัดเข้ากลุ่มแฝงที่	 1		

ส่วนตัวบ่งชี้ชุดที่	2	คือ	ตัวบ่งชี้ที่มีค่าความน่าจะเป็นเฉลี่ย

ต�่ากว่าความน่าจะเป็นเฉลี่ยของกลุ่ม	 มีจ�านวน	 2	 ตัว	 คือ		

การก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน	 (PUR	 =	 0.308)		

ลักษณะของการท�าการบ้าน	(ASS	=	0.617)	จัดเป็นชุดตัว

บ่งชี้ลักษณะรองลงไปของกลุ่มแฝงที่	1	จึงเรียกครูที่ถูกจัด

เข้าในกลุ่มแฝงที่	1	ว่า	ครูที่ให้ความส�าคัญกับการก�าหนด

ส่งการบ้าน

	 ในกลุม่แฝงที	่2	พบว่า	ค่าสมัประสทิธิน์�า้หนกัความ

ส�าคัญของตวับ่งชีแ้ต่ละตวัมาเทยีบกบัความน่าจะเป็นเฉล่ีย

ของกลุ่ม	(0.949)	จะสามารถจ�าแนกตัวบ่งชี้ได้	2	ชุด	คือ		

กลุ่มที่มีน�้าหนักความส�าคัญใกล้เคียงค่าความน่าจะเป็น

เฉลี่ยจ�านวน	1	คือ	ลักษณะของการท�าการบ้าน	 (ASS	=		

0.895)	จัดเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญที่สุดของสมาชิกที่ถูกจัดเข้า

กลุ่มแฝงที่	2	ส่วนตัวบ่งชี้ชุดที่	2	คือ	ตัวบ่งชี้ที่มีค่าความน่า

จะเป็นเฉลีย่ต�า่กว่าความน่าจะเป็นเฉลีย่ของกลุม่		มจี�านวน		

4	ตวั	คอื	การก�าหนดรปูแบบของกิจกรรม	(ACT		=		0.727)		
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ทักษะที่ต้องน�ามาใช้ในการท�าการบ้าน	 (SKILL	=	0.569)		

ปริมาณของการบ้าน	(QUAN	=	0.395)	การติดตามก�ากับ		

(CHECK	=	0.737)	จดัเป็นชุดตวับ่งช้ีลกัษณะรองลงไปของ

กลุ่มแฝงที่	2	จึงเรียกครูที่ถูกจัดเข้าในกลุ่มแฝงที่	2	ว่า	ครู

ที่ให้ความส�าคัญกับลักษณะของการท�าการบ้าน

	 ในกลุม่แฝงที	่3	พบว่า	ค่าสมัประสทิธิน์�า้หนกัความ

ส�าคญัของตวับ่งชีแ้ต่ละตวัมาเทยีบกบัความน่าจะเป็นเฉล่ีย

ของกลุ่ม	(0.900)	จะสามารถจ�าแนกตัวบ่งชี้ได้	2	ชุด	คือ		

กลุ่มที่มีน�้าหนักความส�าคัญใกล้เคียงค่าความน่าจะเป็น

เฉลี่ยจ�านวน	1	คือ	การติดตามก�ากับ	(CHECK	=	0.875)		

จดัเป็นตวับ่งชีท้ีส่�าคญัทีส่ดุของสมาชกิท่ีถูกจดัเข้ากลุม่แฝง

ที่	3	ส่วนตัวบ่งชี้ชุดที่	2	คือ	ตัวบ่งชี้ที่มีค่าความน่าจะเป็น

เฉลี่ยต�่ากว่าความน่าจะเป็นเฉลี่ยของกลุ่ม	มีจ�านวน	6	ตัว		

คือ	 การก�าหนดรูปแบบของกิจกรรม	 (ACT	 =	 0.694)		

ลักษณะของการท�าการบ้าน	(ASS	=	0.532)	ทักษะที่ต้อง

น�ามาใช้ในการท�าการบ้าน	(SKILL	=	0.722)	การก�าหนด

ส่ง	(DUE	=	0.463)	ปรมิาณของการบ้าน	(QUAN	=	0.655)		

การวางแผนการให้การบ้าน	(PLAN	=	0.735)	จัดเป็นชุด

ตัวบ่งชี้ลักษณะรองลงไปของกลุ่มแฝงที่	3	จึงเรียกครูที่ถูก

จดัเข้าในกลุ่มแฝงที	่3	ว่า	ครทูีใ่ห้ความส�าคญักบัการตดิตาม

ก�ากับ

	 ในกลุม่แฝงที	่4	พบว่า	ค่าสมัประสทิธิน์�า้หนกัความ

ส�าคญัของตวับ่งชีแ้ต่ละตวัมาเทยีบกบัความน่าจะเป็นเฉล่ีย

ของกลุ่ม	 (0.955)	 ซ่ึงไม่มีค่าท่ีใกล้เคียงกับค่าความน่าจะ

เป็นเฉลี่ยของกลุ่ม	 แต่ในกลุ่มแฝงที่	 4	 ตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญที่

สมาชิกจะถูกจัดเข้าในกลุ่มแฝงที่	4	จ�านวน	6	ตัว	คือ	การ

ก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน	(PUR	=	0.317)	รูปแบบ

ของกิจกรรม	(ACT	=	0.239)	ลักษณะของการท�าการบ้าน		

(ASS	 =	 0.184)	 ทักษะที่ต้องน�ามาใช้ในการท�าการบ้าน		

(SKILL	=	0.179)	ปริมาณของการบ้าน	(QUAN	=	0.284)		

การวางแผนการให้การบ้าน		(PLAN		=		0.342)		จึงเรียก

ครูที่ถูกจัดเข้าในกลุ่มแฝงที่	 4	 ว่า	 ครูที่ให้ความส�าคัญกับ

การก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน

	 3.	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลสไตล์การเรียน	 สไตล์

การสอนและลักษณะของการบ้านที่มีต่อความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 โดยใช้โมเดลสมการ

ถดถอยพหุระดับ	 (Multi-level	Multiple	 Regression		

Analysis:	 MMRA)	 โมเดลแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง

กลมกลืน	ประกอบด้วย	LR=-4866.097,	AIC=9766.193,		

BIC=9857.753,	 ABIC=9803.747	 เมื่อพิจารณาราย

ละเอียดค่าพารามิเตอร์ในโมเดล	 พบสไตล์การเรียนท่ีมี

อิทธิพลต ่อความสามารถในการคิดแก ้ป ัญหาทาง

วทิยาศาสตร์ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ		.01	จ�านวน		

3	สไตล์	เป็นอิทธิพลทางบวก	สไตล์การเรียนที่ไม่มีอิทธิพล

ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 3		

สไตล์	 คือ	 นักเรียนแบบอิสระ	 นักเรียนแบบหลีกเล่ียง		

นักเรียนแบบแข่งขัน	 สไตล์การสอนมีอิทธิพลต่อความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	ทั้ง	 5	สไตล์	 เป็นอิทธิพลทาง

บวก	กลุ่มแฝงลักษณะการบ้านมีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	ทั้ง	4	กลุ่ม	เป็นอิทธิพลทางบวก	โดยเรียง

ล�าดับขนาดอิทธิพลที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด	 ดังน้ี	 การ

ให้การบ้านของครูที่ให้ความส�าคัญกับการติดตามก�ากับ		

(C3=3.717)	การให้การบ้านของครทูีใ่ห้ความส�าคัญกบัการ

ก�าหนดส่ง	 (C1=3.017)	 การให้การบ้านของครูที่ให้ความ

ส�าคัญกับการก�าหนดจุดประสงค์	(C4=2.959)	การให้การ

บ้านของครูทีใ่ห้ความส�าคญักบัลักษณะของการท�าการบ้าน		

(C2=2.705)	ตามล�าดับ

	 4.	ผลการวิเคราะห์อทิธพิลปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสไตล์

การเรียน	 สไตล์การสอนและลักษณะของการบ้านที่มีต่อ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์		ดงัภาพ

ประกอบ	1
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2.694*
2.225
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0.771 1.000

3.216

-1.495

0.217

-0.409

1.000

3.225**

2.155**

0.665
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-0.965

-0.715-0.5600.289
3.845**

0.608

1.000

-0.164
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4.006
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	 	 	 	 LR	=	-8405.224,	AIC	=	16986.447,	BIC	=	17460.402,	ABIC	=	17180.842

	 	 	 	 *	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05																								 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 	 	 **	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	 	 	 มีนัยส�าคัญทางสถิติ

 

ภาพประกอบ 1	ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการถดถอยพหุระดับอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การเรียนสไตล์การสอน

และลักษณะของการบ้านที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

จากภาพประกอบ	1	ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการถดถอย

พหรุะดบัอทิธิพลปฏสิมัพนัธ์สไตล์การเรยีน		สไตล์การสอน

และลกัษณะของการบ้านทีม่ต่ีอความสามารถในการคดิแก้

ปัญหาทางวทิยาศาสตร์	ในภาพรวมของโมเดลแสดงค่าดชันี

ความสอดคล้องกลมกลืนประกอบด้วย	LR	=	-8405.224,	

AIC	 =	 16986.447,	 BIC	 =	 17460.402,	 ABIC	 =	

17180.842		

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดค่าพารามิเตอร์ในโมเดล

พบว่า	 	สไตล์การเรียนที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ		.01		ประกอบไปด้วยสไตล์การเรียน		4		สไตล์		เป็น

อทิธพิลทางบวกทกุสไตล์		โดยเรยีงล�าดบัขนาดอทิธพิลทีม่ี

ขนาดมากที่สุดไปน้อยที่สุด	 ดังนี้	 นักเรียนแบบร่วมมือ		

(3.764)		นักเรียนแบบมีส่วนร่วม		(2.902)		นักเรียนแบบ

พึ่งพา	(2.813)	และนักเรียนแบบแข่งขัน	(2.656)	พบสไตล์

การเรียนที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ทางวทิยาศาสตร์ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	คอื		

นักเรียนแบบอิสระ	 (1.976)	 พบครูแบบผู้สนับสนุนที่ให้

ความส�าคัญกับการก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน	 มี

อิทธิพลทางลบต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

													เมื่อพิจารณาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์
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การเรียนของนกัเรยีนแต่ละสไตล์ร่วมกบัสไตล์การสอนและ

ลักษณะการให้การบ้านของครูวิทยาศาสตร์	 ท่ีมีต่อความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 ท้ัง	 54	 ค่า		

พบค่าอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ท้ังหมด	 9	 ค่า	 (16.67%)	 มีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 จ�านวน	 6	 ค่า	 (11.11%)		

ประกอบด้วยอิทธิพลร่วมระหว่าง	 1)	 นักเรียนแบบพึ่งพา

กบัครแูบบผูส้นบัสนนุทีใ่ห้ความส�าคัญกบัลกัษณะของการ

ท�าการบ้าน	(DEP	&	FAC*C2	=	3.225)	2)	นักเรียนแบบ

พึง่พากับครแูบบผู้สนบัสนุนทีใ่ห้ความส�าคญักบัการก�าหนด

จุดประสงค์ของการบ้าน	 (DEP	 &	 FAC*C4	 =	 2.155)	 

3)	 นักเรียนแบบหลีกเลี่ยงกับครูแบบตัวอย่างบุคคลที่ให้

ความส�าคญักบัการก�าหนดส่งการบ้าน	(AVO	&	PER*C1	=		

3.845)	4)	นักเรียนแบบหลีกเลี่ยงกับครูแบบผู้เป็นตัวแทน

ที่ให้ความส�าคัญกับการติดตามก�ากับ	(AVO	&	DEL*C3	=		

7.310)	5)	นกัเรยีนแบบมส่ีวนร่วมกบัครแูบบตัวอย่างบคุคล

ที่ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดส่งการบ้าน	 (PAR	 &		

PER*C1	=	2.782)	6)	นักเรียนแบบมีส่วนร่วมกับครูแบบ 

ผู้เป็นตัวแทนท่ีให้ความส�าคัญกับการก�าหนดจุดประสงค์

ของการบ้าน	(PAR	&	DEL*C4	=	2.307)	และพบค่าอทิธพิล

ปฏสิมัพนัธ์ทีม่นียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	จ�านวน	3		ค่า		

(5.56%)	 ประกอบด้วย	 อิทธิพลร่วมระหว่าง	 1)	 นักเรียน

แบบอิสระกับครูแบบตัวอย่างบุคคลให้ความส�าคัญกับการ

ก�าหนดส่งการบ้าน	(IND	&	PER*C1	=	2.694)	2)	นักเรียน

ที่แบบพึ่งพากับครูแบบผู้เป็นตัวแทนที่ให้ความส�าคัญกับ

การก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน	 (DEP	&	DEL*C4	=		

3.225)	3)	นักเรียนแบบแข่งขันกับครูแบบผู้เชี่ยวชาญที่ให้

ความส�าคัญกับการติดตามก�ากับ	 (COM	 &	 EXP*C3	 =		

3.870)		

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการวิจัยที่ได้น�าเสนอไปแล้วข้างต้น		ผู้วิจัย

มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยที่		ดังนี้

	 1.	 ผลการส�ารวจสไตล์การเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	1	และผลการส�ารวจสไตล์การสอนของครู

ผู ้สอนวิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในจังหวัด

กาฬสินธุ์

	 	 1.1	 ผลจากการส�ารวจสไตล์การเรียนของ

นกัเรยีน	พบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่มสีไตล์การเรยีนแบบมีส่วน

ร่วม	(Participant	Learning	Style)	เพราะศึกษาในกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีช่วงวัยและอายุใกล้เคียงกัน	ซึ่งช่วงวัยรุ่นนี้เป็น

วัยที่ ท่ีต ้องการการยอมรับจากกลุ ่มเพื่อนและบุคคล

แวดล้อม	ชอบที่จะท�างานร่วมกับเพื่อน	ๆ	พร้อมให้ความ

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	สอดคล้องกับแนวคิดของ		

Grasha	และ	Riechman	(1975	:	13-15)	ทีพ่บว่านกัเรยีน

ทีม่สีไตล์การเรยีนแบบมส่ีวนร่วม	ต้องการเรยีนรูเ้นือ้หาวชิา

และชอบที่จะเรียนในชั้นเรียน	มีความรับผิดชอบที่จะเรียน

ให้ได้มากที่สุดในชั้นเรียน	 มีความรู้สึกว่าจะต้องมีส่วนร่วม

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการท�ากิจกรรมการเรียน

การสอนร่วมกบัเพือ่นและคร	ูซึง่เป็นไปตามหลักการจดัการ

ศกึษาในปัจจบุนัทีต้่องการให้นกัเรยีนรูจ้กัท�างานร่วมกนั	มี

ส่วนร่วมในกจิกรรมของหมูค่ณะ	เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมส่ีวน

ร่วมมากที่สุด	มีส่วนร่วมในการเลือกสาระที่จะเรียน	เลือก

วิธีการเรียนรู้	 เลือกวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู	้			

หลักการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือการ

จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 (ทิศนา	แขมมณี.	2551)	 ให้

ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 คู่บุญ	 สกุนตนาค	 (2552)		

สุนันท์	สีพาย	(2555)	มรกต	หมั่นวิชา	(2556)	ที่ส�ารวจพบ

นักเรียนแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด

	 	 1.2	 ผลจากการส�ารวจสไตล์การสอนของครู

วิทยาศาสตร์	 พบว่าครูผู้สอนได้รับการระบุสไตล์การสอน

ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยครบถ้วน	 ส่วนใหญ่มีสไตล์

การสอนแบบผูเ้ป็นแทน	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Grasha		

(1996	 :	 1)	 ที่กล่าวถึงบทบาทของครูที่แสดงออกใน	 ใน

กระบวนการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย	 เมื่อครูมี

ความยืดหยุ่นก็จะสามารถแสดงบทบาทต่าง	 ๆ	 เพ่ือตอบ

สนองความต้องการของสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ในช้ันเรียนได้		

ซึ่งตรงกับลักษณะของครูที่มีสไตล์การสอนแบบผู ้เป็น

ตัวแทน	 ที่ให้ความส�าคัญกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้าน
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ร่างกายและจิตใจ	 ผู้เรียนจะมีอิสระในการท�างานในโครง

งานรายวชิาหรอืมกีารปกครองกนัเองภายในทมีงาน	ผูส้อน

เป็นเพียงผูใ้ห้ความช่วยเหลอืตามท่ีผูเ้รยีนแต่ละคนต้องการ		

ทั้งนี้เป็นเพราะธรรมชาติวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้น

การเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ	มีทักษะส�าคัญในการ

ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้	โดยใช้้กระบวนการในการสืบ

เสาะหาความรู้	และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย	ให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน	 มีการท�ากิจกรรมด้วย

การลงมือปฏิบัติ	สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์	กอมขุน

ทด	ทีพ่บว่าครผููส้อนมสีไตล์การสอนแบบ	SIt	(Somewhat		

Individualized	 teacher)	 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบค่อนข้าง

ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของคู่บุญ		

สกนุตนาค	(2552)	ทีพ่บว่าครูส่วนใหญ่มีแบบการสอนแบบ

ผู้เชี่ยวชาญและแบบผู้เป็นตัวอย่างซึ่งเป็นสไตล์การสอนที่

ยึดครูเป็นศูนย์กลาง

	 2.	ผลการจัดกลุม่ลกัษณะการบ้านของครผููส้อนวชิา

วิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์กลุ่มแฝงพบว่า	ครูส่วนใหญ่

เป็นครูที่อยู่ในกลุ่มแฝงท่ี	 4	 (Class	 4)	 ซ่ึงมีลักษณะการ

ให้การบ้านทีส่�าคญัคอื	การก�าหนดจดุประสงค์ของการบ้าน		

รปูแบบของกจิกรรม	ลกัษณะของการท�าการบ้าน	ทกัษะที่

ต้องน�ามาใช้ในการท�าการบ้าน	 ปริมาณของการบ้าน	 การ

วางแผนการให้การบ้าน	รองลงมาได้แก่	ครูในกลุ่มแฝงที่	1		

(Class	1)	กลุ่มแฝงที่	3	(Class	3)	กลุ่มแฝงที่	2	(Class	2)		

ตามล�าดับ	ซึ่งครูในกลุ่มแฝงทั้ง	3	กลุ่มนี้ขาดลักษณะการ

ให้การบ้านท่ีส�าคัญ	 คือ	 การก�าหนดจุดประสงค์ของการ

ให้การบ้าน	การวางแผน	การให้การบ้านทั้ง	ๆ	ที่ลักษณะ

การให้การบ้านท้ัง	 2	 ส่วนเป็นสิ่งจ�าเป็นเพราะการมอบ

หมายการบ้านต้องมีการวางแผนและประสานงานร่วมกับ

ทกุฝ่ายอย่างมรีะบบ		มกีารวเิคราะห์ปัญหาของผูเ้รยีน	เพือ่

วางแผนการให้การบ้านนักเรียนร่วมกับการวางแผนการ

สอน	ซึ่งการให้การบ้านควรเป็นไปเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน		

ทบทวน	 เตรียมบทเรียนใหม่	 ขยายความรู้และสรุปองค์

ความรูโ้ดยยดึความแตกต่างของนกัเรยีนเป็นส�าคญั	ให้การ

บ้านนักเรียน	 ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน		

เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์แก่นักเรียนให้ครบถ้วน

ตามจุดหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตร	 เกิดประโยชน์

กับผู้เรียนมากที่สุด	(กรมวิชาการ.	2539	:	1)

	 3.	 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลสไตล์การเรียน	 สไตล์

การสอนและลักษณะของการบ้านที่มีต่อความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์	พบว่าสไตล์การเรยีนทีมี่

อิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์มากที่สุดคือ	 สไตล์การเรียนแบบมีส่วนร่วม		

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Grasha	&	Riechman	(1975	:		

13-15)	ทีว่่า	นกัเรียนแบบมส่ีวนร่วม	จะชืน่ชอบการเข้าชัน้

เรียน	 ต้องการท�ากิจกรรมและเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมกับ

เพื่อนและครูให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ท�าให้นักเรียน

สไตล์ดังกล่าวเกิดการเรียนรู้และสามารถใช้ประสบการณ์

เดิมจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการ

เรียนรู้มาเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือ

ปัญหาใหม่	(สุคนธ์		สินธพานนท์	และคณะ.2552	:	104	;		

ชัยวัฒน์	สุทธิรัตน์.	2553	:	92;	อาภรณ์	ใจเที่ยง.	2553	:		

156)	 พบสไตล์การสอนทุกสไตล์และลักษณะการบ้านมี

อิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์	 เน่ืองมาจากครูแต่ละสไตล์มีการให้การบ้าน

นักเรียนอย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึงหลักการในการมอบ

หมายการบ้าน	(กรมวิชาการ.	2539	:	6-7)		คือ	สอดคล้อง

กบัรายวชิา	กลุม่วชิา	และแผนการเรยีนการสอน	เปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง		

สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน	 (กรม

วชิาการ.	2539	:	6-7)	ท�าให้การให้การบ้านเกดิผลทางบวก

กบันกัเรยีนเกดิการจดจ�าความรูต่้าง	ๆ 	มคีวามเข้าใจเนือ้หา

วิชามากยิ่งข้ึน	 ส่งเสริมการคิดแบบมีวิจารณญาณ	 สร้าง

แนวคิดและกระบวนการในการรับข่าวสาร	 สามารถแก้

ปัญหาด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น	Cooper	(1989	:	85-91)	ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สรกฤช	 มณีวรรณ	 (2550)		

สนุนัท์	สพีาย	(2555)	มรกต	หมัน่วชิา	(2556)	ทีพ่บว่าสไตล์

การเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	 และความสามารถในการ 
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แก้ปัญหา

	 4.	 ผลจากการศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์สไตล์การ

เรยีน		สไตล์การสอนและลกัษณะของการบ้านทีม่ต่ีอความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้อง

แยกพิจารณาอิทธิพลออกเป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย

	 	 4.1	อิทธิพลทางตรง	(Direct		Effect)	ที่บ่งชี้

ถึงความสามารถในการสอนเนื้อหาสาระแก่นักเรียนและ

ลักษณะการให้การบ้าน	 โดยไม่ได้ค�านึงถึงความแตกต่าง

ด้านสไตล์การเรียนของผู้เรียน	พบว่า	ครูแบบผู้สนับสนุนที่

ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดจุดประสงค์ของการบ้าน		

(FAC*C4)	 มีอิทธิพลทางลบต่อความสามารถในการคิดแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	ทั้งนี้เพราะสไตล์การ

สอนของครูเป็นส่วนทีแ่สดงให้เหน็ถึงคณุภาพในการจดัการ

เรียนรู้และพฤติกรรมท่ีครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน	 สไตล์

การสอนของครูอาจช่วยสนับสนุนหรือขัดขวางการเรียนรู้

ของนักเรียน	Grasha	(1996	:	3)	การที่ครูแบบผู้สนับสนุน

มีอิทธิพลทางลบต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง

วทิยาศาสตร์	จงึไม่สอดคล้องกับลกัษณะของครสูไตล์น้ีทีใ่ห้

ความส�าคัญของธรรมชาติผู้เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์กัน

ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน	แนะน�าและควบคุมผู้เรียนโดยวิธี

ตั้งค�าถาม	 สืบค้นความรู้	 การเลือกวิธีการเรียนรู้	 และให้

ก�าลังใจในการพยายามพัฒนาให้ไปถึงท่ี	 การเรียนรู้ตาม

ความคาดหวัง	 มีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการพัฒนาความ

สามารถผูเ้รยีนโดยให้อสิระผูเ้รยีน	ในการรเิริม่	และมคีวาม

รับผดิชอบ	ในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	โดยผูส้อนท�าหน้าทีใ่น

การให้ค�าปรึกษาถึงวิธีการเรียน	 พยายามให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสพิสูจน์ส่ิงต่าง	 ๆ	 ด้วยตนเองโดยท�าหน้าท่ีสนับสนุน

และให้ก�าลังใจในสิ่งที่ควร	Grasha	(1996	:	154)	อิทธิพล

ทางลบทีเ่กดิขึน้จงึอาจเกดิจากลกัษณะการให้การบ้านของ

ครูในกลุ่มแฝงท่ี	 4	 ท่ีขาดองค์ประกอบในการก�าหนดส่ง

การบ้าน	และไม่มีการก�ากับติดตามในการท�าการบ้าน	ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Cooper	(1989	:	85-91)	ทีก่ล่าว

ว่าการให้การบ้านอาจส่งผลทางลบต่อนักเรียนท�าให้เกิด

สภาพอิ่มตัว	 ไม่สนใจเนื้อหาในการเรียน	 เกิดความเหนื่อย

ล้าทัง้กายและใจ	ปฏเิสธทีจ่ะร่วมการใช้เวลาและมส่ีวนร่วม

ในกจิกรรมต่าง	ๆ 	ไม่เข้าใจในบทเรยีนต่าง	ๆ 	และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของธาราทิพย์	พุ่มชุมพล	(2549	:	156)		

	 	 4.2	อิทธิพลปฏิสัมพันธ์	(Interaction	Effect)		

ที่บ่งช้ีถึงความสามารถในการสอนเนื้อหาสาระแก่นักเรียน

และลกัษณะการให้การบ้าน	โดยค�านงึถงึความแตกต่างด้าน

สไตล์การเรยีนของผู้เรยีน	พบว่า	สไตล์การเรยีนทีม่อีทิธพิล

ทางบวกกับสไตล์การสอนและมีลักษณะการให้การบ้าน		

คือ	 นักเรียนแบบอิสระ	นักเรียนแบบพึ่งพา	นักเรียนแบบ

หลกีเลีย่ง	นกัเรยีนแบบแข่งขนั	และนกัเรียนแบบมีส่วนร่วม		

มีสไตล์การเรียนเพียง	 1	 สไตล์ที่ไม่พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์

คือ	นักเรียนแบบร่วมมือ	และมีสไตล์การสอน	1	สไตล์ที่ไม่

พบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์คือ	 ครูแบบควบคุม	 สาเหตุที่พบ

อิทธิพลปฏิสัมพันธ์เนื่องจาก	 สไตล์การสอนของครูอาจส่ง

ผลกระทบต่อนักเรียนทั้งด้านบวกและด้านลบ	โดยอาจจะ

อ�านวยความสะดวกหรือขัดขวางการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง

ด้านการรับเนื้อหาและการฝึกทักษะได้	 Reinsmith		

(Grasha.	1995	:	1;	citing	Reinsmith.	1994)	ซึ่งจากผล

การศกึษาพบว่า	สไตล์การสอนและลกัษณะการให้การบ้าน

มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์กับสไตล์การเรียน	 ร่วมกันส่งผลต่อ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์	 ดังนี้		

นักเรียนที่มีสไตล์การเรียนแบบอิสระ	 ชอบคิด	 และท�าส่ิง

ต่าง	 ๆ	 ด้วยตนเอง	 จะตั้งใจเรียนเน้ือหาที่ตนเองรู้สึกว่า

ส�าคัญ	และมั่นใจในความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง	

เม่ือได้เรียนกับครูแบบผู้เช่ียวชาญที่มุ่งให้ความรู้และการ

พัฒนาทักษะที่ผู้เรียน	ใช้วิธีการสอนที่ท้าทายผู้เรียน	เพื่อที่

จะพยายามยกระดับความสามารถของผู้เรียน	 มีลักษณะ

การให้การบ้านแบบกลุ่มแฝงที่	3	มีการติดตามก�ากับ	การ

ก�าหนดรูปแบบของกิจกรรม	 ลักษณะของการท�าการบ้าน		

ทักษะที่ต้องน�ามาใช้ในการท�าการบ้าน	 การก�าหนดส่ง		

ปรมิาณของการบ้าน	การวางแผนการให้การบ้าน	จะท�าให้

มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูง		

นักเรียนแบบพึ่งพาซึ่งมีความอยากรู้ทางวิชาการน้อยมาก		

จะเรยีนรูเ้ฉพาะทีถ่กูก�าหนดไว้ให้เรยีน	จะมองคร	ูและเพือ่น
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ร่วมชั้นเป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการ	 และเห็นครูเป็นที่

พึง่และต้องการให้ครบูอกว่าควรจะท�าอะไรเมือ่ได้เรยีนกบั

ครแูบบผูส้นบัสนนุทีม่ลีกัษณะการให้การบ้านแบบกลุม่แฝง

ที	่2	และกลุม่แฝงที	่4	และครแูบบผูเ้ป็นตวัแทนทีม่ลีกัษณะ

การให้การบ้านแบบกลุ่มแฝงที่	4	ท�าให้มีความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูง	 นักเรียนแบบหลีก

เลี่ยงซึ่งไม่สนใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนในชั้นเรียน	 ไม่ชอบที่

จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครูและ

เพือ่นไม่สนใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน	มคีวามคดิว่าการเรยีน

ในช้ันเรียนเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ	 เมื่อได้เรียนกับครูแบบ

ตัวอย่างบุคคลที่มีลักษณะการให้การบ้านแบบกลุ่มแฝง 

ที่	 1	 และครูแบบผู้เป็นตัวแทนที่มีลักษณะการให้การบ้าน

แบบกลุม่แฝงที	่3	ท�าให้มคีวามสามารถในการคดิแก้ปัญหา

ทางวทิยาศาสตร์สงู	นกัเรยีนทีม่สีไตล์การเรยีนแบบแข่งขนั

ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ด้วยการพยายามท�าในสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้ดี

กว่าคนอื่นในชั้นเรียน	 มีความรู้สึกว่าจะต้องแข่งขันกับ 

เพื่อน	ๆ		ในชั้นเรียน	เพื่อที่จะได้รับรางวัล	คิดว่าการเรียน

ในห้องเรียนจะต้องมีการแพ้หรือชนะ	 เมื่อได้เรียนกับครู

แบบผู้เชี่ยวชาญที่มีลักษณะการให้การบ้านแบบกลุ่มแฝง 

ที่ 	 3	 ท�าให ้มีความสามารถในการคิดแก้ป ัญหาทาง

วิทยาศาสตร์สูง	นักเรียนที่มีสไตล์การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ซึ่งมีความรับผิดชอบที่จะเรียนให้ได้มากที่สุดในชั้นเรียน	มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน	 เม่ือได้

เรียนกบัครทูีม่สีไตล์การสอนแบบตวัอย่างบคุคลทีม่ลัีกษณะ

การให้การบ้านแบบกลุม่แฝงที	่1	และครทูีม่สีไตล์การสอน

แบบผูเ้ป็นตวัแทนทีม่ลีกัษณะการให้การบ้านแบบกลุม่แฝง

ที่ 	 4	 ท�าให ้มีความสามารถในการคิดแก้ป ัญหาทาง

วิทยาศาสตร์สูง	สอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์	กอมขุน

ทด	 (2554)	 พบว่า	 สไตล์การสอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	สุนันท์	สีพาย	(2555)	พบว่า	สไตล์การเรียน

มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มรกต	 หมั่นวิชา		

(2556)	 และลฎาภา	 พรมพิมพ์	 (2556)	 พบอิทธิพล

ปฏสิมัพนัธ์ของสไตล์การเรยีน	สไตล์การสอนและพฤตกิรร
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Chariang Music in Southern Isan
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บทคัดย่อ

 ดนตรีส�าหรับการเจรียงในอีสานใต้	 เป็นศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้	 ท�านอง

เพลงและเนื้อร้องของบทเจรียง	สื่อถึง	ปรัชญาการศิลปวัฒนธรรม	จริยธรรม	ด�าเนินชีวิต	การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย

เพ่ือ	1)	ศกึษาองค์ประกอบทางด้านดนตรสี�าหรบัการเจรยีงในอสีานใต้		2)	ศกึษาองค์ประกอบของบทเจรยีงในด้านเนือ้หา

ภาษาและความหมาย	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่	 แบบสัมภาษณ์	 แบบสังเกตและแบบสนทนากลุ่ม	 จากผู้รู้	 5	 คน	 

ผูป้ฏบิตั	ิ10	คน	ผูใ้ห้ข้อมลูทัว่ไป	5	คน	ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดับรุรีมัย์	จงัหวดัสุรนิทร์	จงัหวดัศรษีะเกษ	ระหว่างเดือนมถินุายน	

2555	ถึง	เดือน	มีนาคม	2556	และน�าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์		

ผลการวิจัยพบว่า 
	 องค์ประกอบทางดนตรขีองดนตรสี�าหรบัการเจรยีงในอสีานใต้	มลีกัษณะเป็นเพลงท่อนเดยีว		มที�านองทีเ่รยีบง่าย
การบรรเลงซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	โดยมีอัตราจังหวะ	2/4	ความยาวของท�านองเพลงแต่ละเพลงไม่เท่ากัน	อยู่
ในบันไดเสียง	A	Minor	มีจังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง		เนื่องจากต้องบรรเลงไปพร้อมกับการร้อง	อัตราความเร็วขึ้น
อยู่กับบทเพลงที่บรรเลง		ลักษณะความดังเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบทั้งเพลง		
การลงจบของเพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง

	 องค์ประกอบของบทเจรยีงในด้านเนือ้หาภาษาและความหมาย		พบว่าบทเจรยีงทีใ่ช้ส�าหรบัการร้องนัน้	ส่วนใหญ่

เป็นภาษาเขมรและมีค�าร้องภาษาไทยเป็นส่วนน้อย	 มีการสัมผัสค�ากันในแต่ละวรรค	 มีความหมายสะท้อนให้เห็นถึงวิถี

ชวีติของประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในภาคอสีานตอนใต้เป็นอย่างด	ี	และสอดคล้องกบัวฒันธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณ	ี	ความ

เป็นอยู่	การด�าเนินชีวิตในสังคม	 เนื่องจากบทเจรียงได้บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ	รวมถึงสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่

เกิดขึ้นภายในชุมชน		
	 กล่าวโดยสรปุ	ดนตรีส�าหรบัการเจรยีงในอสีานใต้นัน้มคีวามส�าคญัยิง่	เพราะเจรยีงเป็นศลิปวฒันธรรมสบืทอดกัน
มายาวนาน	 ถือว่าเป็นมรดกอันล�้าค่า	 ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมจิตใจ	 สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและประเทศชาต	ิ 
ผูเ้กีย่วข้องสมควรทีส่นบัสนนุให้มกีารเรยีนการสอนดนตรสี�าหรบัการเจรยีงในอสีานใต้เพือ่ให้มกีารอนรุกัษ์เจรยีงสืบต่อไป

 ค�าส�าคัญ	:	ดนตรี,	เจรียง,	อีสานใต้
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Abstract

	 Chariang	music	in	Southern	Isan	is	the	culture	of	music	show	in	Thailand	which	had	from	the	

part	 to	 the	 present	 time.	 The	melody	 and	 lyric	 for	 the	 Chariang	music	 show	 the	 philosophy	 of	 

cultural	art,	ethics	and	life	operation.	This	research	was	to	1)	study	the	component	of	the	Chariang	

music	 in	 Southern	 Isan	 and	 2)	 study	 the	 component	 of	 the	 Chariang	music	 for	 the	 content	 and	 

meaning.	 The	 research	 instruments	were	 the	 interview	 form,	 observation	 form	 and	 focus	 group	 

discussion	 form	 from	5	experts,	 10	operators	 and	5	 informants	 in	 the	 area	of	 Buriram,	 Surin	 and	 

Srisaket	province,	from	the	time	in	June	2012	to	March	2013	and	presented	the	result	of	this	research	

in	a	descriptive	analysis	form.

	 The	result	of	this	research	showed	that	the	component	of	Chariang	music	in	Southern	Isan	had	

the	attribute	of	a	single	lyric	and	an	easy	melody.	It	played	repeatedly	from	the	beginning	to	the	end	

of	the	song.	It	had	the	rate	of	2/4	rhythm,	each	song	was	different	about	the	length	of	lyric	and	was	

on	the	A	Minor	of	pentatonic.	The	rhythm	of	this	was	regular	for	all	the	song	because	it	played	and	

sang	in	the	same	time.	The	velocity	depended	on	the	rhythm	of	each	song.	Mostly	tone	was	loud	

and	light	regularly	for	all	the	song.	The	end	of	the	song	would	be	reduced	rhythm	to	be	slowly.

	 The	component	of	Chariang	music	about	content	and	meaning	showed	that	Chariang	music	

was	for	singing,	the	most	language	is	Khmer	and	a	little	bit	of	Thai	language.	It	rhymed	with	other	

words	in	each	space	of	the	song.	The	meaning	presents	about	people’s	lifestyle	who	live	in	Southern	

Isan	and	are	consistent	with	culture	and	custom,	living	and	operative	lives	in	the	society.	Whereas	

Chariang	lyric	implies	the	environment	around	and	includes	all	the	state	within	the	community.	

 In	conclusion,	Chariang	music	in	Southern	Isan	that	is	very	important	because	it	is	the	cultural	

art	which	inherits	for	the	long	time.	It	is	the	cultural	heritage	that	is	very	priceless	and	can	gather	for	

people’s	mind	to	love	and	unify	for	their	community	and	nation.	The	person	who	concerns	for	this	

should	 support	 about	 learning	 and	 teaching	 for	 Chariang	music	 in	 Southern	 Isan	 for	 conserving	 

Chariang	music	from	now	on.

 Keywords :	Music,	Chariang,	Southern	Isan

บทน�า

	 การศึกษาศิลปะประจ�าท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะดนตรี

พ้ืนบ้านของชาวอสีานใต้		นอกจากจะท�าให้เกดิความเข้าใจ		

และตระหนกัในคุณค่าของศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินอนัดงีาม

แล้ว		ยังจะน�ามาซึ่งการท�านุบ�ารุงดูแลรักษา		และอนุรักษ์

ไว้เพื่อสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง		การอนุรักษ์สืบทอดดนตรี

พื้นบ้านอีสานใต้นี้มิได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง	 หรือ

หน่วยงานไดหน่วยงานหนึง่เท่านัน้		แต่เป็นเรือ่งทีท่กุคนใน

ชาติควรร่วมมือกันท�านุบ�ารุงรักษา	 ส่งเสริม	 และเผยแพร่

ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ปัจจุบันร่องรอยที่ยังคง
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เหลอืและยงัคงตกค้างอยูใ่นจติวญิญาณของคนพืน้ทีใ่นเขต

อีสานใต้	 	ก็คือ	สถาปัตยกรรมบางส่วน	 เช่น	ปราสาทหิน		

และภาษาพดู	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ี	และดนตรพีืน้บ้าน

ทีย่งัมกีารขบัขาน		และการละเล่นต่าง	ๆ 	ทัง้ทีเ่ป็นพธิกีรรม

ความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผีสางนางไม้	 พิธีทาง

ศาสนา	(พทุธ)		รวมทัง้ทีเ่ป็นการละเล่นเพือ่ความสนกุสนาน

รื่นเริงในเทศการต่าง	ๆ 	มากมาย		ได้แก่		เจรียง		เรือมอันเร		

อันมีรากฐานอยู่บนภาษาเขมรอย่างจัดเจน	 ซึ่งบทเพลง

อีสานใต้เหล่าน้ี	 สามารถจ�าแนกลักษณะวัฒนธรรมดนตรี

ว่าอยู ่ในกลุ ่มวัฒนธรรมเจรียง-กันตรึม	 (เจริญชัย	 ชน

ไพโรจน์.	2526:	312)

	 เจรียง	 หมายถึง	 การร้อง	 แบ่งออกเป็นหลาย

ประเภท		แต่ละประเภทจะมลีกัษณะการร้องทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป		เช่นเจรียงซันตูจ		แปลว่าร้อยตกเบ็ด		เป็นการร้อง

ในเทศการต่าง	ๆ 	โดยมคีนัเบด็เป็นอปุกรณ์		และใช้ขนมหรื

ผลไม้เป็นเหยื่อล่อ	 เจรียงนอแกว	 เป็นการร้องตอบโต้กัน

ระหว่างชายกบัหญงิ	มลีกูคูร้่องรบั	ผูเ้ล่นจะเข้าแถวหนัหน้า

เข้าหากัน	เจรียงปังนา	วิธีเล่นคล้ายเจรียงนอรแกว	เจรียง

กนัตรอบกยั		เป็นการเล่นคนเดยีว		ไม่มดีนตรเีป็นแบบแผน		

ใช้วิธีตบมือเป็นจังหวะเจรียงตรัว	 เป็นการร้องโต้ตอบกัน	 

2		คน	มีซอบรรเลงประกอบค�าเจรียง	มีลักษณะคล้ายการ

ล�าจะเปย	 เป็นการนั่งร้องคนเดียว	 พอร้องจบวรรคหนึ่งก็

ดีดจะเปย	 เจรียงจรวง	 เป็นเจรียงที่นั่งเจรียงตอบโต้กันใน

ต�านาน	 สุภาษิต	 โดยใช้ปี่อังโกลเป็นเครื่องดนตรี	 เจรียง 

เบริน	เป็นการร้องเพลงคลอกับซอ	ผู้ร้องจะร้องคู่ชายหญิง		

โดยจะเจรียงเรื่องท่ีเก่ียวกับงานน้ัน	 ๆ	 และจะเกี่ยวกับ

พระพุทธสาสนาเป็นส่วนใหญ่	(เครือจิต	ศรีบุญนาค.	2524		

:	34)		

	 การเจรียงมีลักษณะเหมือนกับหมอล�าและเพลง

โคราช	ดนตรทีีใ่ช้ประกอบในการเจรยีงคอื	แคน	การเจรยีง

ประกอบด้วยฝ่ายชาย	1	คน	ฝ่ายหญิง	1	คน	และเป่าแคน

อีก	1	คน	เจรียงตอบโต้กันไปมา	การเจรียงจะเริ่มต้นด้วย

บทไหว้ครู	ปฏสินัถารกบัผูฟั้	บอกกล่าวความส�าคญัของงาน		

มกีารยกนทิานมาประกอบ	อาจเจรยีงเชงิกระทู้ถามท�านอง

การเทศน์ปุจฉา	 วิสัชนา	 จากน้ันก็เจรียงโดยทั่วไป	 มีบท

หยอกล้อ	 เกี้ยวพาราสี	 ตลก	 การเจรียงแบบนี้เรียกว่า	 

เจรียงเบริน	(สงบ	บุญคล้อย	2522	:	122-123)		

	 เครือ่งดนตรพ้ืีนบ้านอีสานทีเ่หน็หน้าทีแ่ละบทบาท

ในการรับใช้สังคมชัดเจนประกอบไปด้วย	พิณ	แคน	โหวด	

โปงลาง	ซอ	ฯลฯ	เครือ่งดนตรใีนแต่ละชนดินีต่้างได้รบั	การ

ถ่ายทอดจากผู้ที่ได้ช่ือว่าเป็นศิลปิน	 ซ่ึงได้รับโอกาสต่างๆ	

ในการแสดงเช่น	งานแต่งงาน	งานขึน้บ้านใหม่หรืองงานรืน่

เริงต่างๆ	(วัชระ	หอมหวล	2554	:	144-150	

	 ดนตรทีีใ่ช้เล่นประกอบกบัการเจรยีงนัน้มอียูห่ลาย

ประเภทหลายชนดิ		โดยทีเ่จรยีงแต่ละประเภทกจ็ะมเีครือ่ง

ดนตรทีีใ่ช้บรรเลงร่วมกบัการเจรยีง		แต่เจรยีงบางประเภท

ก็ไม่ปรากฏพบว่ามีดนตรีร่วมบรรเลง		ส่วนเจรียงประเภท

ที่มีดนตรีบรรเลงประกอบได้แก่	เจรียงกันตรึม	เจรึงซันตูจ		

เจรยีงตรษ	เจรยีงเบรญิ	เจรยีงจรวง	เจรยีงจเปย	เจรยีงตรวั	

ส่วนเจรยีงทีไ่ม่พบว่ามดีนตรบีรรเลงประกอบมดีงันี	้	เจรยีง

นอรแกว	 เจรียงปังนา	 เจรียงกันตรอบไก	 และเจรียงที่มี

ดนตรีบรรเลงประกอบ	 ส่วนใหญ่ที่พบ	 จะใช้เครื่องดนตรี

คล้ายกัน	เช่น	ซอกันตรึ	กลองกันตรึม	ปี่อ้อ	ฉิ่ง	ฉาบ	เครื่อง

ดนตรีที่กล่าวมาข้างต้นเจรียงที่ใช้	ได้แก่		เจรียงกันตรึม	เจ

รึงซันตูจ	 เจรียงตรษ	 ส่วน	 เจรียงเบริญใช้แคนบรรเลง

ประกอบ	 เจรียงจรวงใช้ปี่จรวงแตในปัจจุบันใช้ซอบรรเลง

ประกอบแทน	เจรียงจเปยใช้จเปยบรรเลงประกอบ	เจรียง

ตรัวใช้ซอกันตรัมหรือที่เรียกว่าตรัว	บรรเลงประกอบ

	 ดนตรีส�าหรับการเจรียงในอีสานใต้	 เป็นศิลป

วฒันธรรมทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึวถิชีวีติของประชากรท่ีอาศยั

อยู่ในภาคอีสานตอนใต้ได้เป็นอย่างดี	 เนื้อหาและความ

หมายเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านต่างๆ		

ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี	 ทาง

ด้านความเป็นอยู่การด�าเนินชีวิตในสังคมเน่ืองจากบท

เจรียงได้บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว	 และสภาพ

เหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายในชมุชน	บทเจรยีงทีถ่กูน�ามา

ใช้ในการเจรยีงแต่ล่ะครัง้นัน้ได้ถกูใช้ในโอกาสทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป	เช่น	ถ้างานแต่งงาน	งานรื่นเริง	ก็จะใช้บทเจรียงที่



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

171

มีความหมายดี		เชิงเกี้ยวพาราสี		สนุกสนาน จากสาเหตุดัง

กล่าวผู้วิจัยได้เห็นถึงความส�าคัญของบทเจรียง		ดังนั้นควร

ส่งเสริมและสนบัสนนุการบรรเลงเจรยีงและการบนัทึกบท

เจรยีง		เพือ่ให้คนในชมุชนได้เลง็เหน็ความส�าคญัและคุณค่า

ของบทเจรียง		เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาองค์

ประกอบของบทเจรยีงในด้านเนือ้หาภาษาและความหมาย	

รวมถึงศึกษาดนตรีส�าหรับการเจรียงในอีสานใต้	เพื่อก่อให้

เกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์	 	 ส่งเสริม	

ให้อยู่คู่สังคมอีสานใต้ต่อไป

ค�าถามวิจัย

	 1.	 ดนตรีส�าหรับการเจรียงในอีสานใต้มีองค์

ประกอบทางด้านดนตรีอย่างไร

	 2.	 บทเจรียงมีองค์ในด้านเน้ือหาภาษาและความ

หมายอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางด้านดนตรีส�าหรับ

การเจรียงในอีสานใต้

	 2.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของบทเจรียงในด้าน

เนื้อหาภาษาและความหมาย

ขอบเขตการวิจัย

				 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี	้ได้จดัแบ่งขอบเขตการศึกษา

ออกเป็น	4	ด้าน	คือ

			 1.1	 องค์ประกอบของบทเจรียงในอีสานใต้	 ผู้วิจัย

ได้ศึกษาฉพาะในด้านภาษาเน้ือหาและความหมายในด้าน

ต่าง	ๆ 	ผูว้จิยัองิตามหลกัเสยีงทีไ่ด้ยนิจากการถ่ายทอดของ

บุคคลข้อมูลไม่ได้ตามหลักภาษาศาสตร์		

							 1.2	 การศึกษาดนตรีส�าหรับการเจรียงในครั้งนี้	 

ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาทั้งหมดจ�านวน	7	เจรียง	จาก	3	คณะ

และศิลปินที่มีความสามารถทางด้านเจรียงได้แก่	 คณะ 

น�้าผึ้ง	 เมืองสุรินทร์	 จังหวัดสุรินทร์	 คณะครูธงชัย	 สามสี		

จังหวัดสุรินทร์	 คณะสายรุ้ง	นนทสอน	คุณจุน	แสงจันทร์		

จังหวัดศรีษะเกษ	 คุณณรงค์เดช	 เชื้อเมืองพาน	 จังหวัด

บรุรีมัย์	โดยผูว้จิยัได้แบ่งการศกึษาบทเพลงเจรยีงจากคณะ

เจรียงและศิลปินดังนี้

	 	 1.2.1	 เจรียงกันตรึม	 เพลงไหว้ครู	 คณะน�้าผ้ึง		

เมืองสุรินทร์

	 	 1.2.2	 เจรียงซันตูจ	 เพลงซันตูจ	 คณะน�้าผ้ึง		

เมืองสุรินทร์

	 	 1.2.3	 เจรียงตรษ	 เพลงเกาะกอโกง	 คณะครู

ธงชัย	สามสี

	 	 1.2.4	 เจรียงเบริญ	 เพลงเบริญ	 คณะสายรุ้ง	 

นนทสอน

	 	 1.2.5	 เจรียงจเปย	 เพลงพัดเจือกลาย	 คุณจุน		

แสงจันทร์

	 	 1.2.6	เจรยีงจรวง	เพลงจรวง	คณุจนุ	แสงจนัทร์

	 	 1.2.7	 เจรียงตรั	 เพลงกัจปกา	 คุณณรงค์เดช		

เชื้อเมืองพาน	

	 1.3	ดนตรสี�าหรบัการเจรยีงอสีานใต้	ผู้วจิยัได้ศึกษา

ด้านต่าง	ๆ	ต่อไปนี้	

		 	 1.3.1	ด้านเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบเจรียง

	 	 1.3.2	ด้านองค์ประกอบของดนตรี	ได้แก่	ด้าน

รูปแบบของเพลง	ท�านองเพลง	และกระสวนจังหวะ

	 1.4	การบันทึกโน้ตใช้ลักษณะของโน้ตสากล

เครื่องมือการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	มี	3	ประเภทได้แก่

	 1.	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง				

	 2.	แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

	 3.	 แบบส�ารวจ	 เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยท�าข้ึนเพื่อใช้

เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรหรือตัวอย่าง

ประชากร	โดยผูว้จิยัก�าหนดประเดน็เกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัองค์

ประกอบของบทเจรยีงในด้านเนือ้หาภาษาและความหมาย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอเข้าท�าการวิจัย

	 	 1.1	 ส�ารวจคณะเจรียงในอีสานใต้	 โดยการ

สอบถามข้อมูลจากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในภาค

อีสานตอนใต้

	 	 1.2	ตดิกบัผูป้ระสานงานของคณะเจรยีงแต่ละ

คณะ

	 2	ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1	การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง		

	 	 2.2	การเกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนาม	ผูว้จิยัได้

ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 2.2.1	เข้าพื้นที่เพื่อติดต่อขอข้อมู	โดยการ

สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 2.2.2	สงัเกตสภาพโดยท่ัวไปของพืน้ทีแ่ละ

สัมภาษณ์ผู้แสดงถึงวิธีการแสดงขั้นตอนการแสดง	ทั้งก่อน

และหลังการแสดงแต่ละครั้งของแต่ละคณะ

	 	 	 2.2.3	การใช้อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ในการ

บันทึก	ทั้งภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	และเสียง

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู ้ วิ จัยได ้แบ ่งการวิ เคราะห ์ข ้อมูลออกเป ็น	 

3	ประเภทดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของบทเจรียงในด้าน

เนื้อหาภาษาและความหมาย	จากข้อมูลภาคสนาม	โดยใช้

วิธีการตีความจากข้อเท็จจริง	วิเคราะห์แบบอุปมาน	

	 2.	วเิคราะห์รปูแบบการบรรเลงดนตรดีนตรสี�าหรบั

เจรียงในอีสานใต้	จากข้อมูลภาคสนาม	ใช้วิธีการวิเคราะห์

แบบจ�าแนกชนิดข้อมูล	 ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 และ

วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย		

	 3.	 การสรุปผลการวิเคราะห์	 และรายงานผลการ

วิจัย	 ผู้วิจัยได้น�าเสนอข้อมูลโดยตอบค�าถามจากความมุ่ง

หมายของการวจิยัทีต่ัง้ไว้	แล้วน�าเสนอข้อมลูแบบพรรณนา

วิเคราะห์	

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 การศึกษาองค์ประกอบของบทเจรียงในด้าน

เน้ือหาภาษาและความหมาย	 ได้จ�ากัดขอบเขตการศึกษา

วิเคราะห์	กรณีบทเจรียงดนตรีพื้นอีสานใต้		ในกลุ่มจังหวัด	

สรุนิทร์	บรุรีมัย์	ศรสีะเกษ	โดยมุง้เน้นการวเิคราะห์		ในด้าน

เน้ือหาภาษาและความหมาย	 ฉันทลักษณ์ของบทเพลง		

ลักษณะค�าของบทเจรียงมีลักษณะเน้ือร้องเป็นภาษาเขมร		

เพลงมเีนือ้งร้องสัน้	ๆ 	เป็นค�าคล้องจอง	จ�านวนค�าในแต่ละ

วรรคจะมีอยู่ประมาณ	4-6	ค�า		ในแต่ละบท		มีจ�านวน	3-4		

วรรค	และอาจมีค�าสร้อย	ค�าซ�้าเพิ่มแทรกในบท	เพื่อความ

สวยงามในภาษา	มีฉันทลักษณ์ดังนี้

	 	 1.1	เจรียงกันตรึม	เพลงใหว้ครู	

	 	 ฉนัทลกัษณ์	บทแรก	ม	ี3	วรรค	ๆ 	ละ	4	ค�า	และ

บทที่	2	มี	4	วรรค	ๆ	ละ	4	ค�า	ค�าสุดท้ายของวรรคที่	1	ส่ง

สัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่	3	ในบทเดียวกัน	และค�า

สุดท้ายของวรรคที่	1		ในบทที่	2	ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้าย

ของวรรคที่	3	ในบทที่		1

	 	 1.2	เจรียงซันตูจ	เพลงซันตูจ		

												 ฉนัทลกัษณ์	บทแรก	ม	ี4	วรรค	ๆ 	ละ	4	ค�า	และ

บทที่	2	มี	3	วรรค	ๆ	ละ	4	ค�า	ค�าสุดท้ายของวรรคที่	1	ส่ง

สัมผัสไปยังของวรรคท่ี	 2	 ในเดียวกัน	 และค�าสุดท้ายของ

วรรคที่	 1	 ในบทที่	 2	ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่		

3	 ในบทที่	 1	และค�าสุดท้ายของวรรคที่	 1	 ในบทที่	 2	ส่ง

สัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่	2	ในบทเดียวกัน	

		 	 1.3	เจรียงตรษ	เพลงตรษเกาะกาโกง
													 ฉนัทลกัษณ์	บทแรก	ม	ี4	วรรค	ๆ 	ละ	4	ค�า	และ
บทที่	2	มี	4	วรรค	ๆ	ละ	4	ค�า	ค�าสุดท้ายของวรรคที่	1	ส่ง
สัมผัสไปยังของวรรคท่ี	 2	 ในเดียวกัน	 และค�าสุดท้ายของ
วรรคที่	 2	 ในบทที่	 2	ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่		
4	 ในบทที่	 1	และค�าสุดท้ายของวรรคที่	 2	 ในบทที่	 2	ส่ง
สัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่	3	ในบทเดียวกัน

	 	 1.4	เจรียงเบริญ	เพลงเบริญ

	 	 ฉนัทลกัษณ์	บทแรก	ม	ี4	วรรค	ๆ 	ละ	4	ค�า	และ
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บทที่	2	มี	3	วรรค	ๆ	ละ	4	ค�า	ค�าสุดท้ายของวรรคที่	2	ส่ง

สัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่	4	ในบทเดียวกัน	และค�า

สุดท้ายของวรรคที่	1	ในบทที่	2	ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้าย

ของวรรคที่	4	ในบทที่	1	และค�าที่	3	ของวรรคที่	1	ในบท

ที่	2	ส่งสัมผัสไปยังค�าที่	3	ของวรรคที่	2	ในบทเดียวกัน

	 	 1.5	เจรียงจเปย	เพลงพัดเจือกลาย

		 	 ฉนัทลกัษณ์	บทแรก	ม	ี4	วรรค	ๆ 	ละ	4	ค�า	และ

บทที่	2	มี	4	วรรค	ๆ	ละ	4	ค�า	ค�าสุดท้ายของวรรคที่	1	ส่ง

สัมผัสไปยังของวรรคท่ี	 2	 ในเดียวกัน	 และค�าสุดท้ายของ

วรรคที่	 1	 ในบทที่	 2	ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่		

3	 ในบทที่	 1	และค�าสุดท้ายของวรรคที่	 1	 ในบทที่	 2	ส่ง

สัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่	2	ในบทเดียวกัน

		 	 1.6	เจรียงจรวง	เพลงจรวง

							 	 ฉนัทลกัษณ์	บทแรก	ม	ี4	วรรค	ๆ 	ละ	4	ค�า	และ

บทที่	2	มี	4	วรรค	ๆ	ละ	4	ค�า	ค�าสุดท้ายของวรรคที่	1	ส่ง

สัมผัสไปยังของวรรคท่ี	 2	 ในเดียวกัน	 และค�าสุดท้ายของ

วรรคที่	 2	 ในบทที่	 2	ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่		

4	 ในบทที่	 1	และค�าสุดท้ายของวรรคที่	 2	 ในบทที่	 2	ส่ง

สัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่	3	ในบทเดียวกัน	

	 	 1.7	เจรียงตรัว	เพลงกัจปกา

							 	 ฉนัทลกัษณ์	บทแรก	ม	ี4	วรรค	ๆ 	ละ	4	ค�า	และ

บทที่	2	มี	4	วรรค	ๆ	ละ	4	ค�า	ค�าสุดท้ายของวรรคที่	1	ส่ง

สัมผัสไปยังของวรรคท่ี	 2	 ในเดียวกัน	 และค�าสุดท้ายของ

วรรคที่	 1	 ในบทที่	 2	ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่		

3	 ในบทที่	 1	และค�าสุดท้ายของวรรคที่	 1	 ในบทที่	 2	ส่ง

สัมผัสไปยังค�าสุดท้ายของวรรคที่	2	ในบทเดียวกัน

	 2.	ผลจากการศกึษาองค์ประกอบของดนตรีส�าหรบั

การเจรยีงในอสีานใต้	ท�าให้ทราบถงึคณุลกัษณะด้านดนตรี		

ของเพลงที่ใช้ในการเจรียง	 โดยมีองค์ประกอบดังน้ี	 คือ		

จังหวะจะถูกควบคุมโดยเครื่องประกอบจังหวะ	 เช่น	 โทน		

ฉิ่ง	 ฉาบ	 โดยส่วนใหญ่เป็นบทเพลงท่ีมีจังหวะท่ีแน่นอน		

สามารถบนัทกึด้วยโน้ตสากลได้	อตัราความเรว็ทีใ่ช้บรรเลง		

พบว่า	มีความเร็วตั้งแต่	78	ถึง	112	ท�านองของเพลง	ไม่มี

การเน้นเสยีงเพือ่ให้เกดิความ	ดงั-เบา	ความยาวของท�านอง

พบตั้งแต่	11	ถึง	24	ห้องเพลง	พิสัยที่พบที่มีความแคบสุด		

เป็นคู่	3	และบทที่ทีพิสัยกว้างที่สุด	เป็นคู่	10	หลักเสียงที่

พบในบทเพลงส่วนใหญ่	ดังนี้

	 	 2.1	เจรียงกันตรึม	เพลงใหว้ครู

	 	 เป็นเพลงท่อนเดียว	 มีท�านองที่เรียบง่ายการ

บรรเลงจะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตรา

จังหวะเท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงเท่ากับ		

13	 ห้องเพลง	 49	 ตัวโน้ต	 อยู่ใน	 Key	 A	Minor	 ในการ

บรรเลงมีการใช้จังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง	 เนื่องจาก

ต้องบรรเลงไปพร้อมกบัการร้อง	โดยมอีตัราความเรว็	=	54		

ลักษณะความดังเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่

บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบทั้งเพลง	 การลงจบของ

เพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 ช่วงกว้างของเสียงใน

ท�านอง	คือคู่	5	เสียงต�่าสุด		ได้แก่เสียง	G	และเสียงที่สูงสุด

คือเสียง	D	ในระดับเสียงสูง

								 	 2.2	เจรียงซันตูจ	เพลงซันตูจ

	 	 เป็นเพลงท่อนเดียว	 มีท�านองที่เรียบง่ายการ

บรรเลงจะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตรา

จังหวะเท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงเท่ากับ		

16	 ห้องเพลง	 56	 ตัวโน้ต	 อยู่ใน	 Key	 A	Minor	 ในการ

บรรเลงมีการใช้จังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง	 เนื่องจาก

ต้องบรรเลงไปพร้อมกับการร้อง	 โดยมีอัตราความเร็ว	 =		

112	ลกัษณะความดงัเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสยีงที่

บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบทั้งเพลง	 การลงจบของ

เพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 ช่วงกว้างของเสียงใน

ท�านอง	คือคู่	6	เสียงต�่าสุด	ได้แก่เสียง	C	และเสียงที่สูงสุด

คือเสียง	A	ในระดับเสียงสูง

	 	 2.3	เจรียงตรษ	เพลงตรษเกราะกราโกง

	 	 เป็นเพลงท่อนเดียว	 มีท�านองที่เรียบง่ายการ

บรรเลงจะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตรา

จังหวะเท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงเท่ากับ		

24	ห้องเพลง	104	ตัวโน้ต	อยู่ใน	Key	A	Minor	 ในการ

บรรเลงมีการใช้จังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง	 เนื่องจาก

ต้องบรรเลงไปพร้อมกบัการร้อง	โดยมอีตัราความเรว็	=	72		
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ลักษณะความดังเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่

บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบท้ังเพลง	 การลงจบของ

เพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 ช่วงกว้างของเสียงใน

ท�านอง	คือคู่	9	เสียงต�่าสุด	ได้แก่เสียง	A	และเสียงที่สูงสุด

คือเสียง	G	ในระดับเสียงสูง

	 	 2.4	เจรียงเบริญ	เพลงเบริญ

	 	 เป็นเพลงสองท่อน	 มีท�านองที่เรียบง่ายการ

บรรเลงจะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตรา

จังหวะเท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงเท่ากับ		

20	 ห้องเพลง	 79	 ตัวโน้ต	 อยู่ใน	 Key	 A	Minor	 ในการ

บรรเลงมีการใช้จังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง	 เนื่องจาก

ต้องบรรเลงไปพร้อมกบัการร้อง	โดยมอีตัราความเร็ว	=	72			

ลักษณะความดังเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่

บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบท้ังเพลง	 การลงจบของ

เพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 ช่วงกว้างของเสียงใน

ท�านอง	คอืคู	่10	เสยีงต�า่สดุ	ได้แก่เสยีง	C	และเสยีงทีส่งูสดุ

คือเสียง	E	ในระดับเสียงสูง

	 	 2.5	เจรียงจเปย	เพลงพัดเจือกลาย

	 	 เป็นเพลงท่อนเดียว	 มีท�านองที่เรียบง่ายการ

บรรเลงจะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตรา

จังหวะเท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงเท่ากับ		

11	 ห้องเพลง	 55	 ตัวโน้ต	 อยู่ใน	 Key	 A	Minor	 ในการ

บรรเลงมีการใช้จังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง	 เนื่องจาก

ต้องบรรเลงไปพร้อมกบัการร้อง	โดยมอีตัราความเร็ว	=	92	

ลักษณะความดังเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่

บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบท้ังเพลง	 การลงจบของ

เพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 ช่วงกว้างของเสียงใน

ท�านอง	คือคู่	3	เสียงต�่าสุด	ได้แก่เสียง	C	และเสียงที่สูงสุด

คือเสียง	E	ในระดับเสียงสูง

	 	 2.6	เจรียงจรวง	เพลงจรวง

	 	 เป็นเพลงท่อนเดียว	 มีท�านองที่เรียบง่ายการ

บรรเลงจะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตรา

จังหวะเท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงเท่ากับ	

18	 ห้องเพลง	 52	 ตัวโน้ต	 อยู่ใน	 Key	 A	Minor	 ในการ

บรรเลงมีการใช้จังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง	 เนื่องจาก

ต้องบรรเลงไปพร้อมกบัการร้อง	โดยมอีตัราความเรว็	=	92	

ลักษณะความดังเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่

บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบทั้งเพลง	 การลงจบของ

เพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 ช่วงกว้างของเสียงใน

ท�านอง	คือคู่	5	เสียงต�่าสุด	ได้แก่เสียง	A	และเสียงที่สูงสุด

คือเสียง	E	ในระดับเสียงสูง		

	 	 2.7	เจรียงตรัว	เพลงกัจปกา

	 	 เป็นเพลงท่อนเดียว	 มีท�านองที่เรียบง่ายการ

บรรเลงจะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตรา

จังหวะเท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงเท่ากับ		

16	 ห้องเพลง	 70	 ตัวโน้ต	 อยู่ใน	 Key	 A	Minor	 ในการ

บรรเลงมีการใช้จังหวะสม�่าเสมอตลอดทั้งเพลง	 เนื่องจาก

ต้องบรรเลงไปพร้อมกับการร้อง	 โดยมีอัตราความเร็ว	 =	

115	ลกัษณะความดงัเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็นเสยีงที่

บรรเลงออกมาดังสม�่าเสมอเกือบทั้งเพลง	 การลงจบของ

เพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 ช่วงกว้างของเสียงใน

ท�านอง	คือคู่	9	เสียงต�่าสุด	ได้แก่เสียง	D	และเสียงที่สูงสุด

คือเสียง	E	ในระดับเสียงสูง		

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากการศกึษาเรือ่งดนตรสี�าหรบัการเจรียงในอสีาน

ใต้	ในครั้งนี้ได้ผลของการวิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	บทเจรยีงทีใ่ช้ส�าหรบัการเจรยีงในแต่ละประเภท		

โดยบริบทส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชี วิตของ

ประชากรที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานตอนใต้ได้เป็นอย่างดี		

เนื้อหาและความหมายเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับองค์

ประกอบด้านต่าง	ๆ	ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรม 

เนียมประเพณี	 ทางด้านความเป็นอยู่การด�าเนินชีวิตใน

สังคมเน่ืองจากบทเจรียงได้บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมรอบ

ตัว	 และสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชน	 บท

เจรียงที่ถูกน�ามาใช้ในการเจรียงแต่ล่ะครั้งนั้นได้ถูกใช้ใน

โอกาสทีแ่ตกต่างกันออกไป	เช่น	ถ้างานแต่งงาน	งานร่ืนเรงิ		

ก็จะใช้บทเจรียงที่มีความหมายดี	 เชิงเกี้ยวพาราสี	 	 สนุก 
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สนานส่วนงานพิธีต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 งานศพ	 งานท�าบุญอุทิศ		

หรืองานท�าบุญต่าง	 ๆ	 ก็จะใช้บทเจรียงที่สอดคล้องกับ

พระพุทธศาสนา	ค�าสอน	พระไตรปิฎก	และนิทานที่เล่าถึง

งานนัน้	ๆ 	ซึง่บทเจรยีงบางประเภทได้มกีารจดบนัทึกไว้บ้าง		

แต่บทเจรียงที่ยังไม่ได้จดบันทึกก็ยังมีอีกมาก	แต่บทเจรียง

บางประเภทก็ได้ถูกสืบทอดแบบมุขปาฐะ	 ท�าให้บางบท 

เพลงสูญหายไป	 จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้เห็นถึงความ

ส�าคัญของบทเจรียง	 ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนการ

บรรเลงเจรียงและการบันทึกบทเจรียง	เพื่อให้คนในชุมชน

ได้เลง็เหน็ความส�าคญัและคณุค่าของบทเจรยีง	เพือ่อนรุกัษ์

และสืบทอดต่อไป	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สมจิตร	 

กัลยาศิริ	 (2524	 :	 151)	 ได้วิจัย	 เรื่อง	 “การศึกษาและ

วเิคราะห์เพลงพืน้เมอืง	และการละเล่นพืน้เมอืงของจงัหวดั

สุรินทร์”	 สรุปผลการวิจัยได้ว่า	 เพลงพื้นบ้านของจังหวัด

สริุนทร์	ได้รบัอทิธพิลมาจากเขมร	แสดงให้เหน็ว่าวฒันธรรม

ด้านความเชื่อเกี่ยวกับการเข้าทรง	สภาพความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านและค่านิยมเพลงพื้นบ้านและการละเล่นพ้ืนบ้าน	

ในสมัยโบราณเป็นที่ชุมนุมพบปะพูดจาท�าความรู้จักในหมู่

หนุ ่มสาวก่อให้เกิดความรักน�าไปสู ่การเลือกคู ่ครองใน

โอกาสต่อไป

	 2.	 ดนตรีท่ีใช้ส�าหรับการเจรียง	 พบว่าส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเป็นเพลงท่อนเดียว	มที�านองทีเ่รยีบง่ายการบรรเลง

จะวนซ�้าไปซ�้ามาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง	 โดยมีอัตราจังหวะ

เท่ากับ	 2/4	 โดยความยาวของท�านองเพลงแต่ละเพลงไม่

เท่ากัน	ตัวโน้ต	อยู่ใน	Key	A	Minor	ในการบรรเลงมีการ

ใช้จงัหวะสม�า่เสมอตลอดทัง้เพลง		เนือ่งจากต้องบรรเลงไป

พร้อมกับการร้อง	 อัตราความเร็วจะขึ้นอยู่กับบทเพลงที่

บรรเลง	 ลักษณะความดังเบาของบทเพลงส่วนใหญ่เป็น

เสยีงทีบ่รรเลงออกมาดงัสม�า่เสมอเกอืบทัง้เพลง		การลงจบ

ของเพลงจะมีการผ่อนจังหวะให้ช้าลง	 สอดคล้องกับงาน

วิจัยสุพรรณี	 เหลือบุญชู	 (2545	 :	 100-102)	 ได้ศึกษาคีต

ลักษณ์	 และการวิเคราะห์ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้	 พบว่า

ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้	 ในลักษณะการบรรเลงวงกันตรึม		

การขับร้อง	บทเพลงกนัตรมึ	มกีารจ�าแนกเพลง	เพือ่บรรเลง

ให้เหมาะสมกับวาระ		เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนับเป็น

เพลงที่ได้รับการนิยมในปัจจุบัน โดยประยุกต์รูปแบบ		

การน�าเสนอและเน้นการฟ้อนร�าประกอบ	 จากจ�านวน	 3		

กลุ่มประเภทได้แก่	 ประเภทเพลงชั้นสูง	 หรือเพลงครู		

บทเพลงส�าหรับขบวนแห่	 บทเพลงเบ็ดเตล็ด	 และเพลง

ประยุกต์	ท�าให้ทราบถึงคุณลักษณะด้านดนตรี	ของบทเพ

ลงกนัตรมึ	โดยมอีงค์ประกอบดงันี	้คอื	มจีงัหวะโดยควบคมุ

จังหวะโทน	กันตรึม	มีท�านอง	มีการประสานเสียง	และพื้น

ผิวมีรูปแบบโครงสร้าง	ในเชิงคีตลักษณ์	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาดนตรีส�าหรับการเจรียงในอีสานใต	้

ในครั้งนี้พบว่ามีประเด็นที่น่าศึกษาดังนี้

	 1.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งนี้	

	 	 1.1	ควรส่งเสรมิให้น�ากระบวนการต่างๆ	ทีเ่ป็น

แนวทางการอนุรักษ์มาใช้กับการเจรียงทุกประเภท	เพื่อให้

เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ

	 	 1.2	หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่มีส่วยเกี่ยวข้องควรจะ

ส่งเสริมให้มีการน�าเจรียงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน

การสอน

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรศกึษาผลของกระบวนการสบืทอดการ

เจรียงทุกประเภท	 ที่เคยใช้ในอดีตได้น�ามาใช้กับบุคคลที่

ต้องการฝึกการละเล่นเจรียงในปัจจุบัน

	 	 2.2	ศึกษารูปแบบการเรียนรู้และแนวทางการ

พฒันาดนตรสี�าหรบัการเจรยีงในอสีานใต้		เพือ่การอนรุกัษ์

และสืบทอดต่อไป
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องแรงและความดัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The development of Leaning Activities on Social Network using Inquiry

Processof Science for Prathomsuksa 5; Force and Pressure.

นฤชล		คงโภคา1

NalauchonKongpoka1

บทคัดย่อ

	 การวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือ	1)	พฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้บนระบบบริการ

เครือข่ายสังคมออนไลน์	ให้มีประสิทธิภาพ	ตามเกณฑ์	E
1
/E

2
		(80/80)2)	เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน	และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 ท่ีพัฒนาข้ึน3)	 เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 ที่พัฒนาขึ้น	 4)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนทีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสังคมออนไลน์	ทีพ่ฒันา

ขึน้	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนอนบุาลหวัตะพาน	(รตันวาร)ี	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ�านาจเจริญ	จ�านวน	39	คน	ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยประกอบด้วย	 กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน	์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือกจ�านวน	30	ข้อ	มีค่าความยากอยู่ระหว่าง	

0.2-0.8	และค่าอ�านาจจ�าแนก	0.2	ขึ้นไป	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 เท่ากับ	0.951	และแบบประเมินความพึงพอใจของ

นกัเรยีน	สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	คอื	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมตุฐิานใช้	t-test	

(Dependent	Samples)

	 ผลการวจิยั	พบว่า	1)	การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่าย

สังคมออนไลน์	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.28/81.54		2)	นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05		3)	ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	มีค่าเท่ากับ	0.6928	และ	4)	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก

1	นักศึกษาปริญญาโท	สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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	 โดยสรปุ	การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบรกิารเครอืข่ายสังคมออนไลน์	

เรื่องแรงและความดัน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่พัฒนาขึ้น	 มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์

เหมาะสม	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม	จึงสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ค�าส�าคัญ :	กิจกรรมการเรียนรู้,	กระบวนการสืบเสาะหาความรู้,	ระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	1)	to	develop	learning	activities	on	social	network	by	using	

force	and	pressure	2)	to	compare	learning	outcomes	of	the	students	before	and	after	by	using	learn-

ing	activities	on	social	network	by	using	force	and	pressure	3)	to	study	the	effectiveness	of	learning	

activity	on	social	network	by	using	force	and	pressure	that	developed	4)	to	study	students’	satisfaction	

towards	the	learning	activities	on	social	network	by	using	force	and	pressure.	The	sample	consisted	

of	39	students	that	were	studying	 in	Prathomsuksa	5	 in	AnubanHuataphan	School,	Amnatcharoen	

Primary	Educational	Service	Area	Office.

	 The	instrument	of	this	research	were	1)	learning	activities	on	social	network	by	using	force	and	

pressure	2)	the	four-choice-learning	outcomes	tests	in	amount	of	30	items	that	the	faculty	of	test	

were	between	0.2	–	0.8,	the	minimum	of	discrimination	were	0.2	up,	3)	the	reliability	were	0.951	and	

4)	the	questionnaires	of	satisfaction	towards	learning	activities	on	social	network	by	using	force	and	

pressure.	The	statistics	used	in	study	were	percentage,	average,	Arithmetic	mean,	Standard	Deviation	

(S.D.),	and	t	–	test	(Dependent	Samples).

	 The	result	found	that	1)	the	efficiency	value	of	leaning	activities	on	Social	Network	using	Inqui-

ry	Process	of	Science;	Force	and	Pressure	were	82.28/81.54	2)	the	learning	outcomes	of	students	that	

learning	by	learning	activities	on	social	network	by	using	force	and	pressure	were	statistically	significant	

different	at	0.5	level	3)	the	effectiveness	were	0.6928	and	4)	the	student’s	satisfaction	towards	learn-

ing	activities	on	social	network	by	using	force	and	pressure	were	at	a	high	level.

	 Conclusion:	The	Leaning	Activities	on	Social	Network	using	Inquiry	Process	of	Science;	Force	

and	Pressure	were	efficiency,	and	appropriate	to	be	used	for	learning	process.

 Keywords	:	Learning	activities,	Inquiry-Based	Instruction,	Online	social	networking	services
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บทน�า

	 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจบุนัและอนาคต	เพราะวทิยาศาสตร์เกีย่วข้องกบัทกุคน

ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพต่างๆ	 ตลอดจน

เทคโนโลยี	 เครื่องมือเครื่องใช้	 และผลผลิตต่างๆ	ที่มนุษย์

ได้ใช้เพือ่อ�านวยความสะดวกในชวีติและการท�างานเหล่านี้

ล้วนเป็นผลของความรูว้ทิยาศาสตร์	ผสมผสานกบัความคดิ

สร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ	 วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้

พัฒนาวิธีคิด	 ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล	 คิดสร้างสรรค์															

คิดวิเคราะห์	วิจารณ์	มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความ

รู	้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	สามารถ

ตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูทีห่ลากหลาย	และมปีระจกัษ์พยานที่

ตรวจสอบได้	วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่	

ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 (Knowledge	-based	soci-

ety)	 ดังนั้นทุกคนจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู ้

วทิยาศาสตร์	เพือ่ทีจ่ะมคีวามรูค้วามเข้าใจในธรรมชาตแิละ

เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 สามารถน�าความรู้ไปใช้

อย่างมีเหตุผล	 สร้างสรรค์และมีคุณธรรม	 (หลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2551	:	92)

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน	

พุทธศักราช	 2551	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรยีนรู	้ซึง่การพฒันาผูเ้รยีนให้บรรลมุาตรฐาน

การเรยีนรูท้ีก่�าหนดนัน้	จะช่วยให้เกดิสมรรถนะส�าคญัของ

ผูเ้รยีนคอื	ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถ

ในการแก้ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	ทีเ่ผชญิได้อย่างถกูต้อง

เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล	 คุณธรรมและข้อมูล

สารสนเทศ	 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์ต่างๆ	ในสังคม	แสวงหาความรู้	ประยุกต์ความรู้

มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	

2551	:	2)

	 จากการที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ	

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตข้ัินพืน้ฐาน	

(O-NET)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2555	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย	 12	

(หัวตะพาน)	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ�านาจเจริญ	 พบว่า	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

เฉลี่ยร้อยละ	 34.26	 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นที่น ่าพอใจ	

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ�านาจเจริญ,	

2555	:	ไม่มีเลขหน้า)

	 สาเหตุของปัญหาที่พบคือ	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ต�่ากว่าระดับเกณฑ์ประเมินของ

โรงเรียนที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	 60.00	 	 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้

อ�านวยการโรงเรียน	 และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์	 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียน

ประชารัฐวิทยา	และโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน	(รัตนวารี)	

กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย	12	(หัวตะพาน)	ท�าให้ผู้วิจัยทราบ

ถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์แยกเป็นด้านต่างๆ	คือ	ด้านผู้เรียน	พบว่า	ผู้

เรียนไม่เข้าใจ	 และไม่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เก่ียวกับเนื้อหาการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเกดิความแตกต่างระหว่างบคุคล	ด้านสือ่การเรยีนการ

สอน	พบว่า	ส่ือทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน	ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หา

ทางด้านทฤษฏแีละปฏบิตัหิรอืเอกสารต�าราเรยีนไม่กระตุน้

ให้ผู้เรยีนเกดิความต้องการทีจ่ะส�ารวจและค้นหาค�าตอบใน

เรื่องที่เรียน	 จนไม่สามารถตั้งค�าถามที่ต้องการจะสืบเสาะ

หาค�าตอบด้วยตนเองได้	สอดคล้องกับจันทร์จิรา	พีระวงศ์	

(2553	:	3)	ได้กล่าวว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้

เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น�าไป

สู่การพัฒนาการเรียนรู้	การคิด	กระบวนการแก้ปัญหาทาง

วทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีนได้นัน้	ครผููส้อนเป็นผูท้ีม่ส่ีวนส�าคญั

ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่จะพฒันาผูเ้รยีน	โดยมกีาร

วางแผนการจัดการเรียนรู้	การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย	ตลอดจนการวัดผลประเมินผล	เพื่อให้ผู้เรียน

มกีารพฒันาทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์	

สาธุตา	เลื่อมใส	(2554	:	4-5)	กล่าวว่า	การจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์จะเป็นการจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้

รับทั้งความรู้	กระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ที่ดี	ผู้เรียน

ทุกคนควรได ้รับการกระตุ ้นส ่งเสริมให ้สนใจ	 และ
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กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้	 เม่ือมีความสงสัยหรือเกิดค�าถาม

ในสิง่ต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัโลกธรรมชาตริอบตวัจะมคีวามมุง่มัน่	

และมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า	 สืบเสาะหาความรู้	 เพื่อ

รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ผลน�าไปสู่ค�าตอบของค�าถาม	

สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล	 สามารถ

สือ่สารค�าถาม	ค�าตอบ	ข้อมลู		และสิง่ทีค้่นพบจากการเรยีน

รู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้	 ก็จะเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน		กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางหนึ่ง	ซึ่งถือว่า

เป็นปัญหาทีค่รผููส้อนจะต้องสนใจในการแก้ปัญหาผูเ้รยีนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ต�่ากว่าเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้	ทวิพงศ์	ศรีสุวรรณ	(2553	:	2)	กล่าวว่า	การจัด

กจิกรรมการเรียนรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เป็นการช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รยีนทีม่ปัีญหาทางการเรยีนในกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เรียนด้วยตนเอง	 ซึ่งการ

ศกึษาคร้ังนีจ้ะมปีระโยชน์ต่อการเพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจ	

และเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ	 ท�าให้กระบวนการ

เรียนการสอนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนระบบ

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 อีกท้ังนักเรียนยังสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นของตนเองผ่านทางระบบ

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 โต้ตอบ	 สนทนากับกลุ่มผู้

เรียนคนอื่นๆ	

	 กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้	 เป็น 

กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู	้ทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนสร้างองค์

ความรู้ใหม่	 โดยเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์

หรือความรู้เดิม	 เป็นความรู้ของผู้เรียนเอง	 ซ่ึงแบ่ง	 5	 ขั้น

ตอน	ดงันี	้ขัน้ที	่1การสร้างความสนใจ	(Engagement)	ขัน้

ที่	 2	 การส�ารวจและค้นหา	 (Exploration)	 ขั้นท่ี	 3	 การ

อธิบาย	(Explanation)	ขั้นที่	4	การขยายความรู้	(Elabo-

ration)	และขัน้ที	่5	การประเมินผล	(Evaluation)	(สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2549	:	ไม่มี

เลขหน้า)	 การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการส�าหรับ

การค้นหาค�าตอบผ่านการส�ารวจตรวจสอบ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การใช้ค�าถามและการส�ารวจตรวจสอบ	บางส่ิงบาง

อย่าง	ซึง่นกัเรยีนได้ถูกก�าหนดให้เป็นผูส้�ารวจตรวจสอบใน

เรือ่งทีศ่กึษา	เพือ่ให้ได้มาซึง่ค�าตอบเหล่านัน้	เผชญิหน้ากบั

สิ่งที่ต้องการค้นหา	ซึ่งต้องใช้สมมติฐานในการพิสูจน์	สร้าง

ความสัมพนัธ์	และการเชือ่มโยงในสิง่ทีไ่ด้จากการค้นหากับ

เพื่อนร่วมช้ันและข้อมูลนั้นต้องมีความน่าเช่ือถือได	้ ดังนั้น

จะเห็นได้ว่า	กระบวนการสืบเสาะหาความรู้	เป็นกิจกรรม

ที่มีการผสมผสานระหว่างการสังเกตการใช้ค�าถาม	 การ

ค้นคว้าหาข้อมลูเพือ่ช่วยสนบัสนนุการทดลองให้มปีระจกัษ์

พยาน	 และหลักฐานการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	แปลผล	ตอบค�าถาม	อธิบาย	และ

ท�านาย	 ตลอดจนการน�าข้อมูลที่ผสมผสานระหว่างการใช้

กระบวนการคิดและทักษะต่างๆ	 เพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือ

ค้นหาค�าตอบ	(ชวาลา	ฤทธิ์ฤาชัย,	2552	:	4)

	 จากหลกัการและสภาพปัญหาการจดัการเรยีนการ

สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่

จะออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเน ้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 เรื่องแรงและความดัน	กลุ่มสาระการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	เพื่อเป็นการช่วยให้

ผู ้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ได้เรียนด้วยตนเอง	 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะมี

ประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ	 กระตุ้นให้ผู้

เรยีนเกดิค�าถาม	เกดิความคดิ	และลงมอืเสาะแสวงหาความ

รู	้เพือ่น�ามาประมวลหาค�าตอบหรอืข้อสรปุด้วยตนเอง	และ

เพือ่พัฒนาผู้เรยีนตามศกัยภาพ	ท�าให้กระบวนการเรยีนการ

สอนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 อีกทั้งนักเรียนยังสามารถแลกเปล่ียน

เรียนรู้ความคิดเห็นของตนเองบนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 โต้ตอบสนทนากับกลุ่มผู้เรียนคนอื่น	 เพื่อ

เพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจ	ท�าให้กระบวนการเรยีนการสอน

ด�าเนนิไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	เกดิผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

และส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามเข้าใจในรายกลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1 . 	 เ พ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเน ้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 ให้มีประสิทธิภาพ	 ตามเกณฑ์	 E
1
/E

2
  

(80/80)

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน	 และผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้้วยกจิกรรมการ

เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบ

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	ที่พัฒนาขึ้น

	 3.	เพือ่ศกึษาค่าดชันปีระสทิธผิลของนกัเรยีนทีเ่รยีน

รู ้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมที่พัฒนาขึ้น

	 4.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	ที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานการวิจัย

	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	ทีพ่ฒันาขึน้สงูกว่า

คะแนนทดสอบก่อนเรียน

ขอบเขตการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 โรงเรียน	 ในกลุ่มเครือข่าย	 12	

(หัวตะพาน)	อ�าเภอหัวตะพาน	จังหวัดอ�านาจเจริญ	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ�านาจเจริญ	

จ�านวน	15	โรงเรียน	จ�านวน	198	คน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน	

(รตันวาร)ี	จ�านวน	1	ห้องเรยีน	จ�านวน	39	คน	ในภาคเรยีน

ที่	2		ปีการศึกษา	2556	เป็นกลุ่มตัวอย่าง	โดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

	 2.		ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 2.1	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้ด้วย

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 	 2.2	ตัวแปรตาม	ได้แก่	

	 	 	 2.2.1	ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน

รู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการ

เครือข่ายสังคมออนไลน์

	 	 	 2.2.2	ดชันปีระสทิธผิลของนกัเรยีนทีเ่รยีน

รู ้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 	 	 2.2.3	 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 3.		เนื้อหา

	 	 กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	ที่

ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้ 	 ใช ้เนื้อหากลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	หน่วยการเรียนรู้ที่	5	

เรือ่งแรงและความดัน	ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้

พื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาย่อย	

ดังนี้แรงลัพธ์แรงเสียดทานประโยชน์และการลดแรงเสียด

ทานความดันอากาศความดันของของเหลว		และแรงพยุง

ของของเหลว	

	 4.	ระยะเวลาในการวิจัย	ตลอดปีการศึกษา	2556

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	กจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ

หาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เรือ่งแรง

และความดนั	กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5	

	 2.	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน	เรือ่งแรง

และความดนั	กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5	เป็นแบบทดสอบชนิดเลือก4	ตัวเลือก	จ�านวน	
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30	ข้อ

	 3.	 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ

หาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เรือ่งแรง

และความดนั	กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 5	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	จ�าแนกระดับความพึงพอใจเป็น	5	ระดับ	จ�านวน	

20	ข้อ

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

	 1.	กจิกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ

หาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เรือ่งแรง

และความดนั	กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์		ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5

	 	 1.1	ศกึษาและวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ค�าอธิบายรายวิชา	

มาตรฐานการเรียนรู ้ 	 ตัวชี้วัด	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

	 	 1.2	 ศึกษารายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ที่	 5	

เรื่อง	 แรงและความดัน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์

แนวคิด	และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาย่อย

ออกเป็น	6	กิจกรรมการเรียนรู้

	 	 1.3	น�ากิจกรรมการเรียนรู้ที่	1	มาสร้างเป็นต้น

แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 	 1.4	 น�าต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสงัคมออนไลน์	เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา	เพือ่พิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา	 ภาษา	 ข้ันตอนและ

กิจกรรมต่างๆ

	 	 1.5	 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน	

และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา	 จากนั้นเสนอต่อ

อาจารย์ทีป่รึกษา	เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมอีกครัง้ก่อน

เสนอผู้เชี่ยวชาญ

	 	 1.6	ศกึษาแบบประเมนิกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดย

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 เพื่อน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญส�าหรับใช้

ประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินของลิเคอร์ท	(Likert)	

	 	 1.7	 น�าต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์ที่ปรับปรุงแล้ว	 พร้อมท้ังแบบประเมิน

ความเหมาะสมของกิจกรรมการ เรี ยนรู ้ โดย เน ้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สงัคมออนไลน์	เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ตรวจสอบความถกู

ต้องเหมาะสม	และสอดคล้องกับจุดประสงค์	เนื้อหา	และ

วิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	จ�านวน	6	ท่าน

	 	 1.8	น�าผลการประเมินต้นแบบการจดักจิกรรม

การเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรูบ้นระบบ

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	ที่ผ่านการตรวจสอบ	และ

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง	6	ท่าน	ไปหาค่าเฉลี่ยของ

แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้	 บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	

โดยใช้เกณฑ์การประเมินและการแปลค่าคะแนนตามข้อ	

1.6		ผลการประเมินพบว่า	ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวม	

อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	=	4.35

	 	 1.9	 น�าต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้อง

เหมาะสมแล้ว	 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา	 เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้ง

	 	 1 .10 	 จั ดกิ จกรรมการ เรี ยนรู ้ โ ดย เน ้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 โดยอิงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ต้นแบบที่ได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแล้ว	ไปทดลอง

ใช้จริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนอนุบาล

หวัตะพาน	(รตันวาร)ี	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอ�านาจเจริญ	จ�านวน	39	คน	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	พบ
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ว่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้	 มีค่าเท่ากับ	

82.28/81.54

	 2.	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 2.1	ขั้นวิเคราะห์	โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 	 2.1.1	 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 สาระการ

เรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เรื่องแรงและความดัน	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	

5	โดยละเอียด

	 	 	 2.1.2	 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดี

จากหนังสือเทคนิคการออกข้อสอบ	 และวิธีการหาความ

เที่ยงตรงอ�านาจจ�าแนกความเช่ือม่ันของแบบทดสอบของ

พสิทุธาอารรีาษฎร์	(2551	:	123-127)	และจากหนงัสอืการ

วิจัยทางการศึกษาของ	ไพศาล	วรค�า(2555	:	262-286)

	 	 2.2	 ขั้นพัฒนา	 โดยพัฒนาแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	เป็นข้อสอบแบบปรนยัชนดิเลือกตอบ	

4ตัวเลือก		1	ฉบับ	จ�านวน	50	ข้อ	ใช้จริง	30	ข้อ

	 	 2.3	 ขั้นประเมินแบบทดสอบ	 โดยด�าเนินการ

ดังนี้

	 	 	 2.3.1	น�าแบบทดสอบทีส่ร้างเสรจ็แล้วให้ผู้

เชีย่วชาญชดุเดมิ	6	ท่าน	ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

เนื้อหา	จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	คุณภาพของข้อสอบ

	 	 	 2.3.2	วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามของแบบทดสอบกับจุด

ประสงค์เชงิพฤตกิรรม	โดยใช้สรู	IOC	(ไพศาล	วรค�า.	2555	

:	262-263)	โดยมค่ีาดชันคีวามสอดคล้องของแบบทดสอบ

ตั้งแต่		0.6		ขึ้นไป	

	 	 	 2.3.3	น�าแบบทดสอบทีผ่่านการตรวจสอบ

ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียน

อนบุาลหวัตะพาน	(รัตนวาร)ี	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างทีเ่คยเรยีน

เนื้อหาเรื่อง	 แรงและความดัน	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์มาแล้ว	จ�านวน	20	คน

	 	 	 2.3.4	 น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์มาท�าการ

วเิคราะห์เพือ่หาค่าความยากของข้อสอบ	โดยใช้สตูร	p	และ

ท�าการวิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบตามวิธีของ

แบรนแนน(Brennan)	(ไพศาล	วรค�า.	2555	:	292-300)	

แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากอยู่ระหว่าง	0.2	–	0.8	

และค่าอ�านาจจ�าแนกมีค่า	0.2	ขึ้นไป	ไว้จ�านวน	30	ข้อ	ที่

ครอบคลุมทุกจุดประสงค์	เพื่อไว้ใช้ในการทดสอบจริง

	 	 	 2.3.5	 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของโลเวท	 (Lovett’s	Method)	

(ไพศาล	วรค�า.	2555	:	286)	ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ	0.951

	 	 2.4	 ขั้นสรุปผล	 โดยน�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์มาแก้ไขปรับปรุงตามข้อบกพร่องที่พบ	 และน�ามา

จัดพิมพ์ให้เป็นฉบับสมบูรณ์	เพื่อน�าไปทดสอบจริงกับกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป

	 3.		การสร้างประเมินความพึงพอใจ

	 	 3.1	ศกึษาเอกสารต�าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับแบบประเมินความพึงพอใจ	 โดยศึกษาตัวอย่างแบบ

ประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนผ่านระบบ

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เพื่อน�ามาสร้างแบบ

ประเมินความพึงพอใจ	ที่นักเรียนมีต่อการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรูบ้นระบบ

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 	 3.2	ก�าหนดรายละเอยีดของแบบประเมนิความ

พงึพอใจ	ขอบข่าย	และประเดน็ในหวัข้อหลักทีจ่ะสอบถาม

เพ่ือให้ครอบคลุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	

	 	 3.3	สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ	ก�าหนด

รายละเอยีดของแบบประเมนิความพงึพอใจ	ซึง่ในการสร้าง

แบบประเมินความพึงพอใจได้ก�าหนดระดับความคิดเห็น	

โดยใช้เกณฑ์การประเมินของลิเคอร์ท	(Likert)

	 	 3.4	 น�าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น

ไปตรวจสอบ	โดยผูว้จิยัได้น�าแบบประเมนิความพงึพอใจให้

อาจารย์ทีป่รกึษาพจิารณาตรวจสอบ	และแนะน�าเพือ่แก้ไข

ให้ถกูต้องเหมาะสมทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ในการประเมนิได้
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จริง

	 	 3.5	 น�าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผ่านการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว	ไปใช้ในการประเมิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	ขั้นก่อนการเรียนการสอน	(ขั้นแนะน�า)

	 	 1.1	 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน

ทราบ

	 	 1.2	 ด�าเนินการทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	

โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่งแรงและ

ความดนั	ซึง่เป็นข้อสอบแบบปรนยัชนดิ	4	ตวัเลอืก	จ�านวน	

30	ข้อ		ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	บนัทกึผลสอบทีไ่ด้เป็นคะแนนก่อน

เรียน

	 	 1.3	 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มละ4-5	

คน	โดยการสุ่มจับฉลาก

	 2.	 ขั้นการเรียนการสอน	 ในขั้นตอนน้ีจะแบ่งออก

เป็น	5	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 2.1	ขัน้สร้างความสนใจ	ครนู�าเสนอรปูภาพหรอื

วีดิทัศน์	แล้วตั้งค�าถามถามนักเรียน		เพื่อเป็นการน�าเข้าสู่

บทเรียน

	 	 2.2	 ขั้นส�ารวจและค้นหา	 เป็นข้ันท่ีนักเรียน

ท�าการวางแผนก�าหนดแนวทางการส�ารวจตรวจสอบ	 ตั้ง

สมมติฐาน	 ก�าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้	 ลงมือปฏิบัติเพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูล	ข้อสนเทศ	หรือปรากฏการณ์ต่างๆ

	 	 2.3	ขั้นอธิบาย	เป็นขั้นที่นักเรียนน�าเอาข้อมูล	

ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์	แปลผลและน�าเสนอผลที่ได้ใน

รูปแบบต่างๆ	เช่น	รูปภาพ	วีดิทัศน์	เป็นต้น

	 	 2.4	 ขั้นขยายความรู้	 เป็นขั้นที่นักเรียนยืนยัน	

ขยาย	หรือเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด

ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

	 	 2.5	 ข้ันประเมินผล	 เป็นการประเมินผลการ

เรยีนรูด้้วยกระบวนการต่างๆ	ว่านกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบ้าง	

อย่างไร	 และมากน้อยเพียงใด	 เช่น	 ผลการท�ากิจกรรม

พัฒนาการคิดของนักเรียน	รูปภาพ	วีดิทัศน์	และชิ้นงานสิ่ง

ประดิษฐ์เรื่องที่เรียน	เป็นต้น

	 3.	ขั้นสรุปและประเมินผล

	 	 เม่ือนักเรียนเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดย

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 และส่งผลงานเสร็จเรียบร้อยตามข้อ

ก�าหนดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 แล้วให้นักเรียนท�า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน	 และให้

ท�าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	

	 4.	ขั้นการวิเคราะห์และสรุปผล

	 	 4.1	น�าผลการทดสอบมาวเิคราะห์หาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน

	 	 4.2	 สรุปผลการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบ

บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	

สรุปผลการวิจัย

	 1.	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ

สืบเสาะหาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสังคมออนไลน์	

ที่พัฒนาขึ้น	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.28/81.54

	 2.	นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้้วยกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนรู ้ด ้วย

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	เท่ากับ	0.6928

	 4.	ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อการเรยีนรูด้้วย

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก
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อภิปรายผล

	 1.	นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าใบงาน	และ

งานระหว่างเรียนในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้	 คิดเป็นร้อย

ละ	82.28	และคะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ	 81.54	

แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ

หาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	ทีพ่ฒันา

ขึ้น	 	 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 ที่ก�าหนดไว	้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สาธุตา	เลื่อมใส	(2554	:	110)	

ทีพ่บว่า	ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีพอใช้	 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ท่ีก�าหนด	 80/80	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

เครือวัลย์	รัฐเมือง	(2555	:	99)	ที่พบว่า	ประสิทธิภาพของ

สือ่อเิลก็ทรอนกิส์	เรือ่ง	การด�ารงพนัธุข์องสิง่มชีีวิตประกอบ

การจัดการเรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	มีประสิทธิภาพดี

พอใช้	(83.69/82.84)	ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

	 	 1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเน ้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 ก่อนน�าไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง	 ได้

ผ่านการประเมนิตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านเนือ้หา	

กิจกรรมการเรียนรู้	 กระบวนการวัดผลและประเมินผล	

ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และได้มี

การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค�าแนะน�าของอาจารย์

ทีป่รึกษา	และผูเ้ช่ียวชาญ	เพือ่ให้ได้กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย

เน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู	้ทีม่คีวามถกูต้องเหมาะ

สม	สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเน ้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 ท่ีท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบ	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 การวิเคราะห์	 การแสวงหา

ความรู้และการลงข้อสรปุด้วยตนเอง	ผูว้จิยัได้น�าเทคนคิ	วธิี

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมในการเรยีนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้	 เป็นการสอนท่ีท�าให้นักเรียนเรียน

ด้วยความเข้าใจ	ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจ�า	โดยที่ครูเป็นผู้

สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	 นักเรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริง	 ได้คิดเองจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง	ซึง่ตอบสนองการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ

ด�ารงชีวิต	 เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของ

นักเรียน	นักเรียนมีส่วนร่วม	และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน	จน

เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่า	 การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน	

นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม	 แสวงหาค�าตอบ

ด้วยตนเอง	ย่อมส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามสนใจอยากรูอ้ยาก

เหน็	กระตอืรอืร้นทีจ่ะเรยีนรู้	จงึท�าให้กจิกรรมการเรยีนรูม้ี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	สามารถน�าไปจัดการเรียน

การสอนได้เป็นอย่างดี

	 2.	 จากการศึกษาผลการเปรียบเทียบคะแนน

ทดสอบก่อนเรยีน	และผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ด้วยวิธกีารสอนโดยเน้นกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนโดยเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์นั้นเป็นกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้	 ได้แสดงความ

สามารถอย่างเต็มที่	ได้ศึกษาค้นคว้าจากประสบการณ์ตรง	

ได้แสดงความคิดเห็นของตน	 มีการร่วมกันอภิปราย	 แลก

เปลีย่นความคดิเห็นซึง่กนัและกนั	ช่วยกนัคดิ	และแก้ปัญหา

ต่างๆ	ร่วมกนับนระบบบรกิารเครอืข่ายสังคมออนไลน์	โดย

ในขั้นอธิบายและขยายความรู้ยังได้เสริมกิจกรรมทดลอง

เพิม่เตมิ	ท�าให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู	้สามารถน�าความรูไ้ป

ใช้กบัสถานการณ์อืน่ได้อย่างเป็นระบบ	ท�าให้นกัเรยีนมผีล

สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สาธุ

ตา	เลื่อมใส	(2554	:	110)	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

ของนักเรียนท่ีได ้รับการจัดการเรียนรู ้ด ้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียน
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รู้	5	ขั้น	 เรื่อง	ก�าเนิดสัตว์โลก	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ	.05	งานวจิยัของ	ทวพิงศ์	ศรสีวุรรณ	

(2553	:	117-118)	พบว่า	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	

วชิา	ฟิสกิส์	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน	

ผลการประเมินกิจกรรมตามสภาพจริงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.54	อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก	และงานวจิยัของ	เครอืวลัย์	รฐัเมอืง	

(2555	 :	99)	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียน	 หลังได ้ รับการจัดการเรียนรู ้ด ้วย ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์	เรื่อง	การด�ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต	ประกอบ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	ชั้นประถมศึกษา

ปีที่4	 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้้วยกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 เรื่องแรงและความดัน	กลุ่มสาระการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์	 	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 มีความก้าวหน้า

ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 69.28	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	 สาธุตา	 เลื่อมใส	 (2554	 :	 110)	 พบว่า	 ดัชนี

ประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนโดยการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้	 5	 ขั้น	 เรื่อง	

ก�าเนิดสัตว์โลก	มีค่าเท่ากับ	70.00	และเครือวัลย์	รัฐเมือง	

(2555	:	99)	พบว่า	ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้

ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เรื่อง	 การด�ารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต											

ประกอบการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้	 ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	 4	 มีค่าเท่ากับ	 0.7460	 คิดเป็นร้อยละ	

74.60		ทัง้นีเ้นือ่งมาจากเหตผุล	กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สงัคมออนไลน์	ผ่านวธิสีร้างทีเ่ป็นระบบมกีจิกรรมการเรยีน

รู้ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนเป็นกิจกรรมที่ส่ง

เสริมให้นักเรียนได้คิดเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	นักเรียน

ได้สบืค้นข้อมลูแสดงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	ตรวจสอบและ

ค้นคว้าด้วยวธิกีารต่างๆ	จนเกดิความรูจ้งึเป็นสาเหตหุนึง่ที่

ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

(2546	 :	 215)	 ที่กล่าวว่า	 การจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์	 ต้องเน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิด		

ลงมอืปฏบิตัศิกึษาค้นคว้า	รวบรวมข้อมลู	ด้วยวธิกีารต่างๆ	

จากแหล่งเรียนรู้	ตรวจสอบ	วิเคราะห์ข้อมูล	สืบค้นข้อมูล

ทีน่�าไปสูก่ารค้นหาค�าตอบ	ส่งเสรมิให้มส่ีวนร่วมในกจิกรรม	

นักเรียนจะได้รับการพัฒนาสูงขึ้น

	 จากดชันปีระสทิธผิล	จะเห็นว่าการจดัการเรียนการ

สอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะ

หาความรู ้บนระบบบริการเครือข ่ายสังคมออนไลน์																						

ที่มีประสิทธิภาพ	 ช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ

เรียน	และพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	อย่างมีประสิทธิผล

	 4.	ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อการเรยีนรูด้้วย

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

บนระบบบริการเครือข่ายสังคม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก	20	ข้อ	โดยมข้ีอทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	3	อนัดบั	

ได้แก่	 ความสะดวกในการเข้าถึงห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ออนไลน์	(Google	Plus)	เรื่องแรงและความดัน	กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้วทิยาศาสตร์		ชัน้ประถมศึกษาปีที	่5		มกีารจงูใจ

ให้เกิดความรับผิดชอบมากขึ้น	และการให้ความช่วยเหลือ

เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

เครือวัลย์	รัฐเมือง	(2555	:	99)	พบว่า	ความพึงพอใจของ

นักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 เร่ือง	 การ

ด�ารงพนัธุ์ของสิง่มชีวีติ	ประกอบการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะหาความรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	อยู่ในระดับมาก	(=	

3.95,	S.D.	=	0.48)	งานวจิยัของ	ทวพิงศ์	ศรสุีวรรณ	(2553	

:	117-118)	พบว่า	ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่

มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์	วิชา	ฟิสิกส์	มีค่าเท่ากับ	4.38	ซึ่ง

มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์มาก	และสาธตุา	เล่ือมใส	

(2554	:	110)	พบว่า	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการเรียนรู้แบบวัฎจักรการ

เรียนรู้	 5	 ขั้น	 เรื่อง	 ก�าเนิดสัตว์โลก	 อยู่ในระดับมากที่สุด	
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ทัง้นีเ้นือ่งมาจากเหตผุล	ดงันี	้การจัดกจิกรรมการเรยีนรู้โดย

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 เรื่องแรงและความดัน	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้วิทยาศาสตร ์	 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 	 5	 ได ้ใช ้

กระบวนการเรยีนรูท้ีก่ระตุน้	ส่งเสริม	จงูใจให้นกัเรยีนได้ใช้

ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตักิิจกรรม	แสดงให้เหน็ว่า	

การพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นกระบวนการสบืเสาะ

หาความรูบ้นระบบบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	เรือ่งแรง

และความดัน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ประถม

ศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ตลอดทั้งส่ง

ผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน	 นักเรียน

สามารถน�าความรู ้ที่ได ้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิด

ประโยชน์คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 1.	 นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้นเก่ียวกับ

การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการ

เข้าถงึระบบบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Google	plus)

	 2.	 ครูผู ้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือข่าย

สังคมออนไลน์	(Google	plus)	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 3.	ครคูวรเป็นผู้กระตุน้ให้นกัเรยีนมคีวามสนใจ	รูจ้กั

สังเกต	 ตั้งค�าถาม	 	 และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้

ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ

	 4.	 ครูควรสรุปและประเมินผลตามเครื่องมือที่

ก�าหนดในการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้ละแจ้งให้นกัเรยีนได้

ทราบ	เพือ่นกัเรยีนจะได้น�าไปใช้ในการปรบัปรงุและพฒันา

ต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.ควรมกีารวจิยัและพฒันากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย

เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้บนระบบบริการเครือ

ข่ายสังคมออนไลน์	 ในเนื้อหาอื่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์	และในระดับชั้นอื่นๆ

	 2.	ควรน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	เข้ามาช่วยในการจัด

กจิกรรมการเรียนรู	้เช่น		การใช้กล้องวดิีทศัน์ผ่านเครอืข่าย

อนิเทอร์เนต็	(Webcam)	ร่วมในการส่ือสารสองทางในเวลา

เดยีวกนั	(Synchronous)	เพือ่ให้สังเกตท่าทาง	อารมณ์ของ

ผู้ติดต่อสื่อสาร
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ BBL กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

กลุ่มร่วมมือแบบ TAI

Comparisons of Learning Achievement, Analytic Thinking, and 

Achievement Motivation in Mathematics Learning of Prathomsuksa 6 

Students  Between Who Learned Using Brain-Based Learning and 

Cooperative Learning with   TAI Approach   

																กรวรรณ		เจริญศิริ,1	ชนิดาพร		ตุ้มปี่สุวรรณ,2		วิโรจน์		มุทุกันต์3

	Korrawan		Charoensiri,1	Chanidaporn		Toompeesuwan,2	Wirot		Muthukan3 

บทคัดย่อ

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	และการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	เป็นกิจกรรมการเรียน

ที่มีประสิทธิผลผ่านการใช้สติปัญญาด้านการรู้คิดอย่างรอบด้าน	 และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน	 จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	

พฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ		BBL	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	TAI	วชิา

คณิตศาสตร์		เรื่อง	เศษส่วน		ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75		2)		หาดัชนีประสิทธิผล		ของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์		ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	

BBL	กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI		และ		3)	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		การคิด

วิเคราะห์		และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน		ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดของ	BBL	กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI		กลุ่มตัวอย่าง		ได้แก่		นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่		6		ภาคเรียนที่		2		ปีการศึกษา		2555		โรงเรียนบ้านตูม	และโรงเรียนวัดบ้านส�าราญราษฎร์	อ�าเภอคูเมือง	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	4		จ�านวน	25	คน	และ	23	คน	เป็นกลุ่มทดลองจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	ตามล�าดับ	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดย

การสุ่มแบบกลุ่ม		(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือในการวิจัย	ได้แก่	(1)		แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

1 นิสิตปริญญาโท		สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อาจารย์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์พิเศษ		ศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แนวคิดของ	BBL	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	จ�านวนรูปแบบละ	9	แผน	รวมเวลาเรียน

กลุ่มละ	19	ชั่วโมง	(2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ�านวน 

30 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.31-0.85  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( ccr ) เท่ากับ 0.80 (3)  แบบ

ทดสอบการคิดวิเคราะห์  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ�านวน  20  ข้อ  มีค่าความยาก (p)  ตั้งแต่ 0.34-0.75  ค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.32 -0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ  0.79  และ  (4)  แบบ

วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน  20  ข้อ  มีค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ  ( xyr )  ตั้งแต่  0.43-0.86  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  (α )  เท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ  F-test (One-Way  MANOWA ) 

ผลการวิจัยปรากฏ		ดังนี้		

	 1.		แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ	BBL	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	

TAI		วิชาคณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.48/80.67		และ		83.15/77.39		ตามล�าดับ

	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	วิชาคณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		มีค่าเท่ากับ		0.7249	และ	0.6867	แสดงว่านักเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	72.49	และ	68.67		ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน	การคดิวเิคราะห์	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์สงูกว่าการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุ่มร่วมมอืแบบTAI	อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 โดยสรปุ		การจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ	BBL	วชิาคณติศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษา	ปีที	่6		มปีระสทิธภิาพ

ประสิทธิผล	 และช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนเพิ่ม

ขึน้	จงึควรสนบัสนนุครผููส้อนน�าวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูด้งักล่าว		ไปปรับใช้เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

ให้ประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้น			

 ค�าส�าคญั : การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	TAI,	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ	BBL,				

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	การคิดวิเคราะห์,		แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	

Abstract

	 The		purposes	of		this		study		were	:		1)		to		develop		plans	for	learning	organization	based	on	

Brain-Based	Learning	and	Cooperative	Learning	with	TAI	Approach,	with		a		required		efficiency	of	75/75;		

2)		to		find		out		effectiveness	indices		of		those	two		mentioned	plans	for	learning		activities;		3)		to		

compare		learning	achievement,	analytic	thinking,	and	achievement	motivation	in	mathematics	learn-

ing	of		the		students		who		learned		using		different		learning		approaches.	The		sample		used		in		this		

study		consisted		of	25	Prathomsuksa	6	students	attending	from	Ban	Toom	School	and		23	students	
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attending	Wat	 Ban	 Samranrart	 School,Koomuang	District,	 under	 the	Office	of	 Primary	 Educational	

Service	Area	Burirum	Zone	4,	in	the	second		semester		of		the		academic	year	of	2012,	obtained	using	

the	cluster	 random	sampling	 	 technique,	which	were	 randomly	assigned	 in	groups	of	Brain-Based	

Learning	and	Cooperative	Learning	with	TAI	Approach	respectively.	The		instruments	used	for		the		

study	comprised		of	:		(1)		two		types		of		plans	for	learning		organization	based	on	Brain-Based	Learn-

ing	and	Cooperative	Learning	with	TAI	Approach,	using	9	plans	for	each	group,	total	for	19	hours	in	

each	approach	;		(2)		a	30	-	item	of	learning		achievement		test		with		discriminating		powers		ranging		

0.31	-	0.85		and		a		reliability	of		0.80		;		(3)		a	20	-	item	test	of	analytic	thinking		with	difficulties	(p)	

ranging		0.34	-	0.75,		discriminating		powers		ranging		0.32	-	0.81,		and	a	reliability	(KR-20)	of	0.79	;	(4)	

a	20	–	item	scale	of	achievement	motivation	with		discriminating		powers	ranging	0.43	-0.86,		and	a	

reliability	(α )	of		0.92.		The	Statistics	used	for	data		analysis	included	of	percentage,		mean,	standard		

deviation,	and		F-test	(One	–	way		MANOVA)	was		employed		for		testing		hypothesis.

The		results		of		the		study		were		as		follows		:

	 1.		The		plans	for	learning	organization	based	on	Brain-Based	Learning	and	Cooperative	Learn-

ing	with	TAI	approach,	in	Mathematics	for	Prathomsuksa	6	level,	had		efficiencies	of		84.09/77.14		and		

81.34/74.17		respectively.		

	 2.		The		plans	for	learning	organization	based	on	Brain-Based	Learning	and	Cooperative	Learn-

ing	with	TAI	approach	had		the	effectiveness	indices	of	0.7249		and	0.6867	,	which	were	indicated	that	

the	students	had	learning	progress	at	72.49	and	68.67	percent	respectively.

	 3.		The		students		who		learned	based	on	Brain-Based	Learning	approach	showed	higher	learn-

ing	achievement,	analytic	 thinking,	and	achievement	motivation	 in	mathematics	 learning	 than	the	

students	who	learned	based	on	Cooperative	Learning	with	TAI	approach,	at	.01	the	level	of	significance.			

   

 Keywords	:	Cooperative	Learning	with	TAI	Approach,		Brain-Based	Learning	approach,		Learning				

Achievement	,	Analytic	Thinking,		Achievement	Motivation

บทน�า 

	 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาความ

คิดของมนุษย์		ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์		คิดอย่าง

มเีหตผุล		เป็นระบบระเบียบ		มแีบบแผน		สามารถวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ	 	 ช่วยให้

สามารถคาดการณ์		วางแผนตัดสินใจ	แก้ปัญหาและน�าไป

ใช ้ในชีวิต	 ประจ�าวันได ้อย ่างถูกต ้องและเหมาะสม	

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี	ตลอดจนศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	คณิตศาสตร์จึง

มีประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	 	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ขึ้น	 ให้สมบูรณ์	 มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ	 	 สติ

ปัญญา	อารมณ์	สามารถคิดเป็นท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็นและ

สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ.	2552	:	56)		
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	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน		

พุทธศักราช	 	 2551	 	 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี	 	 มี

ปัญญา	 	 	 มีความสุข	 	 มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชพี	ให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการเรยีน

รู้	 	 เกิดสมรรถนะ	 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร		

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 	 คิดสังเคราะห์	 	 คิด

สร้างสรรค์		คิดอย่างมีวิจารณญาณ		คิดเป็นระบบเพื่อน�า

ไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือเพื่อตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง

และสังคม	 	 สามารถแก้ปัญหาอุปสรรค	 มีทักษะชีวิตและ

สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ	 	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	

2552	:	5	-7)	ฉะนั้นตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์จงึได้ก�าหนดคุณภาพของ

ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้เรียนจะต้องมีความรู้

ความเข ้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร ์ 	 	 มีทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	 	 มีเจตคติ ท่ีดีต ่อวิชา

คณิตศาสตร์	 	 ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์สามารถ

น�าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต	ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือ

การเรียนรู้	 และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น	

(ส�านักทดสอบทางการศึกษา.	2546	:	2)					

	 สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน

ปัจจุบัน		นักเรียนไม่สามารถเรียงล�าดับความคิดอธิบายวิธี

การวเิคราะห์และขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้		จะเหน็ได้ว่าจาก

ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานการศกึษา	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6		

ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง	 	แสดงว่าความสามารถของ

นักเรียนในเรื่องการคิดค�านวณทางคณิตศาสตร์นั้นยังต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างมาก	 ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นเพราะ

ว่าวชิาคณติศาสตร์เป็นเนือ้หามลีกัษณะเป็นนามธรรม		เป็น

ตัวเลขและสัญลักษณ์		(กระทรวงศึกษาธิการ.		2548	:	2)	

นักเรียนเข้าใจยาก	ขาดประสบการณ์ตรง		ซึ่งเป็นปัญหาที่

ส�าคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนคณิตศาสตร์

และทกัษะการคดิของนกัเรยีน	คอื	วธิกีารจดัการเรยีนรู	้	ซึง่

การจดัการเรียนรูข้องครูปัจจบุนัยงัไม่เอือ้อ�านวยให้เกดิการ

เรียนรู	้การคิด	และการถ่ายโยงการเรียนรูเ้ท่าทีค่วร		เพราะ

ครูจะต้องใช้การทุ่มเทและความพยายามที่จะพัฒนารูป

แบบการจัดการเรียนรู้	ที่จะพัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้

เรียน	 และครูบางคนยังไม่เข ้าใจการจัดการเรียนรู ้ที่

พัฒนาการคิด	ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก	ครูส่วนใหญ่จึง

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะพืน้ฐาน	คอืการอ่านและการจดจ�า

เท่านัน้		(ประพนัธ์ศริ	ิ	สเุสารจั.		2551	:	8	,	สมบตั	ิ	กาญจนา

รักพงค์.	2549	:	3-4)		ส่วนใหญ่สอนโดยบรรยาย		นักเรียน

ต่างคนต่างท�าแบบฝึกหัดตามตัวอย่างเพื่อให้เสร็จทันเวลา

และมีงานส่งครู	 นักเรียนเก่งมุ่งหวังความส�าเร็จเพียงคน

เดียว	 	 ท�าให้นักเรียนมีจิตใจเห็นแก่ตัวซึ่งไม่สอดคล้องกับ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา	 	ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน	 	 เก่ง	 ดี		

และมีความสุข		 (ปัญญา		ทรงเสรี.	2544	:	7-9)	และอีก

ประการหนึง่กคื็อนกัเรยีนส่วนใหญ่ไม่ชอบวชิาคณติศาสตร์	

เน่ืองจากการเรียนการสอนขาดส่ือการเรียนรู้ที่น่าสนใจ			

ท�าให้นักเรียนขาดความสนใจเกิดความเบ่ือหน่ายในการ

เรียน		ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียนอย่างแท้จริงส่งผลให้นักเรียนเกิด

เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	(วิริยะ	บุญยวาสน์.	2553	

:	26-27)

	 ด้วยความส�าคญัและความจ�าเป็นดงัทีก่ล่าวมา		ครู

ผู้สอนจะต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย

เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรคณิตศาสตร์		

และส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของนักเรียน		โดย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรค�านึงถึงผู้เรียน	 	 ให้

โอกาสฝึกคิด		ฝึกเป็นผู้ให้เหตุผล		ฝึกเขียนอธิบายถึงสิ่งที่

นักเรียนท�าเพื่อหาค�าตอบ	ไม่วิตกกังวลในการเรียน	อยาก

รูอ้ยากเหน็	และเสรมิสร้างให้ผูเ้รยีนมเีจตคติทีด่ต่ีอการเรยีน

การสอน	 	 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ต้องก่อให้เกิดความเข้าใจ		

นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน	 ต้องค�านึงถึงความแตก

ต่างระหว่างบคุคล	ตลอดจนช่วยให้นกัเรยีนมคีวามงอกงาม

ด้านร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 และสังคม	 การพัฒนา

คณุภาพของคนตามการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน	เป็นอกี

แนวทางหนึง่ทีส่ามารถพฒันาผู้เรยีนให้เป็นบคุคลทีส่มบรูณ์

แบบได้	ผลการวจิยัว่าการน�าการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคดิของ	BBL	ไปใช้ในชัน้เรียนพบว่าการจดักจิกรรมตาม
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แนวคิดของ	 BBL	 เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสลงมือ

ปฏิบัติจริง	รู้จักฝึกฝน	ศึกษาค้นคว้า	สร้างองค์ความรู้หรือ

ผลงานโดยการร่วมคดิร่วมท�าและยงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีน

รู้	 ท�าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะ	

เมื่อน�าแนวคิดดังกล่าวมาจัดเป็นขั้นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ได้	7	ขั้นซึ่งได้มาจากแนวคิดทั้ง	5	แนวคิด	คือ	การ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญคือ	 มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้

ด้วยตนเอง	ด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าต่างๆ	การเรียน

รู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 ผู้เรียนได้ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าจนได้

ความรู้และผลงาน		การเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	ช่วย

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ท�าให้เข้าใจ	

และจ�าเร่ืองที่เรียนได้	 ผ่านการร่วมมือกันเรียนรู้	 และการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการสอนย�้าซ�้า	 ทวน	 ด้วย

กิจกรรมหลากหลาย	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็น

ระบบด้วยตนเองซึ่งท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร	โดย

ได้น�ามาออกแบบเป็นขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ส�าคัญ	

ประกอบด ้วย	 การน�าเข ้าสู ่บทเรียน	 การตกลงใน

กระบวนการเรียนรู้	การเสนอความรู้	 	การฝึกทักษะ	การ

แลกเปลีย่นเรียนรู	้	การสรปุความรู	้และการใช้กจิกรรมเกม	

(วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์.	 2553	 :	 72-74)	 การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบการใช้สมองเป็นฐาน	

จะปรับใช้ในขั้นตอนใดบ้างหรือจะเพิ่มลดกิจกรรมใดอีก	

ควรพิจารณาจากศักยภาพความพร้อมและความต้องการ

ของผู้เรียนรวมทั้งลักษณะเนื้อหาวิชา	เวลา	และเป้าหมาย

ในการเรียนรู้ประกอบในบางโอกาสอาจขยายขั้นกิจกรรม

การเรียนเพิ่มออกไปอีก	 เช่น	 ข้ันการเผชิญปัญหา	 การตั้ง

สมมตฐิาน	การวางแผน	การส�ารวจความรู	้การสาธติทดลอง	

การปรับเปลี่ยนความคิด	 ขั้นกิจกรรมเกมหรือการแข่งขัน	

หรือขั้นทบทวนประเมินตนเอง	 โดยมองว่ากิจกรรมที่

ออกแบบไว้นั้นล้วนเป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีเช่ือมโยงการใช้

สมองของผู้เรียนได้ในรูปแบบที่หลากหลาย	สามารถน�าไป

สูก่ารเรียนรูท้ีม่คีณุภาพได้		(นริาศ	จนัทรจติร.	2553	:	345)	

และกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (Cooperative		

Learning)		เป็นวธิหีนึง่ทีส่ามารถน�ามาใช้ในการพฒันาการ

เรียนการสอนเพราะทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือเป็น

ทฤษฎีทีเ่น้นการให้ผู้เรยีนช่วยกนัในการเรยีนรู	้	โดยการจดั

กิจกรรมให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู้	มีการ

ปรึกษากนัอย่างใกล้ชดิมคีวามสมัพันธ์กันมกีารท�างานร่วม

กันเป็นกลุ่ม		มีการวิเคราะห์การท�างานกลุ่ม	มีการก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบงานร่วมกัน		ซึ่งการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้นั้นมีหลายวิธี	ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการขัดการเรียนรู้ที่น่า

สนใจ	 และสามารถน�ามาทดลองใช้เพื่อแก้ปัญหากาเรียน

วิชาคณิตศาสตร์		ได้แก่	วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม

มอืเรยีนรู	้(Team-Assisted		Individualization)	หรอื	TAI		

ซึ่งเป็นวิถีทางน�าไปสู่ความส�าเร็จอย่างมีความสุขและเกิด

ความภาคภูมิใจร่วมกัน		และในการท�างานควรให้นักเรียน

มีโอกาสท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้

พฒันาความภาคภมูใิจในตนเอง	มกีารพฒันาการทางสงัคม	

ความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือ	 เกิดความรู้สึกท่ีดีงาม

ในสังคม		ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะ	ดี	เก่ง	มีความ

สุข	ของนักเรียน		(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.		

2552	:	39)		ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก	ๆ		

แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ

แตกต่างกันโดยที่แต่ละคนที่มีส่วนร่วมในการเรียน		มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น		การแบ่งปันทรัพยากรการเรียน

รู้	 	 รวมทั้งเป็นก�าลังใจให้แก่กันและกัน	 	 คนที่เรียนเก่งจะ

ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า	 จนบรรลุเป้าหมายที่ครูมอบ

หมายให้		รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบนีเ้ป็นการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ		(Cooperative		Learning)		ซึ่ง

จะพฒันาให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแก้ปัญหา		สามารถปฏบัิติ

ภารกิจที่ซับซ้อน	มีคุณธรรมจริยธรรม		มีความรับผิดชอบ	

สามารถท�างานร่วมกับหมู่คณะและมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น	(วิมลรัตน์		สุนทรโรจน์.	2544	:	131-132)		

	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัย

จึงสนใจด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ	BBL	วิชาคณิตศาสตร์	ชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	โดยเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารจดัการเรยีน
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รูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	TAI	โดยมุง่เน้นทีผ่ลสมัฤทธิท์างการ

เรียน		ความสามารถในการคิดวิเคราะห์		และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของผู้เรียน	 เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยในการ

ปรบัปรงุและแก้ปัญหาทางการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร	 	 และเป็นข้อสนเทศ

ส�าหรับครผููส้อนและผูส้นใจน�าไปปรบัใช้ในการค้นคว้าวจิยั

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิของ		BBL	และการจดักจิกรรม		การเรยีนรูด้้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ	 TAI	 วิชาคณิตศาสตร์	 	 เรื่อง	 เศษส่วน	 	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 2.	เพือ่หาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจัดกจิกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	และ	การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 วิชาคณิตศาสตร์	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6

	 3.	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		การ

คิดวิเคราะห์	 	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 	 ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ระหว่างการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 	 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดของ	 	 BBL	 กับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI		มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 	 การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกัน

 

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1)		ประชากร		ได้แก่		นักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	ภาคเรียนที่	2		ปีการศึกษา	2555	ของ

โรงเรยีนในกลุม่อ�าเภอคเูมอืง	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษาบรุรีมัย์	เขต	4		จ�านวน	250		คน	จากห้องเรยีน	

10	ห้อง	จ�านวนโรงเรียน	10	โรง

	 2)		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่	6		โรงเรียนบ้านตูม	จ�านวน	25	คน	และโรงเรียนวัดบ้าน

ส�าราญราษฎร์	จ�านวน	23		คน	ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ

สุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 	 Random	 	Sampling)	 และจับ

สลากได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนบ้านตูม	

เป็นกลุ่มทดลองจดักจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิของ	BBL		

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 	 โรงเรียนวัดบ้าน

ส�าราญราษฎร์		เป็นกลุม่ทดลองจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วย

กลุ่มร่วมมือแบบ	TAI

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี		4		ชนิด		ดังนี้

	 1.	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	

BBL	 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	TAI	จ�านวนรูปแบบละ	9	แผน	รวมเวลาเรียนรูปแบบ

ละ	19	ชั่วโมง

							 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 	 เรื่อง	

เศษส่วน	จ�านวน	30	ข้อ

						 3.	 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดับ	จ�านวน	20		ข้อ

						 4.	แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์	

เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ		จ�านวน	20	ข้อ

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6		ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

				 2.	จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รูต้ามแนวคดิของ	BBL	กจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอื

แบบ	TAI	ประถมศกึษาปีที	่6		เรือ่งเศษส่วน	จ�านวนรปูแบบ
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ละ	9	แผน	รวมเวลาเรยีนรปูแบบละ	19	ชัว่โมง	กบันกัเรยีน

กลุ่มตัวอย่างจนครบทุกแผน	 โดยจัดเก็บคะแนนจากการ

ประเมินผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรมการเรียน	 และการ

ทดสอบย่อยท้ายแผน	

	 3.	ทดสอบหลงัเรยีนเมือ่สิน้สดุการเรยีน	ด้วยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

	 ตอนที่	1	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 	 BBL	 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยกลุ ่มร ่วมมือแบบ	 TAI	 วิชา

คณิตศาสตร์	 	 เรื่องเศษส่วน	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ตาม

เกณฑ์	75/75

	 ตอนที่	 2	 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล	 	 ของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 BBL	 กับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	 วิชา

คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	 ตอนท่ี	 3	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่าง

การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ	BBL	กบัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัย		สรุปได้ดังนี้

	 1.	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	

BBL	 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	 TAI	 	 วิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 83.48/80.67	 และ	 83.15/77.39		

ตามล�าดับ

	 	 	 	 	2.	 	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	และแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI	วิชาคณิตศาสตร์	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6	 	มีค่าเท่ากับ	 	0.7249	และ	0.6867	

แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน	คิดเป็นร้อย

ละ	72.49	และ	68.67		ตามล�าดับ

	 	 3.		นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	กลุม่ทีไ่ด้รบั

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดของ	 BBL	 มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 	 การคิดวิเคราะห์	 	 และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์		สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	TAI	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01

อภิปรายผล

	 จากการวิจัยพบประเด็นที่ควรน�ามาอภิปรายผล		

ดังนี้	

	 1.		ประสทิธภิาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้ตามแนวคิดของ	BBL	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI

	 	 1.1		แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิด

ของ	 BBL	 วิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 	 มี

ประสทิธภิาพเท่ากบั	83.48/80.67		สงูกว่าเกณฑ์	75/75ที่

ตั้งไว้	 	 หมายความว่า	 นักเรียนได้คะแนนการประเมิน

พฤตกิรรมการเรยีน	และการท�าแบบ	ทดสอบย่อยท้ายแผน

คดิเป็นร้อยละ	83.48	และคะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 80.67	 	 แสดงว่า		

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 BBL	 ที่ผู้

วจิยัสร้างขึน้		มปีระสิทธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้		และ

เป็นไปตามจดุมุง่หมายทีต่ัง้ไว้		สามารถน�าไปใช้สอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 	 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากกระบวนการจัดท�า

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ	 BBL	 ทั้ง	

9	 แผน	ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	 ที่สนับสนุน

ให ้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองภายใต ้

กระบวนการที่เหมาะสมกับวัย	 ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มี

ปฏิสัมพนัธ์ในการท�างานร่วมกบัคนอืน่	ใช้กจิกรรมทีม่คีวาม
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หลากหลายและน่าสนใจส�าหรับผู้เรียน	 (สงบ	 ลักษณะ.			

2540	:	20)	โดยเฉพาะการน�าแนวคดิของ	BBL	มาใช้ในการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่งเศษส่วน	เนือ่งจาก

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้

เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง	 รู้จักฝึกค้นคว้าสร้างองค์

ความรู้หรอืผลงานโดยการร่วมคดิร่วมท�า	และยงัมกีารแลก

เปลีย่นเรยีนรู้	ช่วยให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสใช้ความสามารถหรือ

ทักษะส�าคัญด้วยกิจกรรมหลากหลาย	 ภายใต้วิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 การน�าเข้าสู่บทเรียน	

การตกลงกระบวนการเรียนรู้	 การเสนอความรู้	 การฝึก

ทักษะ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสรุปความรู้	และการใช้

กจิกรรมเกม	ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ

ด้วยตนเอง	และเกดิการเรยีนรูท้ีเ่ข้าใจและคงทน		(วมิลรตัน์	

สุนทรโรจน์.		2551		:	66-68)		ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	 ประไพรี	 	 ลิ้มวัฒนชัย	 (2554	 :	 110-163)	 ที่พบว่า	

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	 วิชา

คณติศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	มปีระสทิธภิาพ	เท่ากับ	

85.84/	 81.67	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 อรวรรณ		

จันทร์แท่น		(2554	:	70-96)		ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

77.42/	76.09	

	 	 1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ	TAI	วิชาคณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.15/77.39		ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว ้	 หมายความว่า	 	 นักเรียนได้คะแนนการประเมิน

พฤตกิรรมการเรยีน		และการท�าแบบทดสอบย่อยท้ายแผน

ทุกแผน	 คิดเป็นร้อยละ	 83.15	 	 และคะแนนทดสอบผล

สมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีน	คดิเป็นร้อยละ77.39	แสดง

ว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์และจุดมุ ่งหมายท่ีก�าหนดไว้	

สามารถน�าไป	 ใช้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้

อาจเนือ่งมาจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์	

เรื่อง	เศษส่วน	ตามกรอบกระบวนการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มือแบบTAI	 ได้รับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี	 	 มี

แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนที	่ค�านงึถงึความแตกต่าง

ของผูเ้รยีน	เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ท�ากจิกรรมการเรยีนร่วม

กันอย่างมีความหมาย	 และให้ผู้เรียนเรียนรู้เน้ือหาผ่านส่ือ	

กจิกรรมทีเ่หมาะสม	มคีวามน่าสนใจ	จดัล�าดบัจากรปูธรรม

ไปหาสิง่ทีซ่บัซ้อนเป็นนามธรรมมากขึน้	ส่งผลให้ผู้เรยีนรูสึ้ก

ผ่อนคลายและไม่วิตกกังวลในการเรียน	 ปัจจัยส�าคัญของ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบดังกล่าว	ได้แก่	การสนับสนุนและ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่มร่วมมือ

ควบคู่กัน	 	 หากมีข้อสงสัยขณะที่ท�ากิจกรรมด้วยตนเองก็

จะมีโอกาสสนทนาซักถามและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ

เพื่อนในกลุ่ม	จนได้รับความเข้าใจตามที่ต้องการ	ประกอบ

กับการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	เป็นวิธีการเรียนที่จัดไว้เพื่อ

ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 ควบคู่และผสานกับ

การร่วมมือกันเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์	 	 โดยผู้สอนจะ

ออกแบบกิจกรรมบทเรียนให้เหมาะกับความสามารถของ

แต่ละบุคคลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	และมีสมาชิกในกลุ่ม

ทีมี่ความรูค้วามสามารถแตกต่างกันคอยให้ความช่วยเหลอื

แนะน�าและตรวจค�าตอบในบทเรียนซึ่งกันและกัน		ยกเว้น

การท�าแบบทดสอบในตอนท้ายบทเรยีนจะก�าหนดให้แต่ละ

คนท�าด้วยตนเอง		เพือ่สรปุผลรวมเป็นคะแนน	ความส�าเรจ็

ของกลุ่ม	 	 ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียน

ประสบความส�าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น	 (Ong	

and	Borich.	2006	:		114)		สอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ปาณิตา	อาจวงษ์	(2552		:		92	–	146)		ที่พบว่าแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม	TAI	วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง

บทประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

84.26/83.47		สอดคล้องกับผลการศึกษาของประยูร	กรุง

รัมย์	 (2552	 :	47-87)	 	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI		วิชา	คณิตศาสตร์	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 84.55/79.70	

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของหยาดนภา	 ยัพราษฎร์	

(2552	:	58-96)		ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	

วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	บทประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	
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มีประสิทธิภาพเท่ากับ	77.54/75.83		

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของ	BBL	และแผน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI

	 	 2.1		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 BBL	 วิชาคณิตศาสตร์	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	มีค่าเท่ากับ	0.7249	แสดงว่านักเรียน

มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนคดิเป็นร้อยละ72.49	ทัง้นีอ้าจ

เนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก

การของ	 BBL	 ท่ีกระตุ้นสมองท้ังซีกซ้าย	 และซีกขวาไป

พร้อมๆ	กนั	และจะส่งผลให้นกัเรยีนเกดิการต่ืนตวั	การผ่อน

คลายเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีดี	 ได้รับการกระ

ตุ้นให้เรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงประสบการณ์	 ไปสานต่อ

ความรูค้วามเข้าใจในบทเรียน	รวมทัง้ยงัเป็นการจดักจิกรรม

ที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมคอยช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่ม	

โดยใช้กิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ		เพื่อเร้าความสนใจให้

นักเรียนมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการเรียน	 ส่งผลให้มีความ

ก้าวหน้าทางการเรียน	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่าน

บทบาทหน้าทีข่องสมอง	เป็นแนวทางทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้ผู้

เรียนรับรู้เข้าใจเน้ือหาบทเรียนอย่างลุ่มลึก	 ซ่ึงสมองแต่ละ

คนจะมคีวามแตกต่างกันในการใช้ศกัยภาพเพือ่เรยีนรูเ้รือ่ง

เดียวกันให้บรรลุผล	ดังนั้นจึงอาจใช้กิจกรรมที่แตกต่างกัน

เพื่อกระตุ้นและน�าพาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี	 ดังนั้น

หากจดักจิกรรมให้สอดรบักับธรรมชาตหิรอืลกัษณะเฉพาะ

แบบของการเรียนรู้ที่สมองของแต่ละบุคคลถนัดหรือชอบ

ใช้	ก็จะสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความท้าทาย	

สนใจและกระตือรือร้น	 และส่งผลต่อคุณภาพด้านผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเพิม่ขึน้	(Woolfolk.	2010	

:	309)	และเงื่อนไขดังกล่าวจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในแผนตามแนวคิดของ	 BBL	 มีดัชนีประสิทธิผลอยู่

ในระดับค่อนข้างสูง	 	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ประไพรี		ลิ้มวัฒนชัย	(2554	:	110-163)		ที่พบว่า		ดัชนี

ประสทิธผิลของแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้โดยใช้สมอง

เป็นฐาน	วิชาคณิตศาสตร์	เรื่องการคูณ	ชั้นประถมศึกษาปี

ที่	2	มีค่าเท่ากับ	0.7414		และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของอรวรรณ	 จันทร์แท่น	 	 (2554	 :	 70-96)	 	 ที่พบว่า	

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด

สมองเป็นฐาน	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	 มีดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ	 0.6198	 แสดงว่า	 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการ

เรียนคิดเป็นร้อยละ	61.98

	 	 2.2		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	TAI		วิชาคณิตศาสตร์	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6		มีค่าเท่ากับ	0.6867		แสดงว่านักเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ		68.67		ทั้งนี้

อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มTAI	

เป็นการเรยีนรูท้ีผ่สมผสานกจิกรรมรายบคุคลและแบบร่วม

มือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม	โดยร่วมรับผิดชอบกิจกรรม

ร่วมกัน	 อธิบายซักถาม	 คอยช่วยเหลืออธิบายให้เพื่อนท่ีมี

ปัญหาในการเรียน	 ขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

กลุ่ม	 TAI	 มีเง่ือนไขการเรียนรู้ว่าความส�าเร็จของแต่ละ

บุคคลคือความส�าเร็จของกลุ่ม	จึงท�าให้เกิดการแข่งขันการ

เรียนรู ้ในแต่ละกลุ่ม	 และได้ฝึกฝนทุกชั่วโมง	 จึงท�าให้

นกัเรยีนท่ีเรยีนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่	TAI	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า	 ซึ่ง

นักเรียนจะเรียนรู้หรือจ�าได้ผ่านการกระท�าหรือการลงมือ

ปฏบิตัด้ิวยตนเอง	รวมทัง้กจิกรรมการเรยีนยงัได้ค�านงึความ

แตกต่างระหว่างบคุคล		สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนได้รบัการพฒันา

ความสามารถเตม็ตามศักยภาพ	การจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ได้เน้นให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันในระหว่างการเรียนรู้		โดย

จดัการเรยีนรูเ้ริม่จากเนือ้หาทีง่่ายไปหายากและมคีวามต่อ

เนื่องในประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจ	 	 เวลาที่ใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม	ใช้แบบฝึกทักษะที่น่า

สนใจ	 มีกิจกรรมที่จัดให้แบบหลากหลาย	 จูงใจไม่ซับซ้อน

และไม่น่าเบื่อ	 	 อีกท้ังผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสใช้ความรู้	

ความสามารถเฉพาะตัวในการท�ากิจกรรมควบคู่กันไป

ระหว่างเรียนแต่ละครั้ง	 (Slavin.		1995	:	98)		ปัจจัยดัง

กล่าวจึงส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ	 TAI	 	 มีดัชนีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง	
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปาณิตา	อาจวงษ์	(2552		:		

92	–	146)	 	ที่พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์	 ด้วยกลุ่ม	 TAI	 เรื่องบทประยุกต์	 ช้ันประถม

ศึกษาปีที่	5		มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.7549		สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ	นันทวุฒิ	จ�านงบุญ		(2554	:	58-96)		

ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI		

วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่องเศษส่วน	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 มี

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6632	และสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของศิริลักษณ์	พันธุประกิจ		(2554	:	70-108)		ที่พบ

ว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	TAI	

เร่ือง	 ตัวประกอบของจ�านวนนับ	 วิชาคณิตศาสตร์	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6		มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6391

	 3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 BBL	 มีผล	 สัมฤทธิ์

ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจ	ใฝ่สัมฤทธิ์	สูง

กว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอื

แบบTAI	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้

	 การทีน่กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ทีไ่ด้รบัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 BBL	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	สูง

กว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัจดักิจกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	

TAI	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	นั้น	อาจเป็นผล

เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดของ	 BBL	

เป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด

เชื่อมโยงสร้างความรู้ใหม่	 ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจหลาก

หลาย	มกีารปฏบิตัด้ิวยตนเองและสนบัสนุนด้วยกลุม่เพือ่น	

เพื่อน�าไปสู่การเรียนผู้ผ่านสมองทั้งสองซีก	ซึ่งผู้เรียนแต่ละ

คนจะมีธรรมชาติและความต้องการท่ีแตกต่างกัน	 การ

จัดการเรียนรู้ท่ีดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญกิจกรรม

และบริบทการเรียนรู้ในมุมกว้าง	เพื่อให้ได้รับความรู้ความ

เข้าใจในเหตุการณ์เงื่อนไขการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับชีวิต

จริงรอบด้าน	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ	Cohen	et	al	

(2010	:		189)	ที่เชื่อว่า	การจัดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ	

ควรสร้างสรรค์ผลการเรียนเพื่อชีวิตของผู้เรียนในมุมกว้าง	

ได้แก่	 การสนับสนุนให้ผู้เรียนท้ังรายบุคคลและกลุ่มได้รับ

การพัฒนาสติปัญญา	บุคลิกภาพ	และทรัพยากรทางสังคม	

เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ในด้านสติปัญญา	 ทักษะและ

กระบวนการส�าคัญ	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์	 วิธีการคิด	

และการปฏิบัติ	 เจตคติและความเกี่ยวข้องกับส่ิงอื่น	

นอกจากนี้	Caine	et	al	(2009	:		6-10)		ได้อธิบายแนวคิด

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเป็นฐานไว้ว่า	จะด�าเนนิ

กิจกรรมผ่านสมองมีลักษณะคล้ายกับเครื่องประมวลผล

ข้อมูล	 (processor)	 ที่เชื่อมต่อกับการได้มาซึ่งการเรียนรู้

ของผู้เรียนจะเกี่ยวข้องกับการใช้สรีระทั้งหมด	 โดยค้นหา

ความหมายของความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด	 มีการ

ค้นหาความหมายของความรู้เกิดขึ้นผ่านแบบแผนของ

กิจกรรมการเรียน	 ยึดอารมณ์ของผู้เรียนเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการสร้างแบบแผนกิจกรรมการเรียน	 เห็นว่าสมองของ

แต่ละบุคคลจะสามารถรับรู้และสร้างสรรค์ความรู้แต่ละ

ส่วนและองค์รวมท้ังหมด	 การเรียนรู้จะเก่ียวข้องกับความ

ตั้งใจและความใส่ใจในบริบทแวดล้อม	 มีการเรียนรู ้ที่

เกีย่วข้องกบัการกระบวนการของจติส�านกึและจติไร้ส�านกึ

เสมอ	คนเรามแีบบของระบบความจ�า	2	ชนดิ		ได้แก่		ความ

จ�าที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านมิติสัมพันธ์และการเรียนรู้ผ่าน

การท่องจ�า	ผูเ้รยีนจะมคีวามเข้าใจและการจดจ�าของสมอง

ที่ได้ผลดีที่สุดเม่ือจัดกิจกรรมผ่านข้อเท็จจริงและทักษะ	

ด้วยหน่วยความจ�าด้านมติสิมัพนัธ์ตามธรรมชาต	ิการเรยีน

รู ้ได้รับการเสริมสร้างเพิ่มขึ้น	 เมื่อใช้กิจกรรมที่มีความ

ท้าทายและขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ของผู้

เรยีน	และสมองของแต่ละบคุคลจะมคุีณลักษณะเฉพาะของ

ตน	 นอกจากนี้การเรียนรู ้ที่ยึดสมองเป็นฐาน	 ยังเป็น

กจิกรรมการเรยีนทีจ่ดัผ่านการปฏบิตัแิละประสบการณ์ใน

ชีวิตจริง	และการจัดกิจกรรมจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์

ผูเ้รยีน	เมือ่ใช้สมองสนบัสนนุกระบวนการค้นหาความหมาย

และแบบแผนขององค์ความรู	้ทีเ่ป็นประสบการณ์การเรียน

รูภ้ายในตวัผูเ้รยีนแต่ละคน	ดงันัน้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู้่เรยีน
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ควรได้รับการสนับสนุนและกระตุ ้นให้มีส ่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนท่ีแท้จริง	 จัดการเรียนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการหรอืความสนใจของผูเ้รยีน	กจิกรรมการเรยีน

ควรสร้างความรู้สึกปลอดภัยมีบรรยากาศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และช่วยให้กระบวนการเรียนเกิดประโยชน	์	

มกีจิกรรมทีก่ระตุน้ให้เกดิการเรยีนและขจดัปัญหาการเรยีน

ด้านความวาดกลัวและความวิตกกังวล		การจัดการเรียนรู้

ที่ยึดสมองเป็นฐานควรจัดฝึกประสบการณ์ในชีวิตจริง		จัด

ให้มีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและมีการแนะน�าผู้เรียน

ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย	 	 ขณะที่กิจกรรมการเรียน

ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 TAI	 ได้มุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของ

กิจกรรมที่จัดให้มีการเรียนด้วยตนเองรายบุคคลจากบท

เรียนที่ก�าหนด	ผสมผสานกับการเรียนรู้ของกลุ่ม	ในกรณีที่

ต้องการท�าความเข้าใจเพิม่เตมิในประเดน็ทีส่งสยั	ถงึแม้จะ

เป็นส่วนหนึง่ของวธิกีารจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืกต็าม	

แต่บทบาทของสมาชิกในการร่วมมือกันเรียนรู้ก็ยังเป็น

บทบาทรองเชื่อมต่อจากการเรียนด้วยตนเองรายบุคคล

ก่อน	ซึ่งอาจเป็นบริบทของการเรียนที่ค่อนข้างยากล�าบาก

ส�าหรบัการเรยีนคณติศาสตร์	ในระดบัประถมศกึษา		ดงันัน้

จงึอาจเป็นเงือ่นไขปัจจัยท่ีส่งผลให้นกัเรยีนกลุม่ทีไ่ด้รบัการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ	 BBL	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	สูง

กว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอื

แบบTAI	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	BBL		

	 	 	 1.1.1		การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	BBL	

ควรส่งเสริมนักเรียนให้สามารถเป็นผู้น�าผู้ตามที่ดี	ควรเปิด

โอกาสผู ้เรียนเปลี่ยนบทบาทแสดงความสามารถอย่าง

ครอบคลมุทกุคน	เพือ่ให้เกดิการ	แลกเปลีย่นประสบการณ์

กับเพื่อน	ถ่ายโอนความรู้	และส่งเสริมการกล้าแสดงความ

คิดเห็น		 	 	

	 	 	 1.1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม

แนวคิดของ	BBL	เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียน

รูโ้ดยยดึความแตกต่างระหว่างบคุคลตามความสามารถและ

การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน	ครูควรแนะน�าให้สมาชิกกลุ่มแบ่ง

หน้าที่กันให้ชัดเจน	โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม	และมีน�้าใจ	ให้

ความร่วมมอืช่วยเหลือเพ่ือนในการท�ากจิกรรมภายในกลุ่ม

	 	 	 1.1.3		การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	BBL	

มีขั้นตอนการเรียนรู้จ�านวน	7	ขั้น

ซึง่แต่ละข้ันเป็นกจิกรรมทีใ่ช้เวลานานโดยเฉพาะขัน้ที	่5	ขัน้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขั้นที่	6	ขั้นสรุป

ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน	 ผู้สอนจึงต้อง

ควบคุมเวลาเพื่อให้ทันตามเวลาที่ก�าหนด	 	

	 	 	 1.1.4	 	 ครูควรกระตุ ้นให้นักเรียนกล้า

แสดงออก	และแสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่า

จะเป็นความคิดเหน็ทีแ่ตกต่างกนั	หรอืไม่ถกูต้อง	เพือ่น�าไป

สู่การอภิปรายและการสรุปที่ถูกต้อง

	 	 1.2	 ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ		TAI		

	 	 	 1.2.1		กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	TAI		มลี�าดบั

ขัน้ตอนการเรยีนรูส้�าหรับผูเ้รยีนรายคน	และมขีัน้ตอนทีใ่ช้

เวลาค่อนข้างนาน	ก่อนท�ากจิกรรมกลุ่ม		อาจจะต้องใช้เวลา

ค่อนข้างนานท�ากิจกรรมดังนั้นผู้สอนจะต้องก�ากับและ

บริหารจัดการเวลาในแต่ละขั้นกิจกรรม	ให้เหมาะสมด้วย

	 	 	 1.2.2		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	TAI		

ในขั้นตอนที่	2		ผู้สอนจะมีบทบาท

มาก	 และขั้นตอนที่	 3	 นักเรียนจะมีบทบาทมาก	 ท�าให้

นักเรียนไม่เคร่งเครียดในการเรียนมากเกิน

มีความกระตือรือร้นและสนใจร่วมกิจกรรมการฝึก	และน�า

เสนอต่อเพื่อนมากขึ้น	ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้

นกัเรยีนกล้าแสดงออกและมคีวามเชือ่มัน่ในการแสดงความ

คิดเห็นมากขึ้น

	 	 	 1.2.3	 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 TAI	 เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ที่อาจจัดกิจกรรมให้
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นักเรียนได้เรียนรู้ปรึกษากันแบบเป็นคู่	เพื่อช่วยลดเวลาใน

การปรึกษากันทั้งกลุ ่มก็ได้	 	 ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเก่ง

สามารถกระตุ้นเพื่อนที่เรียนอ่อนได้ดีกว่า

	 	 	 1.2.4	 ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้

ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง	มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมมากที่สุดและท่ัวถึงทุกคน	 โดยให้นักเรียนได้ใช้

ทักษะกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้

เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้	 และสรุปความคิดรวบยอด

หรอืความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	ควบคูก่บัการเสริมแรงนกัเรยีนใน

กลุ่มครั้งต่อไป

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรน�ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ

ไปศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้	กับวิธีการหรือรูปแบบ

การจัดการเรียนรู ้อื่น	 ได้แก่	 การจัดการเรียนรู ้โดยใช้

สถานการณ์จ�าลอง	การจัดการเรียนรู้รูปแบบ	4MAT	การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 หรือการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	 	 	

	 	 2.2	 	 ควรศึกษาตัวแปรตามของผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านอื่นเพิ่มเติม	 เช่น	 การ

คิดอย่างมิวิจารณญาณ	 การคิดสร้างสรรค์	 เจตคติต่อการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์	 ความเชื่อมั่นในตนเอง	 หรือการน�า

ตนเองในการเรียนรู้
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บทบาทของหนูภาร  ผ่านวงษ์ ศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอน ท�านองขอนแก่น

Roles of Molam Nuphan Panwong : A “Lumrveng Toh Klon”

Artist in Khonkean Style.

	 	 มนตรี		ศรีแก้วทุม1,	สุพรรณี	เหลือบุญชู2,	สุภณ	สมจิตศรีปัญญา3

Montree	Srikaeothum1,	Supunnee	Leauboonshoo2,	Suphon	Somjitsripanya3

บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีเ้ป็นการวจัิยเชิงคณุภาพ	มคีวามมุง่หมายเพือ่	1)		ศกึษาประวตัแิละผลงานของหมอล�าหนภูาร	ผ่านวงษ์	

และ	2)	เพือ่ศกึษาบทบาทของนายหนภูาร	ผ่านวงษ์	ในด้านศลิปะการแสดงหมอล�า	การอนุรกัษ์	ส่งเสรมิและเผยแพร่	โดย

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	และข้อมูลภาคสนาม	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต	โดย

ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	น�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า 

	 นายหนูภาร	ผ่านวงษ์	เป็นศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอน	ท�านองขอนแก่น	คณะหนูภารวิเศษศิลป์	เป็นคณะหมอล�า

หมูท่ีมี่ชือ่เสยีงได้รับการยอมรบัและชืน่ชมของชาวอสีานหมอล�าหนภูารเป็นนกัแสดง	ทีแ่สดงได้หลายหน้าท่ี	ทัง้แสดงเป็น

ตัวตลก	และเป็นพระเอก	ใช้ท�านองล�าวาดขอนแก่น	

	 นายหนูภาร	ผ่านวงษ์	มีบทบาทต่อวงการหมอล�าหลายด้าน	คือด้านการประพันธ์กลอนล�า	ด้านศิลปะการแสดง

หมอล�า	ด้านการส่งเสรมิ	อนรุกัษ์	และเผยแพร่	โดยจดัตัง้ส�านกังานคณะหมอล�าหนภูารวิเศษศลิป์	ฝึกสอนนกัแสดงหมอล�า

อีสาน	ทั้งท่วงท�านอง	การแต่งกาย	และท่าฟ้อนร�า	ในขณะเดียวกันก็จัดการแสดงให้เป็นที่แพร่หลายในสังคมภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วไปในภาคอีสาน	

 ค�าส�าคัญ :	บทบาท,หมอล�าเรื่องต่อกลอน	ท�านองขอนแก่น

Abstract

		 This	qualitative	study	aimed	at	1)	investigating	the	life	and	work	of	Mr.	Nuphan	Phanwong,	and	

2)	examining	the	role	of	Mr.	Nuphan	Phanwong	in	the	arts	of	performance,	preservation,	promotion,	

and	dissemination.		Document	and	field	data	were	collected.		The	research	tools	included	an	interview	

1		นักศึกษาปริญญาโท		สาขาวิชาดุริยางคศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจ�าสาขาวิชาดุริยางคศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3		ปร.ด	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจ�าสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์	คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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form	and	an	observation	form.	The	data	were	checked	with	triangulation	and	the	results	of	the	study	

were	presented	in	a	descriptive	analytical	format.

	 The	results	of	the	study	showed	that	Mr.	Nuphan	Phanwong	was	a	molam mu	artist,	sung	in	

khon kaen	style.		The	Nuphan	Wisetsilp,	a	molam mu	troupe,	was	very	popular	among	Isan	audience.	

Mr.	Nuphan	had	many	acting	roles,	as	a	joke	or	as	a	lead	actor.	His	singing	style	was	classified	as	khon 

kaen	style.

	 Mr.	Nuphan	Phanwong	played	many	important	roles	on	molam	performing	

arts	circle;	these	included	:	lam text	writing,	arts	of	performance	practices,	promotion,	preservation,	

and	dissemination.	He	established	the	Office	of	Nuphan	Wisetsilp	Troupe,	training	Isan	lam performers-

--singing	styles,	costumes,	and	dance	movements.		Besides,	Mr.	Nuphan	had	promoted	the	performances	

of	his	troupe,	building	up	the	popularity	throughout	Isan	society,	eventually	his	troupe	had	been	well	

known	in	the	region.

 Keyword: 	Role,	Molam	Mu		Khon	Kaen	Style

บทน�า

	 หมอล�าเป็นศลิปะการแสดงข้ันสูงและโดดเด่นทีสุ่ด

ของภาคอีสาน	จนสามารถยึดเอาเป็นอาชีพได้	 ผู้ที่จะเป็น

หมอล�าได้น้ัน	จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถสูง	มสีตปัิญญา

ดีมีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัว	 ต้องมีความจ�าดีเป็นเลิศ	

สามารถจดจ�ากลอนล�าได้มากมายมหาศาล	 จนชาวบ้าน

เรียกได้เต็มปากว่า	“หมอ”	อันหมายถึง	ผู้มีความช�านาญ

ทางด้านการล�าศลิปะการแสดงหมอล�าเป็นการน�าเอาศลิปะ

แขนงต่าง	ๆ 	ทัง้	วรรณกรรม	นาฏกรรม	คตีกรรม	ศลิปกรรม	

อันมีเน้ือหาและลักษณะการแสดงท่ีสะท้อนความเป็นยุค

สมัย	 แต่ปัจจุบันคนรุ่นหลังและคนอื่นที่เข้ามาอยู่หรือมา

เที่ยวอีสานอาจจะยังไม่ทราบว่าหมอล�ามาจากไหนเป็นมา

อย่างไร	(นรินทร์	พุดลา.	2540	:	172)

	 ประเภทของหมอล�าแบ่งได้	 2	 อย่างคือ	 หมอล�าคู่	

หรือล�ากลอนเป็นหมอล�าทีล่�าโต้ตอบความรูด้้านต่าง	ๆ 	อาทิ	

ปรชัญาศาสนา	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีวรรณคด	ีสุภาษติ

ค�าสอนประวัติศาสตร์	การเมือง	ความรัก	ในระยะแรกนั้น 

เป็นการโต้ตอบระหว่างชายกับชาย	กาล�าส่วนใหญ่จะเน้น

ความรูด้้านปรชัญาศาสนา	ต่อมาจงึมหีมอล�าฝ่ายหญงิและ

ฝ่ายชายเนือ้หาของการล�ายงัเดมิ	แต่จะมเีนือ้หาเพ่ิมอกีคอื		

เกี้ยวพาราสี	 หมอล�าประเภทนี้	 ได้พัฒนาตามล�าดับ	 เกิด

หมอล�าชิงชู้และหมอล�ากลอนซิ่งในปัจจุบัน	 อีกอย่างหนึ่ง

เรยีกว่าหมอล�าหมู	่คือการแสดงหมอล�าเป็นคณะแบ่งได้หลา

ยอย่าง	 เช่น	หมอเรื่องต่อกลอนซึ่งมีหลายท�านอง	หมอล�า

เพลิน	หมอล�ากกขาขาว	หมอล�าเวียง	เป็นต้น	หมอล�าประ

เภทนี้แต่เดิมจะน�านิทานพื้นบ้านและนิทานชาดกมาเป็น

เรื่องในการแสดง	 แต่ปัจจุบันได้พัฒนาหลายด้านไม่ว่า

จะเป็น	เวที	แสงสี	เสียง	เนื้อเรื่อง	ดนตรีประกอบ	จ�านวน

คนในการแสดง	การน�าเสนอในรูปแบบทีแ่ปลกใหม่	หมอล�า

ประเภทนี้เคยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง	 ท�านองล�า

แบ่งได้หลักๆ	คือล�าทางสั้นและล�าทางยาว	ล�าทางเป็นการ

ล�าทีม่ท่ีวงท�านองการเดนิกลอนท่ีรวดเรว็กระชบั	ไม่มเีอือ้น

เสียง	(เจรญิชยั	ชนไพโรจน์.	2543	:	4-8)	ผลงานวรรณกรรม

จึงน�าไปสู่การสร้างงานศิลปะหลายแขนง	 เช่น	หมอล�าพื้น	

หมอล�ากลอน	การเทศน์ท�านองต่าง	ๆ	และหมอล�าหมู่	ซึ่ง

มีอยู่ตามจังหวัดต่าง	ๆ 	ในภาคอีสาน	โดยเฉพาะอีสานตอน

กลาง	จงัหวดัขอนแก่น	เป็นจงัหวดัหนึง่ของภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืทีม่หีมอล�า	หมอแคน	และคณะหมอล�าหมูท่ีม่ชีือ่
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เสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทย	 เช่น	 คณะประถมบันเทิง

ศิลป์		คณะรัตนะศิลป์อินตาไทยราษฎร์		ระเบียบวาทศิลป์	

และคณะหนูภารวิเศษศิลป์	

	 คณะหมอล�าหมู่วาดขอนแก่น	 ที่เก่าแก่ท่ีสุด	 คือ

หมอล�าวาดขอนเก่นคณะรัตนะศิลป์อินตาไทยราษฎร์	 ซึ่ง

ถอืก�าเนดิมาเมือ่ปี	พ.ศ.2514	และพยายามปรบัปรงุผลงาน

ตลอดงานมา	 และมีช่ือเสียงก็เม่ือได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ในการแข่งขันหมอล�าภาคอีสานที่สถานีภาควิทยุแห่ง

ประเทศไทย	จังหวัดขอนแก่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2521	ซึ่งมี

หมอล�าที่เข้าแข่งขันทั้งหมด	40	คณะ	และปีต่อมาปี	2536		

ก็ได้รับโล่รางวัลแชมป์หมอล�าตัวอย่างที่สร้างสรรค์แห่ง

ประเทศไทย	 (ตุ่น	ปากเป็ด.2538-35	24-35)	หมอล�าหมู่

วาดขอนแก่นคณะระเบียบวาทศิลป์	 เป็นหมอล�าล�าวาด

ขอนแก่นท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดคณะหนึ่ง	 และยังคงรักษารู

ปกแบบของการแสดงล�าเรื่องต่อกลอนไว้เป็นอย่างด	ี	

นอกจากยงัมนีกัร้องทีม่คีณุภาพ	ตลอดจนหาเครือ่งจ�านวน

มากมาย	 พร้อมมีการลงทุนที่มีคุณภาพงบประมาณสูง	 

(บัวบาน		ธูปทอง		2539:56)	หมอล�าหมู่หรือหมอล�าเรื่อง

อสีาน		มลีกัษณะมอมเมาหรอืเป็นเครือ่งมอืในการมอมเมา

เท่านัน้	แม้จะมกีารสอนคณุธรรมบ้างกต็าม	แต่ค่านยิมทีร่บั

ใช้ศักดินายังไม่หมดสิ้นไปเลย	 วรรณกรรมที่หมอล�าน�ามา

แสดงส่วนมากก็เป็นเรื่องจักรๆวงศ์ๆ	 เรื่องชิงรักหักสวาท

เสยีเป็นส่วนมาก	(ม.บตุรสรุยิา	2526	:	1)	หมอล�าหมูท่�านอง

ขอนแก่นว่าสามารถยนืหยดัด้านกระแสวฒันธรรมเพลงลูก

ทุ่งและเพลงสตริงอยู่ได้แทบไม่น่าเชื่อทั้งนี้เนื่องจากการ

ปรบัตวัในด้านการแต่งกายให้แพรวพราว	ฉากวจิติร	พสิดาร	

น�าเพลงฮิตมาแทรกเพยีบพร้อมด้วยแสง	ส	ีเสยีง	เวท	ีเครือ่ง

ดนตรีครบ	หางเครื่องหรูหรา	เนื้อเรื่องกระซับ	(พิณ	เพลง

ไพร	 2530	 :	 65-66)	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

เยาวชนจึงเป็นแนวทางที่ควรน�ามาจัดการศึกษาให้เหมาะ

สมและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นอีสาน	 การศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน	หรือหมอล�าพื้นบ้านจึงเป็นเรื่องที่

ส�าคัญ	 ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสานไว้อย่างหลากหลาย	 (สามารถ		

จนัทร์สรูย์,	2536	;	ฉลาดชาย	รมติานนท์,	2537	;	จารวุรรณ	

ธรรมวัตร,	2543	;	เอทวิทย์	ณ	ถลาง,	2544)

	 นอกจากนั้น	มิลเลอร์	(	Miller)	1977	:	54	กล่าว

ถึง	ดนตรตีะวนัตก	ในธุรกิจดนตรีของประเทศไทยว่าธรุกจิ

ดนตรีในกรุงเทพมหานคร	 ได้ขยายตลาดออกไปสู่หัวเมือง

ในชนบทท่ัวทุกภาคของประเทศไทยเป็นผลให้เกิดดนตรี

ชนดิใหม่ขึน้มาในราวปี	1963	(พ.ศ.	2505)	ดนตรชีนดิใหม่	

ซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมานี้มีลักษณะของเพลงลูกกรุงเป็นดนตรี

สมยัใหม่รวมเป็นดนตรตีะวนัตกเป็นอย่างมาก	เนือ้ร้องเป็น

ภาษาภาคกลางค่อนข้างจะละเอียดอ่อน	 และสละสลวย

ดนตรี	ที่ใช้บรรเลงประกอบ	ใช้เครื่องดนตรีของทางตะวัน

ตก	และใช้สไตล์ตามแบบอย่างดนตรทีางอเมรกิาและยโุรป	

ดนตรชีนิดนัน้เรยีกว่าเพลงลูกทุง่	เพลงลกูทุง่มลีกัษณะเด่น

ในเรือ่งของของการใช้ค�าประพนัธ์อย่างง่าย	ๆ 	ให้ความรูสึ้ก

โดยตรงและไม่เป็นลักษณะของชาวกรุง	 เป็นลักษณะท้อง

ทุ่งนามากกว่า	 เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงชีวิตของคนทั่ว	 ๆ	

ไปโดยเฉพาะชาวบ้าน	ส�าหรบัสไตล์ของการขบัร้องนัน้	นกั

ประพันธ์เพลงลูกทุ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ	 ได้เอา

แบบการขับร้องเพลงพื้นบ้านของหลาย	ๆ	ภาคใช้	รวมทั้ง

สไตล์การขับร้องแบบหมอล�ากลอนหมอล�าหมู่	 ส่วนดนตรี

ทีบ่รรเลงประกอบการขบัร้องจะใช้เครือ่งดนตรขีองท้องถิน่

หรือไม่ก็ใช้เครื่องดนตรีตะวันตกมาบรรเลง	 เพลงพ้ืนบ้าน

ของทางภาคอีสานที่นิยมน�าไปใช้มากที่สุด	ได้แก่	บทเพลง	

ท�านองเต้ยโขง	มนีกัร้องหมอล�ากลอนและหมอล�าเพลนิเป็น

จ�านวนมากที่ได้รับผลส�าเร็จ	ในการไปเสี่ยงโชคกับการร้อง

จ�าร้องเพลงลูกทุ่งในกรุงเทพ	ฯ	ในสมัยอ่อนวงศ์	จัดว่าเป็น

ผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการน�าแคนมาบรรเลงใส่ใน

เพลงลูกทุ่งประกอบภาพยนตร์	 นักประพันธ์เพลงนักเรียบ

เรียงเสียงประสานหลายคนได้น�าเอาสไตล์ของดนตรีท้อง

ถิน่ต่าง	ๆ 	ทีเ่ด่นมาสร้างงานบทประพนัธ์ยอดฮติในเพลงลกู

ทุง่มากมาย	มลิเลอร์	เทอรี	่(Miller	Terry)	กล่าวถงึ	ประวตัิ

ความเป็นมาของหมอล�าและพัฒนาการสอนในสาขา

มานุษยวิทยาทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะในเรื่องของมนุษย์

ดรุยิางวทิยา	ส่วนส�าคญัของหนงัสือเล่มนีเ้น้นไปในเรือ่งของ
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การศึกษาในตัวดนตรีเฉพาะเป็นต้นว่า	 การศึกษาค�าร้อง

ของเพลง	 (Song	 Text)	 ความสัมพันธ์ของดนตรีในด้าน 

อื่น	 ๆ	 เช่น	 งานศิลปะประวัติของวัฒนธรรมอิทธิพลของ

วัฒนธรรม	 (Culttural	 Dynamics)	 ท�าให้เราสามารถน�า

เอาวิธีการมาประยุกต์ใช้ศึกษาดนตรีของชนเผ่าใดเผ่าหนึ่ง

ในรูปของการใช้ดนตรีในฐานะเทคนิคอันหนึ่ง	 เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและการสร้างขึ้นมาใหม่ของวัฒนธรรม	สรุปว่า	

งานวิจัยต่างประเทศ	 ที่เก่ียวข้องจะน�าไปสู่การวิเคราะห์

เปรียบเทียบเก่ียวกบับทบาทหนภูาร		ผ่าวงษ์	ศลิปินหมอล�า

เร่ืองต่อกลอนท�านองขอนแก่น การอนุรักษ์	 การส่งเสริม	

และการเผยแพร่		ปัจจบุนัมดีนตรสีากลรปูแบบใหม่เกดิขึน้

มาก	และเป็นทีน่ยิมชมชอบในกลุม่วยัเดก็	กลุม่วยัรุน่	ท�าให้

หมอล�าซึ่งเป็นศิลปะการแสดงขั้นสูงและโดดเด่น

	 จากการศึกษางานความรู้ท่ีเก่ียวกับหมอล�า	 ด้าน

ประวัติของนายหนูภาร		ผ่านวงษ์	บทบาทศิลปะการแสดง

หมอล�าเรื่องต่อกลอน	ท�านองขอนแก่นและการแต่งกลอน

ล�าของศลิปินหมอล�า	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัถึงความส�าเรจ็และ

เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น	 ท�าให้บทล�ามีความไพเราะ	 เช่น

น�้าเสียง	ส�าเนียง	อักขระวิธี	การใส่อารมณ์ในบทล�า	ผู้วิจัย

มีความสนใจที่จะศึกษาประวัติและบทบาทของการแสดง

หมอล�ากบัการด�าเนนิชีวติและการแต่งกลอนล�า	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคณะหนูภารวิเศษศิลป์	 หมอล�าเรื่องต่อกลอน

ท�านองขอนแก่น	 เป็นคณะหมอล�าที่ตั้งมาเป็นเวลานาน

ปัจจุบันยังรับการแสดงอยู่	 มีบุคลากรในคณะหลายฝ่าย	

เป็นคณะหมอล�าที่มั่นคงได้รับความนิยมอย่างสูง	นอกจาก

รบัใช้สงัคมด้านการแสดงแล้วยงัได้ถ่ายทอดศลิปะการแสดง

แก่อนุชนอย่างต่อเนื่อง		โดยมีนายหนูภาร		ผ่านวงษ์	เป็น

ผู้บริหารจัดการคณะให้ก้าวหน้า	 จากปัญหาดังกล่าวมาผู้

วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของหนูภาร		ผ่านวงษ์	ผู้เป็นทั้ง

หมอล�า	หวัหน้าคณะและผูฝึ้กสอนการล�าเรือ่งต่อกลอนเป็น

ส�าคัญ

ค�าถามในการวิจัย

	 1.	ชวีติและผลงานของนายหนภูาร	ผ่านวงษ์	ศลิปิน

หมอล�าเรื่องต่อกลอน	ท�านองขอนแก่นเป็นอย่างไร

	 2.	 บทบาทในด้านศิลปะการแสดงหมอล�า	 การส่ง

เสริม	อนุรักษ์และเผยแพร่	แต่ละด้านเป็นอย่างไร	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหมอล�าหนู

ภาร	ผ่านวงษ์	หมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น

	 2.	เพือ่ศกึษาบทบาทในด้านศลิปะการแสดงหมอล�า	

การส่งเสริม	อนรุกัษ์และเผยแพร่	จนมชีือ่เสยีงเป็นทีป่รากฏ

ในภาคอีสาน

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	เนื้อหาในการวิจัย

	 ในการศึกษาเรื่อง“บทบาทของนายหนูภาร	 ผ่าน

วงษ์		ศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น” ซึ่งได้

ท�าการศึกษาประวตัแิละความเป็นมาของนายหนภูาร		ผ่าน

วงษ์	 ก่อนที่เดินทางก้าวเข้าสู่วงการศิลปินหมอล�าเรื่องต่อ

กลอนท�านองขอนแก่นได้ฝ่าฟันอปุสรรคต่อสู้มาอย่างไร		ถงึ

ได้เดินเข้ามาเป็นศิลปินหมอทีโ่ด่งดังอกีคนหนึง่	ทีเ่กอืบทกุๆ

คนในภาคอีสานรู ้จักเป ็นอย่างดี	 กับการแสดที่ เป ็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว	 แลความสามารถในการแสดงเป็นที่

ประทับใจของผู้ฟังหลาย	ๆ	คน	ความเป็นมาของ“บทบาท

ของนายหนูภาร	 ผ่านวงษ์	 ศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอน

ท�านองขอนแก่น	มีลักษณะดังนี้	

	 	 1.1	เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหมอล�า

หนูภาร	ผ่านวงษ์	ประวัติชีวิตของหมอล�าหนูภาร	ผ่านวงษ์	

ผลงานด้านหมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น

	 	 1.2	 เพื่อศึกษาบทบาทในด้านศิลปะการแสดง

หมอล�า	การอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่		

 2. พื้นที่ในการวิจัย	ได้แก่	พื้นที่บ้านหนองบัวน้อย	

ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 3.	วธิกีารวจิยั	ได้แก่	วธิใีนการวจิยัผู้วจิยัใช้การวจิยั

เชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Qualitative		

Research)	 โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร	 (Document)	
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และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม(Filed	Study)	 โดยการ

ส�ารวจการสังเกต	การสัมภาษณ์		

	 	 3.1)	ผู้รู้	(Key	Informant)

	 	 3.1.1)	ผูช่้วยศาสตราจารย์เจรญิชยั	ชนไพโรจน์	

นักวิชาการด้าน

	 	 3.1.2)	 นายหนูภาร	 ผ่านวงษ์	 ศิลปินพ้ืน

บ้านหมอล�าเรื่องต่อกลอน

	 	 3.1.3)	 นายทวนทอง	 ผ่านวงษ์	 อดีตนายก

เทศมนตรี	ต�าบลหนองตูม

	 	 3.2)	 กลุ่มผู ้ปฏิบัติ	 (Casual	 Informants)	

ประกอบด้วยบุคคลผู้ให้ข้อมูล

	 	 3.2.1)	 นายหนูภาร	 ผ่านวงษ์	 หัวหน้าคณะ

ระเบียบวาทศิลป์

	 	 3.2.2)	 นายละใหม่	 จันทะวงษ์	 ครูฝึกสอนล�า

และก�ากับการแสดง

	 	 3.2.3)	นายโยธิน	ผ่านวงษ์	ศิลปินนักดนตรี

	 	 3.2.4)	นกัแสดงอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องจ�านวน	5	คน

	 	 3.2.5)	นักดนตรี	จ�านวน	5	คน

	 	 3.3)	กลุม่บคุคลทัว่ไป	(General	Informants)

	 4.	กลุ่มบุคลากรผู้ให้ข้อมูล

	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	หมอล�าในเขต

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัด

เลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	แบ่งดงันี	้เลอืก

หมอล�าที่จะศึกษาวิจัย	 คือหมอล�าหนูภาร	 ผ่านวงษ์	 นัก

แสดงและนักดนตรีหมอล�าคณะหนูภารวิเศษศิลป์บ้าน

หนองบัวน้อย	หมู่ที่	2	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ขอนแก่น

	 5.	 ระยะเวลาท่ีท�าการศึกษา	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	

2555 ถึงปี	2556

ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของหนูภาร	 ผ่านวงษ์

ศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น”	 ครั้งน้ี

เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)	เริ่มจากการรวบรวมเก็บข้อมูล	เอกสาร	ต�ารา

งานวิจัยต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และการเก็บข้อมูลปฏิบัติการ

ภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูล	 จากนั้นข้อมูลที่ได ้มา

วิเคราะห์เรียบเรียงและเขียนเป็นรายงานการวิจัยในรูป

แบบพรรณนาความ

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณ์	 (Interview)	กลุ่มผู้รู้	กลุ่มผู้น�า

ทางการกลุ่มผู้ปฏิบัติ	 และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่เก่ียวกับการ

แสดงล�าเรื่อง	ได้แก่

	 2.	แบบสงัเกต	(Observation)	ประกอบด้วย	แบบ

สงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม	(Non	-	Participant	Observation)	

ใช้สังเกตสภาพสถานการณ์ทั่วไปในสนามวิจัย	 ได้แก่	 การ

ด�าเนนิกจิกรรมของคณะหมอล�าการฝึกซ้อมก่อนออกแสดง	

การร่วมสังเกตในท�าการแสดงของคณะหมอล�าตามสถาน

ที่ต่าง	ๆ

	 	 2.1	 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 (Participant	

Observation)	 ใช้สังเกต	 วิธีการ	 กระบวนการ	 และองค์

ความรู้ต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการจัดการจัดกิจกรรมของผู้ร่วม

โครงการวิจัย

	 	 2.2	 แบบสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม	 (Non		

Participant	 Observation)	 ใช้สังเกตสภาพสถานการณ์

ทั่วไปในสนามวิจัย	 ได้แก่	 การด�าเนินกิจกรรมของคณะ

หมอล�าการฝึกซ้อมก่อนออกแสดง	การร่วมสังเกตในท�าการ

แสดงของคณะหมอล�าตามสถานที่ต่าง	ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 การเก็บข้อมูลจากเอกสาร(Documentary	

Research)	 เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ	 ความรู้ทั่วไป

เก่ียวข้องกบัภมูปัิญญาท้องถิน่และการถ่ายทอดภมูปัิญญา

พืน้บ้าน	ความรูเ้กีย่วกบัดนตรแีละการแสดงพืน้บ้าน	ความ

รูท้ัว่ไปเก่ียวกบัหมอล�า	นโยบายเกีย่วกบัการส่งเสริมศลิปะ

และวฒันธรรมแนวคิดและทฤษฎ	ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องตลอด

จนแนวคิดทฤษฎีจากแหล่ง
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ข้อมลูทตุยิภมู(ิSecondary	Source)	โดยศกึษาค้นคว้าจาก

เอกสารและงานวิจัยต่าง	ๆ 	ในห้องสมุด	หน่วยงานราชการ

ต่าง	ๆ	และอินเตอร์เน็ต

	 2.	 การเก็บข้อมูลภาคสนาม	 (Field	 Research)	

ท�าการเก็บข้อมูลตามแผนการท่ีวางไว้โดยใช้ระยะเวลาใน	

การเก็บข้อมูลโดยวิธีการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 3.	การสัมภาษณ์	(Interview)	การวิจัยครั้งนี้ใช้รูป

แบบในการสัมภาษณ์	2	รูปแบบ	ได้แก่	 				 	

	 	 3.1)		แบบสมัภาษณ์ทีมี่โครงสร้าง	(Structured	

Interview)	 โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 กลุ่มผู้รู	้

กลุ่มผู้น�าทางการ	 กลุ่มผู้ปฏิบัติ	 กลุ่มผู้ท่ีสนใจท่ัวไป	 ตาม

แนวทางในแบบสัมภาษณ์	 เพ่ือหาค�าตอบตามความมุ่ง

หมายของการวิจัย

	 	 3.2)	 แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง	 (Non	

Structured	Interview)	โดยการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง

ไม่จ�ากดัค�าตอบ	เพือ่จบัประเดน็และน�ามาตคีวามหมายโดย

ใช้ทฤษฎีและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	

Interview)	 จากกลุ่มผู้รู้	 กลุ่มผู้น�าทางการ	 กลุ่มผู้ที่สนใจ

ทั่วไปเพื่อหาค�าตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย

	 4.	การสังเกต	(Observation)	การวิจัยครั้งนี้ใช้รูป

แบบในการสังเกต	2	รูปแบบ	ได้แก่	การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม	 (Participant	 Observation)	 คณะผู้วิจัยได้เข้าไป

สงัเกตสอบถามในหมูบ้่านตามเขตพืน้ทีก่ารวจิยัทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้	 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non	 Participant	

Observation)	คณะผู้วิจัย	จะท�าการสังเกตโดยไม่เข้าร่วม

กิจกรรม

การจัดกระท�าข้อมูล

	 1.	 น�าข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือต่าง	 ๆ	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	 การส�ารวจการสัมภาษณ์	 การสังเกต	 การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร	ตรวจสอบความถกูต้องตามประเดน็

ที่วางไว้หากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์จะเก็บข้อมูลตามความ

เหมาะสม

	 2.	 น�าข้อมูลที่รวบรวมไว้สังเคราะห์จ�าแนกหมวด

หมู่ตามกลุ่มตัวอย่างและประเภทของข้อมูลที่กล่ันกรอง

จากเครื่องมือ

	 3.	สรปุข้อมลูของแต่ละประเภทเครือ่งมอื	โดยอาจ

สร้างขึ้นมาในการสังเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพวัฒนธรรม	

(Cultural	Qualitative	Research)

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย	

โดยแยกวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	(Descriptive	Analysis)

	 2.	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 ใช้วิธีตรวจ

สอบแบบ	3	เส้า(Methodological	Triangulation)	และ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล	โดยวิธี	Investigator 

triangulation	 โดยน�าข้อมูลที่ศึกษาได้ไปสอบถามผู้ให้

ข้อมูลอีกครั้ง	 เพื่อท�าให้ถูกต้องตามจริงการน�าเสนอข้อมูล	

ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพทาง

วัฒนธรรมประมวลผลให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้

ข้อมูลน�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

การน�าเสนอผลการวิจัย

	 วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพวัฒนธรรม	

(Cultural	Qualitative	Research)

	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย	

โดยแยกวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	(Descriptive	Analysis)

	 2.	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 ใช้วิธีตรวจ

สอบแบบ	3	เส้า	(Methodological	Triangulation)	และ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล	โดยวิธี	Investigator 

triangulation	 โดยน�าข้อมูลที่ศึกษาได้ไปสอบถามผู้ให้

ข้อมูลอีกครั้ง	 เพื่อท�าให้ถูกต้องตามจริงการน�าเสนอข้อมูล	

ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพทาง

วัฒนธรรมประมวลผลให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้

ข้อมูลน�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
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สรุปผลการวิจัย

	 1.	หนภูาร	ผ่านวงษ์	ถอืก�าเนดิจากครอบครวัชาวนา	

บิดาของท่านชื่อ	นายเพ็ง		ผ่านวงษ์	มารดาชื่อ	นางอ่อนสา		

ผ่านวงษ์	และบิดาของท่านก็มีความสามารถในการดีดพิณ		

แต่ก็ไม่ถึงกับยึดเป็นอาชีพ	 เพียงแต่ฝึกเล่นเพื่อความ

สนุกสนานเท่าน้ัน	 ส่วนตัวท่านนอกจากจะชอบในด้าน

ดนตรีแล้วท่านยังรักการแสดงอีกด้วย	 จึงยึดการแสดง

หมอล�าเป็นอาชีพ	 โดยเริ่มต้นจากในวัยเด็กหลังจากเรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ท่านก็ออกมาช่วยพ่อ	แม่	ท�าไร่	

ท�านา	 ซึ่งในช่วงแรกก็ยังไม่มีแนวคิดท่ีจะประกอบอาชีพ

หมอล�า	จนเวลาผ่านไประยะหนึง่ในช่วงทีท่่านก�าลงัย่างเข้า

สู่วัยรุ่น	 ในหมู่บ้านของท่านมีงานประเพณีประจ�าปีและมี

การแสดงหมอล�า	ในขณะทีท่่านก�าลงัชมการแสดงกม็คีวาม

รูส้กึอยากจะแสดงหมอล�าขึน้มา	จงึเข้าไปสมคัรกบัหวัหน้า

วงคณะหมอล�าผดุงศิลป์	 	 หัวหน้าวงหมอล�าก็รับและให้

แสดงในวันนั้นเลย		โดยรับบทเป็นตัวตลก		ซึ่งส่วนตัวท่าน

กเ็ป็นคนชอบพูดหยอกล้อ	กระเซ้าเหย้าแหย่	ให้คนหวัเราะ

อยู่เสมอ	 เมื่อขึ้นเวทีแสดงในบทตลกจึงท�าให้ผู้ชมชอบใจ		

และติดตามชมการแสดงของท่านอยู่ตลอด	 ชีวิตการเป็น

ศิลปินหมอล�าของท่านจึงเริ่มตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

	 การศึกษาเกี่ยวกับการแสดงหมอล�า

 ก่อนทีน่ายหนูภาร		ผ่านวงษ์		จะมาประกอบอาชพี

ศิลปินหมอล�า	 อาชีพเดิมคือท�านา	 นายหนูภาร	 ผ่านวงษ	์	

ชอบการแสดงหมอล�าเป็นชีวิตจิตใจมาตั้งแต่เด็ก	 ๆ	

เนื่องจากว่าสมัยก่อนน้ันการแสดงประเภทอื่น	 ๆ	 เช่น	 วง

ดนตรลีกูทุง่	ไทยสากล	วงสตรงิส์	วงดนตรเีพือ่ชีวติ		เป็นต้น		

ยงัไม่แพร่หลายเหมอืนในปัจจบุนั		ผูค้นชาวอสีานจงึไม่ค่อย

มโีอกาสได้รบัชมการแสดงประเภทอืน่		นอกจากการแสดง

หมอล�าซึ่งเป็นการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน		

และเป็นการแสดงท่ีมีครบทุกบทบาท	 ท้ังโศกเศร้า	 ตลก

ขบขัน	และสนุกสนานครื้นเครงด้วยท่วงท�านองของดนตรี

และ	 กลอนล�าท่ีเร้าใจนายหนูภาร	 ผ่านวงษ์	 ได้ส่ังสม

ประสบการณ์ด้านการแสดงหมอล�าด้วยการไปชมการแสดง

และบางครั้งถึงกับขอขึ้นเวทีแสดงร่วมกับคณะหมอล�าโดย

ไม่คดิค่าแสดง	บทบาททีช่อบมากทีส่ดุคอื	ตวัตลก	เนือ่งจาก

เป็นคนที่ชอบพูดจา	 สนุกสนานและมีอารมณ์ขันอยู  ่

เสมอ	ท�าให้ผู้ชมชื่นชอบ	 (นายหนูภาร	 ผ่านวงษ์.	 2555	 :	

สัมภาษณ์)	 แม้แต่หัวหน้าคณะหมอล�าเองก็ยังชื่นชมถึงกับ

คดิค่าแสดงให้	แต่นายหนภูาร	ผ่านวงษ์ไม่เคยรบั	เพยีงบอก

ว่าขอให้ได้ร่วมแสดงเป็นครัง้คราวเท่านัน้	และถอืว่าเป็นจดุ

เริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วงการหมองล�าอย่างเต็มตัว	 เมื่อ

หัวหน้าคณะหมอล�าผดุงศิลป์	มองเห็น

	 หมอล�าหนูภารวิเศษศิลป์	ได้ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2512	

โดยนายหนูภาร	ผ่านวงษ์	จากการสัมภาษณ์คุณหนูภารได้

เล่าให้ฟังว่า	ตนเป็นคนที่ชอบหมอล�า	มาตั้งแต่เด็ก	ๆ	เมื่อ

จบ	ป.4	กไ็ด้มาท�าไร่ท�านาช่วยพ่อแม่		แต่ด้วยความชอบใน

หมอล�าต่ืนเช้ามาก็ฝึกร้องเพลง,	 ท่องกลอนจนเคยชินและ

ช�านาญ	แต่ด้วยเป็นคนทีม่พีรสวรรค์ด้านการแสดงหมอล�า	

และชอบเป็นทุนอยู่แล้ว	 มีเวลาว่างๆก็ไปดูการแสดงของ

หมอล�าคณะอื่นๆ	 แล้วน�ามาประยุกต์และฝึกให้เป็น

เอกลักษณ์ของตัวเอง	 และก็ได้เรียนล�ากับหมอล�าประจ�า

หมู่บ้านหนองบัวน้อย	 ซึ่งหมอล�าในสมัยนั้นมี	 3	 คน	 คือ	

พระเอก	นางเอก	ตวัตลกหรอืตวัโกง	ตนได้แสดงเป็นตวัตลก

และตัวโกงมาตลอดจนอายุได้	 21	 ปี	 ได้แต่งงานกับนาง

ถนอม	ผ่านวงษ์	เมือ่แต่งงานกนัแล้วจงึได้แยกตวัออกมาตัง้

คณะหมอล�าเป็นของตวัเอง	กเ็ริม่ออกหาแสดงไปตามคณะ

อืน่ๆแล้วแต่เขาจะจ้างไป	ไปล�ากบัทกุคณะทีเ่ขามาจ้าง	เช่น	

อินตาไทยราช	แก่นนครบันเทิงศิลป์	 เป็นต้น	บ้างครั้งก็ไป

ล�ากับครูที่เคยสอนล�าหรือไม่ก็ไปกับลูกศิษย์ที่ตนเองได้

ฝึกสอนไว้	 หลังจากนั้นก็ได้มาท�าวงหมอล�าของตัวเองขึ้น		

โดยเอาชื่อของตัวเองเป็นชื่อคณะและเติมค�าว่า	วิเศษศิลป์

ต่อท้ายเป็นคณะ	“หนูภารวิเศษศิลป์”

	 จากการศึกษางานความรู้ที่เกี่ยวกับหมอล�า	 ด้าน

ประวัติของนายหนูภาร		ผ่านวงษ์	บทบาทศิลปะการแสดง

หมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น	และการแต่งกลอน

ล�าของศิลปินหมอล�า	ทีไ่ด้รบัการยอมรบัถึงความส�าเรจ็และ

เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น		ท�าให้บทล�ามีความไพเราะ		เช่น

น�้าเสียง	ส�าเนียง	อักขระวิธี	การใส่อารมณ์ในบทล�า	ผู้วิจัย



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

209

มีความสนใจที่จะศึกษาประวัติและบทบาทของการแสดง

หมอล�ากับการด�าเนินชีวิต

	 จุดเด่นของการแสดงหมอล�าหนูภารวิเศษศิลป์อยู่

ที่หางเครื่องกับการแสดงของตัวตลก	 ซ่ึงคุณหนูภารจะมี

ความสามารถพิเศษด้านตลกเป็นอย่างยิ่งในการแสดงบาง

ครั้ง	ถึงแม้ว่าปัจจุบันคุณหนูภารจะหยุดเล่นหมอล�า	เป็นผู้

ควบคุมวงอย่างเดียว	แต่ในบางครั้ง	คุณหนูภารก็ยังลงเล่น

ตลกเอง	เพราะชอบตลกเป็นชีวิตจิตใจ

	 2.	บทบาทด้านศิลปะการแสดงหมอล�า	การส่งเสรมิ	

อนุรักษ์และเผยแพร่		

	 	 2.1	บทบาทด้านศิลปะการแสดงหมอล�า	 เป็น

คนที่ชอบหมอล�า	มาตั้งแต่เด็ก	ๆ	เมื่อจบ	ป.4	ก็ได้มาท�าไร่

ท�านาช่วยพ่อแม่	แต่ด้วยความชอบในหมอล�าต่ืนเช้ามากฝึ็ก

ร้องเพลง,ท่องกลอนจนเคยชินและช�านาญ	แต่ด้วยเป็นคน

ที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงหมอล�า	 มีเวลาว่างๆก็ไปดูการ

แสดงของหมอล�าคณะอื่น	ๆ	แล้วน�ามาประยุกต์และฝึกให้

เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง	 และก็ได้เรียนล�ากับหมอล�า

ประจ�าหมู่บ้านหนองบัวน้อย	 บทบาทท่ีชอบมากที่สุดคือ	

ตัวตลก	 เนื่องจากเป็นคนท่ีชอบพูดจา	 สนุกสนานและมี

อารมณ์ขันอยู่เสมอ		ท�าให้ผู้ชมชื่นชอบ	ซึ่งคุณหนูภารจะมี

ความสามารถพิเศษด้านตลกเป็นอย่างยิ่งในการแสดงบาง

ครัง้	แม้กระทัง้ในกลอนล�ายงัมคี�าตลกให้หวัเราะได้	เป็นค�า

พูดทีพ่ดูสนกุสนานให้คนชมได้หวัเราะได้และเป็นทีป่ระทบั

ใจ

	 	 2.2	 บทบาทด้านการส่งเสริม	 จากการศึกษา

ด้านผลของการส่งเสริมของนายหนูภาร	 ผ่านวงษ์	 ศิลปิน

หมอหมอล�าเรือ่งต่อกลอนท�านองขอนแก่น	เพือ่ให้เยาวชน

และบคุคลทัว่ไปมคีวามสนใจเข้ารบัการฝึกฝนทางด้านการ

แสดง	หมอเรือ่งต่อกลอนท�านองขอนแก่น	ซึง่ถอืว่าเป็นการ

แสดงพ้ืนบ้านและการเล่นดนตรมีากข้ึน	ส่งเสรมิให้เยาวชน

ได้รู้จกักบัวรรณคดหีรอืวรรณกรรม	ก่อนทีม่นัจะสญูหายไป	

ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะแขนงนี้	

	 	 2.3	 บทบาทด้านการอนุรักษ์	 ท�าให้เราทราบ

เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายด้าน	 ซ่ึงถือเป็นการ

อนุรักษ์และการสืบทอดได้ดีอย่างเยี่ยมยอด	 ของนายหนู

ภาร	 ผ่านวงษ์	 ศิลปินหมอหมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านอง

ขอนแก่น	 ในด้านวรรณคดีหรือวรรณกรรม	 ในการแสดง

หมอล�าการน�านิทานที่คนรุ่นเก่าได้เล่าไว้มา	 แล้วน�ามา

ประพันธ์เป็นกลอนล�า	 ใช้ประกอบการแสดง	 หรือการน�า

วิถีชีวิตของคนในยุคก่อนมาประยุกต์ใช้ในการส่ังสอน	 จึง

เป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้ทราบ

เรือ่งราวของวรรณคดอีสีาน	ด้านค�าสอน	ในหมอล�าหมูค่ณะ

หนูภารวิเศษศิลป์	 จะมีค�าสอนอยู่อย่างมากมาย	 เช่น	 ค�า

สุภาษิตอีสาน	ค�าผญ่าสอน	ผญ่าค�าคมค�าปริศนา	อนุรักษ์

ด้านวรรณคดีหรือวรรณกรรม	 วัฒนธรรม	 จารีตประเพณ ี

ที่ดีงามที่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 ได้เห็นความ

งดงามของการละเล ่นหมอล�าเรื่องต ่อกลอนท�านอง

ขอนแก่น

	 	 2.4	 บทบาทด้านการเผยแพร่	 เยาวชนและ

บุคคลทั่วไปมีความสนใจในการช่วยกันเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมพื้นบ้าน	 ให้คงอยู่ได้นานๆ	 รักและสนใจในการ

แสดงละเล่นหมอล�า	ใช้ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเป็นตวัช้ีน�า

ความสนใจให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป	มีความรู้สึกรักและ

สนใจที่จะเผยแพร่ในด้านการแสดงหมอล�าเรื่องต่อกลอน

ท�านองขอนแก่น	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเผยแพร่

ให้คนรุ่นหลังต่อไป

	 	 2.5	 ด้านการประพันธ์กลอนล�าเรื่องต่อกลอน

ท�านองขอนแก่น	กม็กีารปรบัปรงุพฒันามาเช่นเดยีวกนักบั

การแสดง		เนื้อหาหลักคงเอามาจากล�าพื้น	ท�านองล�าก็เอา

มาจากล�าพืน้บทกลอนในอดตีกพ็ฒันาจากการเล่านทิานอกี

ต่อหนึง่		การบงัคับสัมผสัจงึไม่ค่อยได้รบัความสนใจผูฟั้งจะ

สนใจเฉพาะการเดินเรื่อง	บทกลอนจะนิยมสัมผัส		และจะ

มเีล่นศัพท์เล่นค�าบ้าง	ต่อมา	เมือ่ประมาณ	พ.ศ.	2532	นาย

หนูภารได้แต่งกลอนล�าเอาพงศาวดารและวรรณคดีหลาย

เรื่อง	โดยเฉพาะนิทานเรื่อง	ผู้สาวหลง	–	ดงผีหวง หมอล�า

คณะหนูภารวิเศษศิลป์ต่างก็ตื่นตัวเรื่องความไพเราะของ

กลอนล�า	จึงพากันฝึกซ้อมและน�ามาแสดง	
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อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	 ในการศึกษาเรื่อง	 “ชีวิตและผลงานของนาย 

หนูภาร	 ผ่านวงษ์	 ศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านอง

ขอนแก่น” ซึง่ได้ท�าการศกึษาประวตัแิละความเป็นมาของ

นายหนภูาร		ผ่านวงษ์	ก่อนทีเ่ดนิทางก้าวเข้าสูว่งการศลิปิน

หมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่นได้ฝ่าฟันอุปสรรค

ต่อสูม้าอย่างไร		ถงึได้เดนิเข้ามาเป็นศลิปินหมอทีโ่ด่งดงัอกี

คนหนึ่ง	 ที่เกือบทุกๆคนในภาคอีสานรู้จักเป็นอย่างดี	 กับ

การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	และความสามารถใน

การแสดงเป็นที่ประทับใจของผู้ฟังหลาย	ๆ	คน	ความเป็น

มาของ	“บทบาทของนายหนูภาร	ผ่านวงษ์	ศิลปินหมอล�า

เรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น	

	 2.	 บทบาทในด้านศิลปะการแสดงหมอล�า	 การส่ง

เสริม	การอนุรักษ์	และการเผยแพร่	พบว่า

	 	 2.1.	 แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจัย	 แสดงได้

อย่างมีศิลปะงดงามที่คนนิยมมีชื่อเสียง	 สอดคล้องกับ

เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง	 ทฤษฎีแนวคิดทางด้าน

สุนทรียศาสตร์	 ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักสุนทรีย

ศาสตร์ของแมเรียน	 บาวเวอร์	 ได้เสนอแนวคิดแนวกับ

ปรัชญาดนตรี	 (Aesthetics	 in	Music)	 ไว้ว่าดนตรีเป็น

ศาสตร์ความงามแห่งเสียงซึ่งมีรูปแบบ	 (Form)	 หลายรูป

แบบ	 ดนตรีและเพลงแต่ละประเภทให้อารมณ์สะเทือนใจ

ต่างกันสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์	คือ	เสียงดนตรี

ที่เกิดจากการบรรเลงดนตรี	 (สดับพิณ	 รัตนเรือง	 2539	 :	

1-6;	อ้างอิงมาจาก	Marion	Bauer.	1975	:	20-25)	

	 	 2.2	ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่	กล่าวโดยสรุป	ได้

รับใช้สังคมตามหน้าท่ีทางศิลปวัฒนธรรม	 กรอบแนวคิด

หลักสุนทรียศาสตร์ของแมเรียน	บาวเวอร์	ได้เสนอแนวคิด

แนวกับปรัชญาดนตรี	(Aesthetics	in	Music)	ไว้ว่าดนตรี

เป็นศาสตร์ความงามแห่งเสียงซึ่งมีรูปแบบ	(Form)	หลาย

รูปแบบ	ดนตรีและเพลงแต่ละประเภทให้อารมณ์สะเทือน

ใจต่างกนัสามารถเป็นสือ่กลางระหว่างมนษุย์ด้วยกนั	ซึง่ได้

น�าทฤษฎีดังกล่าวมาศึกษา	 บทบาทหนูภาร	 	 ผ่านวงษ์	

หมอล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น	

	 	 2.3	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ทฤษฎีโครงสร้าง

หน้าทีก่ล่าวโดยสรปุ	กรอบแนวคดิหลกัสนุทรยีศาสตร์ของ

แมเรียน	 บาวเวอร์	 ได้เสนอแนวคิดแนวกับปรัชญาดนตร	ี

(Aesthetics	 in	Music)	 ไว้ว่าดนตรีเป็นศาสตร์ความงาม

แห่งเสียงซ่ึงมีรูปแบบ	 (Form)	 หลายรูปแบบ	 ดนตรีและ

เพลงแต่ละประเภทให้อารมณ์สะเทือนใจต่างกันสามารถ

เป็นส่ือกลางระหว่างมนษุย์ด้วยกัน	ซึง่ได้น�าทฤษฎดีงักล่าว

มาศึกษา	บทบาทหนูภาร		ผ่านวงษ์	หมอล�าเรื่องต่อกลอน

ท�านองขอนแก่น

	 	 2.4	งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง		จากการศกึษาด้านผล

ของการส่งเสรมิของนายหนภูาร		ผ่านวงษ์	ท่านได้น�าทฤษฎี

โครงสร้างหน้าที่แนวความคิดเกี่ยวกับการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม	 กล่าวว่า	 ธรรมชาติของวัฒนธรรมย่อมมีการ

สบืทอด	ส่งทอด	ถ่ายโอนกนัอยูเ่สมอ	โดยเฉพาะในสงัคมที่

มีการคมนาคมติดต่อกันอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	 การ

แลกเปล่ียนหรอืผสมผสานทางวฒันธรรมไม่จ�ากดัเฉพาะใน

ท้องถิ่น	หรือภายในประเทศเท่านั้น	หากยังขยายขอบเขต

ไปต่างประเทศด้วย	(บุญยงค์	เกศเทศ.	2536	:	49)

	 	 นายหนูภาร		ผ่านวงษ์	ได้น�าเอาดนตรีพื้นเมือง

อีสานกับดนตรีสากลได้มาเล่นผสมวงกันในท่วงท�านองที่

เป็นเอกลักษณ์พ้ืนบ้าน	 กับการขับร้องกลอนล�าจนที่ได้

ประพนัธ์ขึน้เกดิเป็นคณะหมอล�าทีส่ามารถประกอบอาชีพ

ได้	 และมีเยาวชนรุ่นหลังได้มีการฝึกซ้อมดนตรีพื้นเมือง

อีสานและเล่นประกอบการแสดงหมอล�าบนเวทีได้อย่าง

ไพเราะ เป็นอาชีพให้คนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มาร่วม

บรรเลงดนตรีในคณะหมอล�าหนูภารวิเศษศิลป์

	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญใน

ลักษณะของการสะสม	 เรียนรู้	 อนุรักษ์	 สืบทอด	 และต่อ

เนือ่งจากอดตีถงึปัจจุบนัจากบรรพบรุษุสูช่นรุน่หลงัมาอย่าง

ยาวนานและมคีวามสมัพนัธ์กนัซึง่สอดคล้องกบัวถิชีวีติของ

ชาวบ้านในชุมชน	 จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้	 และ

เรียกร้องให้หันมาอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนที่จะ

สญูหายไป	(ภาสนิ	ี	คสูกลุ,	2536)	ปัจจบุนัมดีนตรสีากลรปู

แบบใหม่เกิดขึ้นมาก	และเป็นที่นิยมชมชอบในกลุ่มวัยเด็ก	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

211

กลุ่มวัยรุ่น	 ท�าให้หมอล�าซ่ึงเป็นศิลปะการแสดงข้ันสูงและ

โดดเด่น		ไม่ค่อยได้รบัความนยิมจากเยาวชนมากนกั	เพราะ

ไม่ชอบฟังหมอล�า	ชอบฟังเพลงแนวสตรงิเสยีมากกว่า	และ

อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตจะไม่มีศิลปินหมอล�าให้เราได้

อนรุกัษ์		สบืทอด	ดงันัน้จึงต้องช่วยกนัให้เยาวชนรกัในศลิป

วัฒนธรรมอีสานและเผยแพร่สืบไป

ข้อเสนอแนะ

 น�าไปใช้การส่งเสริม	 อนุรักษ์	 และเผยแพร่ของ

หมอล�าหนูภาร	 ผ่านวงษ์	 ศิลปินหมอล�าเรื่องต่อกลอน

ท�านองขอนแก่น	 ในครั้งน้ีผู้วิจัยพบว่า	 ยังมีประเด็นที่น่า

ศึกษาอีกหลายประเด็นได้แก่

	 1.	 น�าไปใช้สอน	 สืบทอดศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน	

ด้วยวิธีการให้เยาวชนยุคใหม่มาเรียนล�ากับท่าน	 โดยท่าน

ได้ท�าการสอนรูปแบบ,	 เทคนิควิธีการล�าท่ีถูกต้อง	 จัดหา

วิทยากรที่มีความช�านาญเฉพาะด้านช่วยฝึกสอน	 โดยมี

วิทยากรที่ได้ท�าการฝึกสอน

	 2.	 น�าไปท�าแผ่นพับประกอบ	 ภาพการสอนการ

แสดงให้ปรากฏต่อสาธารณะชน	ได้รูว่้านายหนภูารได้บอก

หรือต้องการสือ่ให้รูเ้รือ่งราวต่าง	ๆ 		ทีเ่ป็นด้านวรรณคดหีรอื

วรรณกรรม	 บอกถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่

ของคนในท้องถิน่ในภาคอีสาน	โดยใช้หมอล�าเป็นตวัส่ือสาร

บอกถึงภูมิปัญญาของคนอีสานที่มีอยู่กันมานาน	 มีวิถีชีวิต

ที่เป็นแบบเรียบง่าย	 ชอบสนุกสนาน	 มีเมตตากรุณา	 และ

รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	

	 3.	น�าไปท�าเป็นอาชพี	นอกจากเป็นการส่งเสรมิ	เผย

แพร่	 และอนุรักษ์ไว้	 ยังสามารถน�าไปเล่นเป็นอาชีพได้อีก

ทาง	 เป็นนักแสดง	นักดนตรี	หางเครื่อง	และตัวประกอบ

อื่น	ๆ	ในคณะ

	 4.	น�าไปท�าหลักสูตรท้องถิ่น	วิธีการเขียนกลอนล�า

ทีม่คีวามหมายบ่งบอกถงึการด�าเนินชวิีตของคนอสีาน	เพือ่

เสรมิบทบาทในการแสดงให้น่าฟังและชวนตดิตาม	ใช้กลอน

ล�าจากการแต่งขึน้เองของนายหนภูาร	ไปประยกุต์ใช้ในการ

เรียนการสอนในโรงเรียน	 ครู	 นักเรียน	 ชาวบ้าน	 ตั้งคณะ

หมอล�า	(ล�าเรื่องต่อกลอนท�านองขอนแก่น	)	ตั้งวงโปงลาง

นักเรียนระดับประถมศึกษา	 ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู ้

วฒันธรรมท้องถิน่(นายโยธนิ		ผ่านวงษ์.		2555	:	สมัภาษณ์)

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1.	ควรวจิยัด้าน	บทบาทการแสดง	การส่งเสรมิ	การ

เผยแพร่	และการอนุรักษ์	ให้ข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น

	 2.	ด้านการบริหารจัดการคณะหมอล�า

	 3.	ด้านศิลปะการประพนัธ์กลอนล�าทีส่ามารถแสดง

หมอล�าหมู่ได้เป็นเรื่องๆ

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบพระคุณบุคคล	ดังต่อไปนี้	คือ

	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.สุพรรณี	เหลือบุญชู

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุภณ	สมจิตศรีปัญญา	

	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เฉลย	ภูมิพันธุ์	

	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจริญชัย	ชนไพโรจน์

	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์	ด่านประดิษฐ์		
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนกับสไตล์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Interaction Between Teaching Styles and Learning Styles Effecting  

The Analytical Thinking Ability and Science Achivement for  

Eight-grade Students.

พรรณี		ภูนารี1,	สุนทรพจน์	ด�ารงค์พานิช2,	ปิยะธิดา	ปัญญา3

PanneePoonaree1,	Suntonrapot	Damrongpanit2,	PiyathidaPanya3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	เพือ่1)ส�ารวจสไตล์การสอนของครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที่	

2	และสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	2)เพื่อศึกษาอิทธิพลของสไตล์การสอนและสไตล์การเรียน

รู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่		23)	เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนและสไตล์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และ

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่	2	ในจงัหวดักาฬสินธุก์ลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556		ในจังหวัดกาฬสินธุ์	จ�านวน	737	คน	และครูผู้สอน	จ�านวน	66	

คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	เครื่องมือในการวิจัยมี	4	ชนิด	คือ	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 แบบส�ารวจสไตล์การเรียนรู้และแบบส�ารวจสไตล์การสอนผลการส�ารวจมี

ดังนี้

	 1)	ครผููส้อนทีมี่สไตล์การสอนทีเ่หมาะกับนกัปฏบิตัมิมีากทีสุ่ดจ�านวน		23	คน	รองลงมา	คอืสไตล์การสอนทีเ่หมาะ

กับนักจิตนาการ	จ�านวน		21	คน		สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์		16	คนและสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักใช้

สามัญส�านึกมีน้อยที่สุด	จ�านวน6	คนส่วนสไตล์การเรียนรู้พบว่า	สไตล์การเรียนรู้แบบนักปฏิบัติมีมากที่สุด	จ�านวน	239	

คน	รองลงมา	คือนักคิดวิเคราะห์222	คนนักหลักการ	154คน	และนักไตร่ตรอง	มีน้อยที่สุด	จ�านวน122	คน

	 2)	 สไตล์การเรียนรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 3	 สไตล์	 แต่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน	เพียง	1	ใน	4	สไตล์เท่านั้น	นอกจากนี้	สไตล์การสอนมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์	

3	ใน	4	สไตล์	และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์	3	ใน	4	เช่นเดียวกัน	และยังพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนักเรียนและระดับครู

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3	กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาและประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 3)	สไตล์การสอน	4	สไตล์	และสไตล์การเรียนรู้	2	สไตล์	มีอิทธิพลร่วมกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	คิดเป็นร้อย

ละ	44.44	โดยสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักจิตนาการ	เป็นสไตล์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสไตล์การเรียนรู้มากที่สุด	และเป็นลบ

ทุกค่า	ในขณะที่สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์	มีปฏิสัมพันธ์กับสไตล์การเรียนรู้แบบนักคิดวิเคราะห์	เป็นอิทธิ

ทางบวกเพียงค่าเดียว

 ค�าส�าคญั :	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	,	ความสามารถในการคดิวเิคราะห์	,สไตล์การเรยีน	,	สไตล์การสอน	,	อทิธพิล

ปฏิสัมพันธ์

Abstract

 This	study	aim	to’	1)	Explore	the	teaching	style	of	science	teacher	and	learning	style	of	grade	

8	students	on	 learning	science.	2)	Study	the	 influence	of	 teaching	and	 learning	style	effecting	on	

Analytical	thinking	ability	and	learning	Science		achievement	for	eight-grade	students.	3)	Identify	the	

correlation	between	teaching	and	learning	style	effecting	on	Analytical	thinking	ability	and	Science		

achievement	for	eight-grade		students.		The	data	was	collected	from	737	eight-grade	students	and	66	

teacher	of	Kalasin	province	of	Thailand	in	2013	educational	year	from	multi-stage	sampling.		The	data	

was	collected	by	4	instrument,	they	are	learning	achievement		questionnaire,	Analytical	thinking	abil-

ity	test,	learning	and	teaching	style	questionnaire.

	 1)	23	teachers’	teaching	style	is	suitable	for	Accommodator,	21	for	Imaginative	learner,	16	for	

Analytical	learner	,	and	the	least	is	6	for	Commonsense	learner.	For	the	student	the	most	is	239	Ac-

commodator	and	on	the	lower	range	are	222	for	Analytical	learner,	154	for	Assimilator	and	the	least	

is	122	Diverge

	 2)	3	learning	styles	positively	effect	on	analytical	thinking	but	only	1	from	4	style	effect	on	

learning	 achievement.	Moreover,	 3	 from	4	 learning	 styles	 effect	 directly	 on	 analytical	 ability	 and	

learning	achievement	as	well.	At	last	the	analytical	thinking	ability	directly	effects	on	learning	achieve-

ment	for	both	student	and	teacher	level.

	 3)	4	teaching	style	and	2	learning	style	effect	together	on	learning	achievement	44.44%.	The	

most	suitable	learning	style	for	learning	is	 imaginative	approach.		 It	appears	to	be	minus	all.		The	

teaching	style	suit	for	analytical	learner	most	are	converge	approach	which	give	the	positive	one-way	

effect.

 

             Keywords:	Academic	achievement,	Ability	to	think	critically.	,	Learning	style,	Teaching	style,	

Interaction,
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บทน�า

	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐาน

ส�าคัญของการเรียนรู้เป็นความคิดในการจ�าแนกแยกแยะ

ข้อมูล	 องค์ประกอบของสิ่งต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ	 เรื่อง

ราว	เหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ออกเป็นส่วนย่อย	ๆ 	เพื่อค้นหาความ

จริง	 ความส�าคัญ	 แก่นแท้ขององค์ประกอบหรือหลักการ

ของเรื่องนั้นๆ	 ทั้งที่แฝงอยู่ภายในหรือปรากฏอย่างชัดเจน	

รวมทัง้หาความสมัพนัธ์และความเชือ่มโยงของสิง่ต่าง	ๆ 	ว่า

เกีย่วพนักนัอย่างไร	อาศยัหลักการใดจนได้ความคิดเพือ่น�า

ไปสูก่ารสรปุ	การประยกุต์ใช้	การท�านายหรอืคาดการณ์สิง่

ต่างๆ	ได้อย่างถกูต้องและใช้เกณฑ์ในการตดัสนิด้วยเหตผุล	

เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้	 ถ้าได้รับการส่งเสริมใน

แนวทางทีถ่กูต้อง	(เกรยีงศกัดิ	์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์	2546;	สวุทิย์	

มูลค�า,	2547;	ประพันธ์ศิริ	 	สุเสารัจ,	2551;	ทิศนา	แขม

มณ,ี	2552)	จากการรายงาน	ผลการวจิยัตดิตามผลของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	 2542	 พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ	 ทักษะการคิด	

ทักษะการค้นคว้าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในระดับ

บุคคล	 อยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ	 และเม่ือพิจารณาระดับ

โรงเรียนพบว่า	โรงเรียนมากกว่าร้อยละ	90	มีคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และทักษะการคิด	วิเคราะห์ของผู้

เรยีนอยูใ่นระดบัทีต้่องปรบัปรงุ	ซึง่ปัญหาคณุภาพด้านการ

คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนควรได้รับการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน	(กระทรวงศึกษาธกิาร,	2549	)การศกึษาวจิยั

เกี่ยวกับสไตล์การเรียนไปพร้อมกับสไตล์การสอนเป็น

แนวทางหนึ่งที่นักการศึกษา	และนักวิจัยในต่างประเทศได้

หันมาศึกษากันเพิ่มมากขึ้น	 และต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า	

20	ปีซึ่งผลการวิจัยได้ชี้ชัดว่าสไตล์การเรียนของนักเรียนมี

ผลต่อความส�าเรจ็ทางการเรยีน	โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ของนกัเรยีนจะเพิม่ขึน้	และนกัเรยีนจะสามารถจดจ�าข้อมลู

ที่ได้เรียนนานขึ้นเมื่อวิธีสอน	 วัสดุหรือสื่อการสอน	 และ

สภาพแวดล้อมของการเรยีนรู	้มคีวามสอดคล้องกับรปูแบบ

การคดิ	และสไตล์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ดงันัน้หากครผููส้อน

สามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับความถนัดและลักษณะของผู้เรียน	 หรือที่เรียกว่าสไตล์

การเรียน	 (Learning	 Styles)	 ของผู้เรียนแล้ว	 ผู้เรียนจะ

สามารถประสบผลส�าเร็จได้ทุกคน	(Graf	and	Lu,	2008)

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศกึษาสไตล์การสอนไปพร้อมกบัสไตล์การเรยีนรู	้โดยผู้วจิยั

ได้น�าสไตล์การสอนตามแนวคดิของ	McCarthy	(1987)	ซึง่

จ�าแนกสไตล์สไตล์การสอนอกกเป็น	4	สไตล์	คือ	สไตล์การ

สอนที่สอดคล้องกับผู ้เรียนที่ถนัดจิตนาการ	 	 ถนัดคิด

วิ เคราะห์	 ถนัดสามัญส�านึก	 และถนัดปฏิบัติ เผชิญ

สถานการณ์	และสไตล์การเรียนรู้	ตามแนวคิดของ		David	

Kolb	(1984)	ซึ่งจ�าแนกสไตล์การเรียนรู้เป็น	4	สไตล์	คือ	

สไตล์การเรียนรู้แบบช่างคิด		แบบเจ้าหลักการ	นักคิดทาง

เดยีว	และนกัปฏบิตั	ิแนวคดิทัง้สองเป็นแนวคดิทีเ่หมาะกับ

วิชาวิทยาศาสตร์	 เพ่ือมาหาค่าอิทธิพลของสไตล์การสอน

และสไตล์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	

และหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนและสไตล์การ

เรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์	และผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ช้ันมธัยมศึกษาป่ีที	่2	

ตลอดจนการส�ารวจสไตล์การสอน	และสไตล์การเรียนรู้ไป

ด้วย	เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาเพียงมิติ	

ของสไตล์การสอน	หรอืสไตล์การเรยีนทีรู่เ้พยีงมติเิดยีวส่วน

งานวิจัยปฏิสัมพันธ์มีน้อยมาก	 การหาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สไตล์การสอนกบัสไตล์การเรยีนรูไ้ปพร้อมๆกัน	จงึเป็นแนว

ส่งเสริม	 หรือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงมากกว่าที่เราจะ

ทราบเพยีงมติ	ิของสไตล์การสอนหรอืสไตล์การเรยีนรูเ้พยีง

อย่างเดียวเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน�าไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อส�ารวจสไตล์การสอนของครูผู ้สอนวิชา

วทิยาศาสตร์ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที	่2	และสไตล์การเรยีน
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รู ้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ในจังหวัด

กาฬสินธุ์

	 2.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสไตล์การสอนและสไตล์

การเรียนรูท้ีส่่งผลต่อความสามารถในการคดิวิเคราะห์และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่		2		ในจังหวัดกาฬสินธุ์

	 3.	เพือ่ศกึษาปฏสิมัพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนและ

สไตล์การเรยีนรูท้ีส่่งผลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์	

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์	ของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		2	ในจังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 อิทธิพลของสไตล์การสอนและสไตล์การเรียนรู้

จะส่งผลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

	 2.	 อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนและ

สไตล์การเรียนรู ้ที่จะส่งผลต่อความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	นกัเรยีนช้ัน

มธัยมศกึษาปีที	่2	ภาคเรยีนที2่	ปีการศกึษา	2556ในจงัหวดั

กาฬสนิธุ	์	จ�านวน2,662คน	และครผููส้อนวชิาวิทยาศาสตร์		

จ�านวน	300	คน	

	 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	ได้แก่	

	 	 2.1	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียน 

ที่	2	ปีการศึกษา	2556ในจังหวัดกาฬสินธุ์	จ�านวน737คน

จาก	 66โรงเรียน	 ได้มาโดยการสุ ่มแบบหลายขั้นตอน	

(Multi-Stage	Random	Sampling)	

	 	 2.2	ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	คือ	ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ 	 ท่ีสอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2		จากกลุ่มตัวอย่างในข้อ	2.1	จ�านวน	66	

คน

	 3.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	

	 	 3.1	ตวัแปรอสิระได้แก่สไตล์การสอน	และสไตล์

การเรียนรู้

			 	 	 3	 .1.1	สไตล์การสอนซึ่งมีตัวแปรที่สังเกต

ได้	4	ตัวดังนี้

	 	 	 1)	สไตล์การสอนทีเ่หมาะกบันกัจนิตนาการ	

(TIL).

	 	 	 2)	 สไตล ์การสอนที่ เหมาะกับนักคิด

วิเคราะห์	(TAL)

	 	 	 3)	 สไตล ์การสอนที่ เหมาะกับนักใช ้

สามัญส�านึก	(TCL)และ	

	 	 	 4)	 สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักปฏิบัต	ิ

(TDL)	

	 	 	 2)	 สไตล์การเรียนรู้ซ่ึงมีตัวแปรที่สังเกตได	้

4	ตัวดังนี้

	 	 	 1)	สไตล์การเรยีนรู้	แบบนกัไตร่ตรอง	(LDI)	

	 	 	 2)	แบบนักหลักการ	(LAS)

	 	 	 3)	แบบนักคดิวเิคราะห์	(LCO)	และ4)	แบบ

นักปฏิบัติ	(LAC)

	 3.2	ตัวแปรตาม	ได้แก่

	 	 1)	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	(ANL)

	 					2)	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ACHS)			

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย	 ผู้วิจัยได้

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	

จากนั้นน�าเครื่องมือ	 3	 ฉบับ	 คือ	 1)แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน		2)	แบบทดสอบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์	3)	แบบส�ารวจสไตล์การเรียน	ไปทดลอง

กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	100	คน	และ	อีก	1	ฉบับ	

คอื	แบบส�ารวจสไตล์การสอนของครทูีส่อนวชิาวทิยาศาสตร์

โดยใช้ทดลองกบัครทูีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	แล้ว

น�าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพ	รายละเอียดดังตาราง1
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ตาราง	1	ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ

แบบทดสอบ item (p) 	(r) (∝)

วัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์
30 0.23-0.75 0.20-0.67 0.80

วัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
30 0.27-0.87 0.20-0.57 0.81

แบบส�ารวจสไตล์

การสอน

Item

32

r
xy

()

1)	นักจินตนาการ

2)	นักคิดวิเคราะห์

3)	นักใช้สามัญส�านึก

4)	นักปฏิบัติ

สถานการณ์

8

8

8

8

0.43-0.68

0.46–0.87

0.47-0.78

0.53-0.94

0.81

0.80

0.85

0.89

แบบส�ารวจสไตล์

การเรียนรู้

Item

36

r
xy

	()

1)	นักไตร่ตรอง

2)	นักหลักการ

3)	นักคิดวิเคราะห์

4)	นักปฏิบัติ	

9

9

9

9

0.24-0.85

0.26-0.75

0.23-0.68

0.24-0.57

0.81

0.84

0.83

0.82

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าในครั้ง

นีผู้วิ้จยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบทดสอบ

และแบบส�ารวจโดยมีวิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ช่วงเดือนมกราคม	ถึง	มีนาคม	ดังนี้	ติดต่อประสานงานกับ

ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บ

ข้อมูลเพื่อขออนุญาตนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการ

จัดเก็บข้อมูลเตรียมแบบทดสอบและแบบส�ารวจให้เพียง

พอกับจ�านวนนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละครั้งซึ่งก�าหนด

ระยะเวลาในการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน

จ�านวน	1	ชั่วโมงและแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์	 โดยใช้เวลา	1	ชั่วโมง	ส่วนแบบส�ารวจสไตล์

การเรียนรู้และแบบส�ารวจสไตล์การสอนผู้วิจัยก�าหนด

ระยะเวลาในการท�าแบบสอบถามอย่างอสิระภายหลงัทีเ่กบ็

ข้อมูลแล้วน�าข้อมูลมาตรวจให้คะแนน	 วิเคราะห์ค่าสถิติ

และทดสอบสมมติฐาน	 เพื่อจะได้ท�าการสรุปผลและ

รายงานผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.วเิคราะห์ค่าสถิตพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง	โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อค�านวณค่าความถี่และร้อยละ

	 2.การวิเคราะห์ข้อมูลที่เสนอในภาพรวมสไตล์การ

สอนร่วมกับสไตล์การเรียนด้วยการวิเคราะห์ตารางไขว	้

(Crosstabulation		Analysis)

	 3.	วเิคราะห์สมการถดถอยพหรุะดบัแบบมอีทิธพิล

สุม่	(Multiple	–Multi	LevelRegression		Analysis	with	

Random	Effect)

การจัดกระท�าข้อมูล

 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์	และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน	โดยเกณฑ์การให้คะแนนคือ		ตอบถูกให้		1		คะแนน		

ตอบผิดให้		0		คะแนน		ส่วนผลการตรวจให้คะแนน

แบบส�ารวจสไตล์การเรียนและสไตล์การสอนผู้วิจัยใช้การ

พิจารณาคะแนนสูงสุดของผลการตรวจแต่ละสไตล์เพื่อ

ก�าหนดให้กลุ่มครูและนักเรียนที่มีสไตล์ตามคุณลักษณะ

ตวัแปรหุน่ก�าหนดค่าเป็น	1เมือ่มคีะแนนสูงสดุของสไตล์นัน้

และมีค่าเป็น	0	ส�าหรับผลการตอบที่มีคะแนนต�่ากว่า

ผลการวิจัย

 1. ผลการส�ารวจสไตล์การสอนของครูผู้สอนวิชา

วทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	พบว่า	สไตล์

การสอนที่เหมาะกับนักปฏิบัติมีมากที่สุดจ�านวน	 	 23	คน

รองลงมา	 คือสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักจิตนาการ	 21	

คน	สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์	16	คน	และ

สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักใช้สามัญส�านึก	 6	 คนตาม

ล�าดับ	

	 ส�าหรับผลการส�ารวจสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 วิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมพบว่า	
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จ�านวนนักเรียนท่ีมีสไตล์การเรียนรู้แบบช่างคิดมีน้อยที่สุด

จ�านวน122	 คน	 แบบนักปฏิบัติมีมากที่สุด	 239	 คนราย

ละเอียด	

ดังตาราง	2

สไตล์การเรียนรู้

สไตล์การสอน

รวม	(คน)TIL

21	(31.8%)

TAL

16	(24.2%)

TCL

6	(9.1%)

TDL

23	(34.9%)

LDI
41

(5.5	%)

47 

(6.38%)

79	

(10.7	%)

84	

(11.4%)

251 

(34.1%)

LAS
36 

(4.89	%)

32

(4.3	%)

48	

(6.5%)

66 

(8.96%)

182	

(24.7%)

LCO
16 

(2.2%)

10

(1.36	%)

22 

(2.9%)

27

(3.7	%)

75

(10.2%)

LAC
29	

(3.9%)

65 

(8.2%)

79	

(10.7%)

62 

(8.4%)

229	

(31.1%)

รวม
122

(16.6%)

154 

(20.99	%)

222

(30.1%)

239	

(32.43%)

737

(100	%)

	 2.	เมื่อพิจารณารายละเอียดของโมเดลพบว่า

			 	 2.1	สไตล์การเรยีนทีม่อิีทธพิลต่อความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์	พบว่ามี	3	สไตล์	มีอิทธิพลทางบวกทุก

ค่า	 คือสไตล์การเรียนรู้แบบนักคิดทางเดียว	 แบบช่างคิด

และแบบนกัปฏบิตัมิกีล่าวคอื	ถ้านกัเรยีน	แบบเจ้าหลักการ

เป็นกลุ่มอ้างอิง	นักเรียนที่มีสไตล์การเรียน	แบบนักปฏิบัติ	

แบบนักคิดวิเคราะห์	และแบบนักไตร่ตรอง	นักเรียนกลุ่มนี้

จะมีคะแนนความสารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่ม

อ้างอิงประมาณ	1.90	,1.79และ	1.29คะแนน	ตามล�าดับ	

เมื่อกลุ ่มอ้างอิงมีคะแนนเฉลี่ย	 12.00คะแนน	 ในด้าน

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 เมื่อ

นกัเรียนกลุม่อ้างอิง	คอืนกัเรยีน	แบบนกัไตร่ตรอง	มคีะแนน

เฉลีย่ที	่2.09คะแนน	นกัเรยีนแบบนกัหลกัการจะมคีะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด	 มากกว่ากลุ่มอ้างอิง

ประมาณ	1.40คะแนนส่วนนักเรียนแบบนักคิดวิเคราะห์มี

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิง

	 	 2.2	 เม่ือพิจารณาในระดับครูพบว่าสไตล์การ

สอนทีม่อีทิธพิลความสามารถในการคดิวเิคราะห์	คอื	สไตล์

การสอนที่เหมาะกับนักปฏิบัตินักจิตนาการ	 และนักคิด

วิเคราะห์	มีอิทธิพลระดับนัยส�าคัญที่	 .01	ทุกสไตล์	กล่าว

คือ	ครทูัง้	3	สไตล์นีจ้ะท�าให้นกัเรยีนมคีะแนนมากกว่ากลุ่ม

อ้างอิง	 อยู่ประมาณ	6.27,5.45และ	5.19ตามล�าดับ	 เมื่อ

กลุ่มอ้างอิง	มีคะแนนเฉลี่ย	2.09คะแนนในด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 ก�าหนดให้ครูที่มีสไตล์การสอนที่เหมาะกับ

นกัปฏิบติั	เป็นกลุ่มอ้างองิ	ครทูีม่สีไตล์การสอนทีเ่หมาะกบั

นักจิตนาการที่เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์	 และนักใช้

สามัญส�านึก	จะท�าให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า	 ครูที่เป็นกลุ่มอ้างอิง	 อยู่

ประมาณ	4.33,2.78,2.74คะแนนในส่วนความสามารถใน

การคิดเคราะห์มีอิทธิต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ในระดับ

นัยส�าคัญที่	 0.05	 กล่าวคือ	 ถ้าความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สูงจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย
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	 3.	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนกับสไตล์การ

เรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 พบว่ามีอิทธิปฏิสัมพันธ์	 4	 ค่า	

(44.44%)		มีอิทธิพลทางบวก	1	ค่า	 (11.11%)	คือสไตล์

การสอนที่เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์	 และสไตล์การเรียนรู้

แบบนักคิดวิเคราะห์	 (	 TCL	 &	 S
LCD

)	 มีอิทธิพลระดับนัย

ส�าคัญที่	 .05	 ส่วนสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักจิตนาการ

กบัผูเ้รยีนแบบนกัไตร่ตรอง	(TIA	&S
LDI
)	และสไตล์การสอน

ที่เหมาะกับนักจิตนาการกับผู ้เรียนแบบนักหลักการ”		

(TCL&	S
LAS

)	มปีฏสิมัพนัธ์ทางลบ	มอีทิธพิลระดบันยัส�าคัญ

ที่	 .05	 ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบันยัส�าคญัที	่.01	กล่าวคอื	เมือ่

ให้ครูที่มีสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักคิดวิเคราะห์ได้สอน

นกัเรยีนแบบนกัคิดวเิคราะห์	จะท�าให้ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์สูงท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามด้วย	

ส่วนครูที่มีสไตล์การสอนที่เหมาะกับนักจิตนาการ	 ได้สอน

นกัเรยีน	แบบนกัหลกัการ		นกัไตร่ตรองและแบบนกัปฏบิติั

จะท�าให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต�่าลงว่ากลุ่มอ้างอิง	 2.23,	 2.23	 และ	 2.07	

คะแนนส่วนความสามารถในการคดิวเิคราะห์มอีทิธพิลทาง

ตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังภาพประกอบ	1

 

 

 

  

ภาพประกอบ 1ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างสไตลก์ารสอนและสไตลก์ารเรยีนรูท้ี�มอีิทธิต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห ์ 

และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวชิาวทิยาสาสตรช์ ั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 
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ภาพประกอบ 1ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างสไตลก์ารสอนและสไตลก์ารเรยีนรูท้ี�มอีิทธิต่อความสามารถในการคิดวเิคราะห ์ 

และผลสมัฤทธิ�ทางการเรียนวชิาวทิยาสาสตรช์ ั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 

ภาพประกอบ	1	ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การสอนและสไตล์การเรียนรู้ที่มีอิทธิต่อ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาสาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	 ผลจากการส�ารวจสไตล์การสอนของครูผู้สอน

วชิาวทิยาศาสตร์	พบว่าครไูด้รบัการจ�าแนกออกเป็น	4	กลุ่ม	

และมคีวามถีแ่ตกต่างกันค่อนข้างมาก	แต่ก็มีจ�านวนผูไ้ด้ถกู

ระบุตามกรอบแนวคิดการวิจัยครบถ้วนซึ่งแสดงให้เห็นว่า

สไตล์การสอนตามแนวคดิ	ของ		McCarthy		และสไตล์การ

เรียนรู้ตามแนวคดิ	ของ	David	Kolb		สามารถสะท้อนความ

ต่างของครแูละนกัเรียน	ได้	ผูว้จิยัได้แบ่งสไตล์การสอนตาม

แนวคิดของ	McCarthy	เป็น	4		รูปแบบ		คือ	1)	สไตล์การ

สอนที่เหมาะกับจินตนาการ		2)	สไตล์การสอนที่เหมาะกับ

คดิวเิคราะห์		3)	สไตล์การสอนทีเ่หมาะกับนกัใช้สามญัส�านกึ	

และ	4)	สไตล์การสอนท่ีเหมาะกบันกัปฏบิตั	ิส่วนสไตล์การ

เรียนรู้	 ผู้วิจัยที่ได้ศึกษาตามแนวคิดของ	David	Kolb	ซึ่ง	

แบ่งสไตล์การเรียนรู้ออกเป็น	 4	 รูปแบบ	 คือ	 1)	 แบบนัก

ไตร่ตรอง	2)	แบบนกัหลกัการ		3)	แบบนกัคิดวเิคราะห์	และ	

4)	 แบบนักปฏิบัติ	 จากการศึกษาภาพรวมของสไตล์การ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2		

ในจังหวัดกาฬสินธุ์	 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่	 มีสไตล์การ

เรยีนแบบนกัปฏบิตัมิากทีส่ดุ	เพราะสไตล์การเรยีนลกัษณะ

นี้	 มีลักษณะเด่นชัดคือ	 การที่ครูมอบหมายให้นักเรียนได้

ร่วมมือและมีกิจกรรมร่วมกันในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	

เช่น	การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์	กิจกรรมการสาธิต	การ

ทดลอง	 การท�าใบงาน	 ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการด�าเนิน

งานกิจกรรมแบบปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่	 และมีนักเรียนที่มี

สไตล์การเรียนรู้แบบช่างคิดซึ่งมีจ�านวนน้อยที่สุดมีจ�านวน	

122	คน	ถงึแม้ในงานวจิยัจะระบไุว้ตามกรอบแนวคดิทฤษฎี	

แต่ในเชิงรายละเอียดยังมีความแตกต่างเชิงจ�านวนสมาชิก

ของแต่ละกลุ่ม	 ทั้งนี้เป็นไปตามบริบทของสภาพสังคม

วัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่	

	 2.	 อิทธิพลทางตรงของตัวแปรระดับนักเรียน	 คือ

สไตล์การเรยีนรูแ้บบนกัไตร่ตรองมอีทิธพิลทางตรงต่อความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต�่าเพราะนักเรียนสไตล์นี้	 มีความสามารถในการรับรู้และ

สร้างจินตนาการต่าง	 ๆ	 ขึ้นเอง	 สามารถไตร่ตรองจน

สามารถเหน็ภาพโดยส่วนรวม	จะท�างานได้ดใีนสถานการณ์

ที่ต้องการความคิดหลากหลาย	 เช่น	 ในการระดมสมองจึง

ท�าให้นกัเรยีนสไตล์นีม้คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์สงู	

เพราะชอบคิดแต่ไม่ชอบท�า	 จึงท�าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต�่า	แต่ถ้าครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	หรือมีการสอน

แบบบรรยายก่อนลงมือปฏิบัติก็จะท�าให้นักเรียนมีผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นได้

	 	นกัเรยีนแบบนกัหลกัการมคีวามสามารถในการคดิ

วิเคราะห์ต�่า	แต่พบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง	

เพราะนกัเรยีนสไตล์นี	้มคีวามสามารถในการสรปุหลกัการ	

สนใจในทฤษฎีต่าง	 ๆให้ความสนใจกับประสบการณ์จริง

ค่อนข้างน้อย	แต่สนใจในหลกัการเชงินามธรรมมากกว่า	ไม่

ชอบการลงมือปฏิบัติและมักน�าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้	 จึง

ท�าให้นกัเรยีนสไตล์นีม้คีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ต�า่

เพราะชอบคิดมากกว่าลงมือท�า	 ซ่ึงวิชาวิทยาศาสตร์เป็น

วิชาท่ีต้องปฏิบัติเป็นส่วนมาก	 เพราะฉะนั้นในการเรียน

วทิยาศาสตร์จงึมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู	แต่ถ้ากิจกรรม

ในห้องเรยีนมกีารจดัได้อย่างหลากหลายและส่งเสรมิให้เกดิ

กระบวนการคิดอาจจะท�าให้มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สูงได้		นักเรียนแบบนักปฏิบัติ	มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์สูง	เพราะนักเรียนสไตล์นี้ชอบทดลอง	จะ

ท�างานได้ดีในสถานการณ์ที่ต้องใช้การปรับตัวนักปรับปรุง

จะมีแนวโน้มจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีการท่ีตนนึกคิด

ขึ้นเอง	ในลักษณะชอบลองผิดลองถูก	และชอบท�างานกับ

บุคคล	 จึงท�าให้นักเรียนสไตล์นี้มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สูง	 ซึ่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงยังส่ง

ผลต่อผลสัมฤทธ์ิตามด้วย	 ตามกรอบแนวคิดนักเรียนแบบ

นกัปฏบิตัจิะต้องมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนด	ีแต่ในงานวจิยั

นีก้ลบัไม่พบว่า	นกัเรยีนแบบนกัปฏิบตัมีิอทิธพิลทางตรงต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ซึ่งอาจมาจาก	ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม	 และบทริบทของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่	

(สุนทรพจน์	ด�ารงพานิช,	2556)

	 อิทธทิางตรงของตวัแปรระดบัครพูบว่าครทูีม่สีไตล์

การสอนท่ีเหมาะกับนักจิตนาการ	 มีอิทธิพลทางตรงต่อ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และมอีทิธพิลทางตรงต่อ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยซึง่ครูสไตล์น้ีมกีารสอนแบบให้

นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์และการเฝ้าสังเกตอย่าง

ไตร่ตรอง		โดยทีจ่ะด�าเนนิการสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รยีน

เห็นคุณค่าของการเรียนด้วยตนเอง	 จึงท�าให้นักเรียนคิด

วเิคราะห์เก่งละเรยีนด	ีครทูีม่สีไตล์การสอนทีเ่หมาะกบันกั

คิดวิเคราะห์มีอิทธิพลทางตรงทั้งต่อความสามารถในการ

คิดวเิคราะห์	เพราะครูสไตล์นีม้กีารสอนแบบประสบการณ์

ไปสู่การสร้างความคิดรวบยอด	 จึงท�าให้นักเรียนเรียนดี	

และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงเพราะ	 ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์สูงเป็นพื้นฐานของการเรียนดี	

ครทูีมี่สไตล์การสอนทีเ่หมาะกบันกัใช้สามญัส�านกึมอีทิธพิล

ทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 แต่กลับพบว่า	 ไม่มี

อทิธพิลต่อความสามารถในการคดิวเิคราะห์	เพราะครสูไตล์

นี้มีการสอนแบบน�าความรู้ความคิดไปสู่การปฏิบัติ	 โดยที่

จะด�าเนนิการการวางแผน	และการลงมอืปฏบิตัติามกรอบ

ความคิดที่ก�าหนด	 จึงท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดี	 เพราะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	 จะมีกิจกรรม

การปฏิบัติ	เป็นส่วนมาก	จึงท�าให้	ครูที่มีสไตล์แบบนี้ต้องมี

การสอนแบบบรรยายก่อนลงมือปฏิบัติ	 เพราะจะท�าให้

นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ดขีึน้	ซึง่เป็นฐาน

ทีส่�าคญัในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ครสูไตล์การ

สอนที่เหมาะกับนักปฏิบัติ	 มีอิทธิพลต่อความสามารถใน

การคดิวเิคราะห์	แต่ไม่มอีทิธิพลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	

เพราะครูสไตล์นี้	มีการสอนแบบให้นักเรียนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้โดยทีค่รจูะด�าเนนิการวเิคราะห์

ผลงาน	 กระบวนการท�างาน	 พัฒนาแนวทางและการ

วางแผนในการน�าผลงานไปใช้ในสถานการณ์จรงิ	และลงมอื

ปฏิบัติตามแผน	 เพราะฉะนั้นจึงท�าให้นักเรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์สูง	 ถ้าครูสไตล์นี้มีการจัด

กิจกรรมท่ีหลากหลายในห้องเรียนจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีขึ้นได้	

	 3.	 อิทธิพลปฏิสัมพันธ์	 พบว่ามีอิทธิปฏิสัมพันธ์	 4	

ค่า	 เป็นบวก	 1	 ค่า	 เป็นลบ	 3	 ค่า	 ถ้าครูสไตล์การสอนที่

เหมาะกบันกัจตินาการมอีทิธพิลทางลบกบันกัเรยีนแบบนกั

ไตร่ตรองนักหลักการ	 และนักปฏิบัติ	 ถ้าครูสไตล์นี้ได้สอน

นักเรียนแบบนักไตรตรองนักหลักการ	 และนักปฏิบัติจะ

ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่ลงแต่ครสูไตล์นีก้ลบัมอีทิธทิางตรง	

ทั้งต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน	 และครูสไตล์นี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน

แบบนักคิดวิเคราะห์	 ครูท่ีมีสไตล์การสอนท่ีเหมาะกับนัก

วเิคราะห์	มอีทิธปิฏสิมัพนัธ์ทางบวกกบันกัเรียนแบบนกัคดิ

วเิคราะห์	ถ้าครสูไตล์น้ีได้สอนนกัเรยีนแบบนกัคดิวเิคราะห์

จะท�าให้มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์และผลการเรียน

สูงด้วย	 เพราะครูสไตล์น้ี	 มีอิทธิพลท้ังทางตรง	 และ

ปฏิสัมพันธ์	และครูสไตล์นี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแบบ

นกัไตร่ตรอง	และแบบนกัปฏบิตั	ิสอดคล้องกบังานวจิยัของ	

Grashaที่กล่าวว่าถ้าครูและนักเรียนมีสไตล์ท่ีตรงกันจะท�า

ให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงได้	 ครูท่ีมีสไตล์การ

สอนที่สอดคล้องกับผู ้เรียนถนัดใช้สามัญส�านึก	 ไม่มี

ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนสไตล์ใดเลย	 แต่กลับมีอิทธิพลทาง

ตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เพราะฉะนั้น	ครูในสไตล์นี้

ควรให้ความส�าคัญในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายน�าส่ือ	

และนวัตกรรมมาให้ให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างรัดกุม	 ตลอด

จนการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย	 อาจจะท�าให้ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้	ครูที่มี

สไตล์การสอนที่เหมาะกับนักปฏิบัติแลสไตล์การสอนที่

เหมาะกับนักใช้สามัญส�านึกไม่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน

สไตล์ใดเลย	ถ้าครูสไตล์นี้ได้สอนนักเรียนทุกสไตล์จะท�าให้

มีผลการการเรียนไม่แตกต่างจากกลุ่มอ้างอิง	

	 จากผลงานวจิยัชีว่้าการทีผู่เ้รยีนจะมคีวามสามารถ

ในการคดิวเิคราะห์และผลการเรยีนทีส่งูขึน้	ไม่ได้ขึน้อยูก่บั

สไตล์การสอน	 หรือสไตล์การเรียนเพียงอย่างเดียว	 แต่ยัง

ขึน้อยูก่บั	การวางแผนการจดัการเรยีนรูข้องคร	ูบรรยากาศ

ในชัน้เรียน	คณุภาพการสอน	พฤตกิรรมการเรยีน	แรงจงูใจ	

เจตคติ	และการท�างานร่วมกันระหว่างเพื่อนและครูผู้สอน	

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	(Dunn	and	Dunn	1967;	นยันา		

จันตะเสน,	2547;	ชนาภา	ไพศาล,	2550;	มรกต	หมั่นวิชา,	

2556)

ข้อเสนอแนะ

	 ผลจากการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อ

การน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์และน�าไปใช้ในการศกึษา

วิจัยครั้งต่อไปดังนี้	

 1.ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 ผลการวจิยัได้แสดงให้เหน็ความส�าคัญของอทิธพิล

สไตล์การเรียนและสไตล์การสอนที่ส่งผลต่อความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ัง	 ซ่ึงผู้

เกี่ยวข้องควรศึกษาและตระหนัก	 และท�าความเข้าใจและ

น�าไปประยุกต์ใช้ดังนี้

   1.ข้อเสนอแนะต่อครูผู้สอน

	 	 1.1	ครคูวรตระหนกัถงึความสามารถในการคดิ

วเิคราะห์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	ของนกัเรยีนว่าไม่ได้

มาจากความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักเรียนเพียงอย่าง

เดยีว	จงึควรส�ารวจสไตล์การสอนและสไตล์การเรยีนรูข้อง

นักเรียนเพื่อมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้

เหมาะกับผู้เรียนเพ่ือนลดความแตกต่างในการเรียนรู้ของ

นักเรียนแต่ละแบบให้น้อยลง

	 	 1.2	เนือ่งจากครแูต่ละคนจะมลีกัษณะการสอน

ตามที่ตนเองถนัด	 เพราะฉะน้ันการจัดกิจกรรมก็จะมีการ

เอนเอยีง	หรอืใช้กลยทุธ์ตามทีต่นเองถนดัมากเกนิไป	ท�าให้

เกดิช่องว่างในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีม่สีไตล์การเรียนรูท้ี่

แตกต่าง	 ควรจะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ

เหมาะกับความแตกต่างในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในแต่ละ

สไตล์

 2. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

	 	 ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักในบทบาท

ของ	 สไตล์การสอน	 สไตล์การเรียน	ปฏิสัมพันธ์ของสไตล์

การสอนและสไตล์การเรียน	หรือความสัมพันธ์ของครูและ

นกัเรยีนในการเรยีนในห้องเรยีน	ควรส่งเสรมิให้ครผููส้อนได้

รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ

การเรยีนรู้ของผูเ้รยีนได้อย่างมีศกัยภาพ	ยดืหยุ่นเหมาะกับ

ผู้เรียนรวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	

มีการนิเทศติดตามช่วยเหลือครูผู้สอนให้จัดการเรียนการ	

เน้นกระบวนการคิดเพราะถ้านักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น	

ปัจจัยที่ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 มีการวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือลดความ
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เหลือ่มล�า้ในการตดัสนิผลการเรยีนอนัเป็นเกณฑ์ก�าหนดสงู

ต�่าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 3. ข้อเสนอแนะต่อผู้ปกครอง

	 	 ควรให้นักเรียนหรือบุตรหลานสังเกตและ

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับสไตล์การเรียนว่าตนเองมีลักษณะ

สไตล์การเรยีนแบบใดทีต่นเองเรียนในแต่ละวชิาแล้วเข้าใจ

ในเนื้อหาวิชาได้ดี	 แล้วน�าไปปรับพฤติกรรมการเรียนของ

ตนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตนเองบกพร่อง	

เพราะเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเน้ือหาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง

กับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์	 และวิธีการทาง

วทิยาศาสตร์การ	เป็นวชิาทีต้่องอาศยัหลายๆทกัษะรวมกนั	

ดงันัน้การสังเกตและปรบัวธิกีารเรยีนให้เหมาะสมกบัแต่ละ

วชิาวทิยาศาสตร์จะท�าให้ความสามารถการคดิวเิคราะห์สูง

และยังผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น	

และที่ส�าคัญควรส่งเสริมความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์

ของตนเองของผูเ้รยีนจะช่วยให้นกัเรียนประสบความส�าเรจ็

ในการเรียนได้ง่ายขึ้น

 4. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 4.1	ผลจากการวจิยัครัง้นีส้ามารถพจิารณาราย

ละเอียดของอิทธิพลของสไตล์การสอนและสไตล์การเรียน

รู้ปฏิสัมพันธ์ของสไตล์การสอนและสไตล์การเรียนรู้	 ที่ให้

สารสนเทศทั้งทางบวกและทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีน	ดงันัน้ผู้วจิยัเสนอให้	ก�าหนดประเดน็ให้หลายแนวทาง

ในการวิจัย	 ในเรื่องสไตล์การเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนา

แผนการจดัการเรยีนรู	้หรอืพฒันาสือ่การเรยีนการสอน	เพือ่

ปรับเหมาะให้เข้ากับครูแต่ละสไตล์ที่สามารถน�าไประยุกต์

ใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้กบัผูเ้รียนเพือ่ลด

ความแตกต่างในการเรียนรู้อันเนื่องมาจากสไตล์การเรียน

แตกต่างกัน

	 	 4.2	 จากผลการวิจัยในครั้งนี้สารสนเทศที่ได้

เป็นการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น	 หากต้องการ

ศกึษาในวชิาอืน่ๆ	ควรศึกษาแนวคดิเก่ียวกบัสไตล์การเรยีน

รู้และสไตล์การสอนให้เหมาะกับสาระวิชา	 	 เช่น	 แนวคิด

สไตล์การเรียนรู้	และสไตล์การสอน	ของ	Grasha		,	Dunn	

and	Dunn,	เป็นต้น
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์                                                                    

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Jigsaw      

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา สาระภูมิศาสตร์

Comparison of Learning Achievement , Analytic Thinking and  

Achievement Motivation of Matthayomasuksa 3 Students Between sing 

Cooperative Learning with Jigsaw Approach and Learning Based on the 

Multiple Intelligences Theory Approach, in Geography Content Strand 

น�้าทิพย์		นาที,1	ชนิดาพร	ตุ้มปี่สุวรรณ,2		สมปอง	ศรีกัลยา3

Namtip		Natee,	1	Chanidaporn		Toompeesuwan,2	Sompong		Srikallaya3

บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่	(1)	พฒันาแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ	Jigsaw	และแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 (2)	 	 ศึกษาดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 Jigsaw	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และ	(3)		เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	Jigsaw	และกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด

และโรงเรียนบ้านตาจั่น	อ�าเภอคง	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	6	ภาคเรียนที่	 2	ปีการ

ศึกษา	2555	จ�านวน	45	คน	โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	Jigsaw	และกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

พหุปัญญาตามล�าดับ	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	Jigsaw	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยประยกุต์ทฤษฎีพหปัุญญา	รปูแบบละ	

8	แผน	รวมเวลาเรยีนรปูแบบละ	16	ชัว่โมง	(2)	แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	ชนดิเลือกตอบ	4	ตวัเลือก	จ�านวน	

30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	0.24	ถึง	0.81	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
cc
)	เท่ากับ	0.86	(3)	แบบทดสอบวัด

การคิดวิเคราะห์	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.35	ถึง	0.71	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	

(r)	ตั้งแต่	0.32	ถึง	0.67	และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.87	และ	(4)	แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	เป็นแบบ

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	ดร.	ประจ�าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r
xy
)	ตั้งแต่	0.38	ถึง	0.73	และค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับ	(α )	เท่ากับ	0.88	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบ

สมมติฐานด้วย	F-test	(One	Way	MANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏ		ดังนี้

	 1.	แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	jigsaw	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	

สาระภูมิศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	91.02/90.17	และ	89.57/80.76	ตามล�าดับ	

	 2.	แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	jigsaw	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	

สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.8193	และ	 0.6781	ตามล�าดับ	 แสดงว่า

นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ	81.93	และ	67.81	ตามล�าดับ	

	 3.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	jigsaw	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิด

วเิคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ	์สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 ค�าส�าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	Jigsaw,	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา,

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	การคิดวิเคราะห์,	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

Abstract   

	 The	purposes	of	this	research	were	:		1)		to	develop	plans	for	learning	organization	using	Co-

operative	Learning	with	Jigsaw	Approach,	and	learning	based	on	the	Multiple	 Intelligences	Theory	

Approach,	in	Geography	content	strand,	for		Matthayomsuksa	3	level,	with	a	required	efficiency	of	

80/80,	2)	to	find	out	the	effectiveness	indices	of	two	mentioned	plans	for	those	learning	organizations,	

and	3)	to	compare	learning	achievement,	analytic	thinking	and	achievement	motivation	of	the	students	

who	 learned	using	different	 learning	approaches.	The	 samples	used	 in	 this	 study	consisted	of	45	

Matthayomsuksa	3	students	from	2	classes,	attending	Chumchon	Ban	Wat	School	and	Ban	Tar-Jan	

School,	Kong	District,	under	the	Office	of	Nakornrachasima	Primary	Educational	Service	Area	Zone	6,	

in	the	second	semester	of	the	academic	year	of	2012,	obtained	using	the	Cluster	Random	Sampling	

technique.	The	 instruments	used	 in	this	 research		were	 :	1)	 	 instructional	plans	using	Cooperative	

Learning	with	Jigsaw	Approach,	and	learning	based	on	the	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	on	

Geography	Content	Strand,	for	Matthayomsuksa	3	level,		8	plans	for	two	hours	per	each	plan,	with	a	

total	of	16	hours	of	learning	in	each	approach	;		2)	a	30-	 items	test	of	learning	achievement	with	

discriminating	powers	(B)	ranging	0.24	to	0.81	and	a	reliability	(r
cc
)	of	0.86	;	3)	a	20-	items	of	analytic	

thinking	ability	test	with	difficulties	(p)	ranging	0.35	to	0.71,	discriminating	powers	(r)	ranging	0.32	to	
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0.67	and	a	reliability	(KR-20)	of	0.87	;	and	4)	a	20-	items	scale	on	achievement	motivation	with	dis-

criminating	powers	(r
xy
)	ranging	0.38	to	0.73	and	a	reliability	(α )	of	0.88.	The	statistics	used	for	anal-

ysis	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and		F-test	(One-	way	MANOVA)		was	employed	

for	testing	hypothesis.	

The	results	of	the	study	were	as	follows	:

	 1.	The	efficiencies	of	plans	for	learning	organizations	using	Cooperative	Learning	with	Jigsaw	

Approach,	and	learning	based	on	the	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	on	Geography	Content	

Strand,	for	Matthayomsuksa	3	level	were	91.02/90.17	and	89.57/80.76	respectively.

	 2.	The		effectiveness	indices	of	learning	organizations	using	Cooperative	Learning	with	Jigsaw	

Approach,	and	learning	based	on	the	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	in	Geography	content	

strand	 for	Matthayomsuksa	3	 level	were	0.8193	and	0.6781,	 	 indicating	 the	students	had	 learning	

progress	at	81.93	and	67.81	percents	respectively.

	 3.	Matthayomsuksa	3	students	who	learned	using	Cooperative	Learning	with	Jigsaw	Approach,	

showed	higher	 learning	achievement,	analytic	thinking	and	achievement	motivation	than	group	of	

students	who	learned	based	on	the	Multiple	Intelligences	Theory	Approach	at	the	.01	level	of	signif-

icance.		

      

 Keywords		:	Cooperative	Learning	with	Jigsaw	Approach,		Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	

Learning	Achievement,	Analytic	Thinking,	Achievement	Motivation

บทน�า 

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน

พทุธศักราช	2551	ได้มุง่พฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนด	ีมปัีญญา	

มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ	มีคุณธรรม

จรยิธรรมและค่านยิมทีพ่งึประสงค์	เหน็คณุค่าของตนเองมี

วนิยัและปฏบิติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนับถือ	ยดึ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีความรู้อันเป็นสากล

และมีความสามารถในการสื่อสาร	 การคิด	 การแก้ปัญหา	

การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต	 มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี	มีสุขนิสัยและรักการออกก�าลังกาย	มีความ

รกัชาต	ิมจีติส�านกึในการเป็นพลเมอืงไทย	ยดึมัน่ในวถิชีวีติ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษตัริย์ทรงเป็นประมขุ	มจีติส�านกึในการอนรุกัษ์วฒันธรรม

และภูมิปัญญาไทย	 การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม	 มี

จิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม

และอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เป็นกลุม่สาระหลกัเพือ่

สร้างพื้นฐานการคิด	มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ	ประกอบ

ด้วยหลายแขนงวิชา	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:		5)	ดัง

จะเห็นได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและ

วัฒนธรรม	 เป็นวิชาว่าด้วยการอยู่ร่วมกันบนโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	 มีการเชื่อมโยงทาง

เศรษฐกิจที่หลากหลาย	 การปรับตนเองกับบริบทสภาพ

แวดล้อม	 ให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบมีความสามารถทาง

สังคม	มคีวามรูท้กัษะ	คณุธรรมโดยให้ผู้เรยีนเกดิความเจรญิ

งอกงามในด้านความรู้	 ด้านทักษะและกระบวนการ	 ด้าน
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เจตคติและค่านิยม	 ด้านการจัดการและการปฏิบัติ	 (กรม

วิชาการ.	2545	:	1	-	3)

	 จากผลการสอ	O-NE	กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 3	 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง	 3	

อ�าเภอคง	จงัหวดันครราชสมีา	ในปีการศกึษา	2554	พบว่า

คะแนนผลการสอบเฉลี่ยของนักเรียนได้ร้อยละ	39.25	ซึ่ง

คะแนนผลการสอบเฉลี่ยยังอยู่ในระดับที่ต�่า	อีกทั้งคะแนน

ยังไม่อยู ่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับคะแนนระดับ

ประเทศ	ซึ่งประสบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนในวิชา

สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะสาระการ

เรยีนรูภู้มศิาสตร์	เหน็ว่าเป็นเนือ้หายากและซบัซ้อนต้องใช้

เทคนิควิธีการเรียนรู ้	 สื่อแหล่งเรียนรู ้ที่น่าสนใจ	 เอื้อ

ประโยชน์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี	 รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้

เรียนมีความรู้	 และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความ

ส�าคัญ	 เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ	 ตลอดจนพัฒนา

เจตคติที่ดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ	มิ

ให้เสื่อมโทรมหรือหมดไป	(โรงเรียนชุมชนบ้านวัด.		2554	

:		28-29)		จึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 โดยน�าวิธีการ

เรียนรู้ตามแนวคิดใหม่มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัด	

การเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรมให้สงูขึน้	โดย

เนน้ที่สาระภมูิศาสตร์	เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิและพัฒนาผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	รวมทัง้ความสามารถการคดิวิเคราะห์	

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียน	

	 ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา	เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน�ามาปรับใช้

ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ช่วยให้ผู้เรียน

พัฒนาศักยภาพของตน	 เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญา	 มีกิจกรรมหลากหลายตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	ส่งเสริมการเรียนรู้แต่ละด้าน	

(อาร	ี	สณัหฉว.ี	2543	:	3	-	4)	และในการจดัการเรียนรูต้าม

แนวทฤษฎพีหุปัญญา	เหน็ว่าเป็นการจดักระบวนการเรยีน

รู้ที่มุ ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้พฤติกรรมการแสดงออก	 และจัด

กจิกรรมปฏบิตัทิีเ่ชือ่มโยงกบัคณุลกัษณะตวัชีว้ดัพฤตกิรรม

ที่แสดงถึง	 การใช้ความสามารถทางพหุปัญญาด้านของผู้

เรยีน	เพือ่ปฏบิตักิิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ปัญญาให้เป็น

ส่ือน�าไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ตามขัน้ตอนการจดัการ

เรยีนรูท้ีส่�าคัญ	ได้แก่	กจิกรรมน�าเข้าสู่บทเรยีน	การน�าเสนอ

บทเรียน	การน�าความรู้ไปใช้	การสรุปและประเมินผล	การ

เรียนรู้	 กิจกรรมส�าคัญในการเรียนได้แก่	 การน�า	 ความรู้ที่

ได้ไปใช้อธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์	 ในรูปแบบการ

ประยกุต์ใช้ในบรบิททีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่	ให้เกดิความเข้าใจและ

มัน่ใจในความรู้ใหม่ในบรบิททีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้	

ครู	 นักเรียนได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เกิด

ขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมด	บรรลุผลหรือไม่อย่างไร	รวมทั้งมี

การรับรู ้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข	

สุดท้ายเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน	เพื่อ

ให้รบัรูค้วามสามารถของตนเอง	และเตรยีมเป็นความรูพ้ืน้

ฐานการเรียนรู้ครั้งต่อไป	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพีระ	

รัตนวิจิตร	(2544	:	4-5)	ที่เห็นว่าการพัฒนา	ความเก่งของ

ผู ้เรียนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาแต่ละด้านนั้น	 ควรมี

กิจกรรมเฉพาะท่ีช่วยน�าความสามารถในด้านนั้น	 ๆ	 ไป

ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลและพัฒนาไปได้รวดเร็ว	 การ

พัฒนาจึงควรมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายประเภท	ทั้ง

กจิกรรมให้ได้รบัรู	้และกจิกรรมให้ได้แสดงออกในส่ิงทีเ่รยีน

รู้	 ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

Jigsaw	เป็นกระบวนการเรยีนทีส่นบัสนนุส่งเสริมความร่วม

มือและการถ่ายทอดความรู ้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม	 ซ่ึง

เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยจัดให้มี

โอกาสเรียนเป็นกลุม่คละความสามารถได้แลกเปลีย่นเรยีน

รูค้วบคูก่บัการเรยีนทีใ่ช้ความสามารถเฉพาะตวั	ตามความ

ต้องการและ	 	 ความสนใจ	 นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมการ

เรยีนทีส่่งเสรมิความสามารถและการแสดงออกในลกัษณะ

ของกลุ่ม	 และเรียนด้วยตัวเองในบางครั้งซึ่งจะช่วยเสริม

สร้างให้การเรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย	 	 อีกทั้งการจัด

กจิกรรมการเรยีนโดยภาพรวม	ยงัมลีกัษณะค่อนข้างหลาก

หลาย	จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
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อย่างทั่วถึงมากที่สุด	ทั้งทางร่างกาย	อารมณ์	 สังคม	และ

สติปัญญา	 ส่งผลให้นักเรียนสนใจ	 กระตือรือร้นในการ

ท�างาน	 และสนุกกับการเรียนมากขึ้น	 และสามารถเข้าใจ

เรื่องที่เรียนได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น	เพราะนักเรียนเป็นผู้

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	ทิศนา		แขมมณี	 (2545	 :	 	23)	ที่เห็นว่าควรจัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง	 และ

มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	การท่ีผูเ้รยีนมบีทบาทเป็นผูก้ระท�า	

รับผิดชอบในการเรียนของตน	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ

พร้อมและกระตือรือร้นที่จะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา	ผู้เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครู	 ท้ังในมิติของทักษะ

ปฏิบัติ	ด้านความรู้สึก	ด้านการรู้คิด	ที่ได้ร่วมอภิปรายแลก

เปลีย่นความคดิเห็นซึง่กนัและกนั	เพือ่ขยายความรู้ของตน

ให้กว้างขึ้น	 	 นักเรียนมีโอกาสช่วยกันท�างาน	 และอาศัย

ทักษะกระบวนการต่าง	ๆ	ในการค้นคว้าหาความรู้	ตลอด

จนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ออกมาได้	 แสดงให้เห็นถึงความสามารถ	 ความสามัคคี	

ความคิดสร้างสรรค์	 ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มของ

ตนเอง	จากการท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	นกัเรยีนรูจ้กัยอมรบั

ฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่มากขึน้	ท�าให้มกีารปรบัพฤตกิรรม

ต่างๆ	 ให้เหมาะสมและมีความรู ้สึกพอใจ	 การปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกัน	 จะช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ใกล้

เคียงกับสภาพความเป็นจริง	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

ชวีติประจ�าวนัได้	แนวคดิการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอื

แบบ	jigsaw	นี้	เห็นว่ามีความเหมาะสมที่สามารถน�าใช้กัน

มากในรายวิชาดังกล่าว	 ท่ีผู้เรียนต้องเรียนเน้ือหาวิชาจาก

ต�าราเรียน	 เช่น	 สังคมศึกษา	ภาษาไทย	 (วัฒนาพร	 ระงับ

ทกุข์.	2542	:	36)	ประกอบกบัผูว้จิยัได้ศกึษากรอบแนวคดิ

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าว่ามีข้อมูลความรู้

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและ

การจัดการเรียนรู้แบบ	 Jigsaw	 มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ

คณุภาพด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคิดของผูเ้รยีน

ให้สูงขึ้น

	 ผูว้จิยัในฐานะครผููรั้บผดิชอบจดัการเรยีนกลุม่สาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	วัฒนธรรม	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที	่3	จงึมคีวามสนใจและต้องการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนทัง้

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	

ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	

jigsaw	และการประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	ประกอบการ

ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูด้งักล่าว	เพือ่น�าผลการวจิยั

ไปใช้เป็นข้อสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียน	 ให้มี

คุณภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการ

การเรียนรู้ของโรงเรียนในระยะต่อไป		

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	Jigsaw	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์	80/80

	 2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

พหปัุญญาและแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	Jigsaw	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3			

	 3.	เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน	การคิด

วิ เคราะห ์และแรงจูงใจใฝ ่ สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	ระหว่างกลุ่มที่การจัดกิจกรรมการเรียน

รู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	Jigsaw

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 Jigsaw	 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	การคดิวเิคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิแ์ตก

ต่างกัน
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วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1)	ประชากร		ได้แก่		นักเรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	ของ

โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง	 3	

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	

6	จ�านวน	113	คน	จาก	6	โรงเรียน		

	 2)	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

3	โรงเรยีนชมุชนบ้านวดั	และโรงเรยีนบ้านตาจัน่	อ�าเภอคง	

จังหวัดนครราชสีมา	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2555	

จ�านวน	2	ห้อง	รวม	45	คน	ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่	และ

จับสลากได้โรงเรียนชุมชนบ้านวัด	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	Jigsaw	และโรงเรียนบ้านตาจั่น	ใช้กิจกรรมการเรียน

รู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี		4		ชนิด		ดังนี้

	 1.		แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	jigsaw	และ

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	ชัน้

มธัยมศกึษาปีที	่3	จ�านวนรปูแบบละ	8	แผน	รวมเวลาเรยีน

รูปแบบ	16	ชั่วโมง

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ

ภูมิศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือก

ตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ

	 3.		แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห์	จดัท�าเป็นแบบ

ทดสอบชนิดปรนัยแบบอิงกลุ่ม	 4	 ตัวเลือก	 จ�านวน	 20	

ข้อ	

	 4.	 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 จัดท�าเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ชนิด	 5	 อันดับ	

จ�านวน	20	ข้อ

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 	 ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

	 2.	จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รูโ้ดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา		การจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	Jigsaw	มัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวนรูปแบบละ	

8	แผน	 รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	16	ชั่วโมง	 กับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างจนครบทุกแผน	 โดยจัดเก็บคะแนนจากการ

ประเมินผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรมการเรียน	 และการ

ทดสอบย่อยท้ายแผน	

	 3.	ทดสอบหลังเรยีนเมือ่ส้ินสุดการเรยีน	ด้วยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์และ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล  ดังนี้

	 ตอนที่	 1	 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 jigsaw	และแผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	

สาระภูมิศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ตามเกณฑ์	80/80

	 ตอนที่	 2	 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 jigsaw	 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	

สาระภูมิศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ตามเกณฑ์	80/80

	 ตอนที่	 3	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	การคดิวเิคราะห์และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ระหว่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	jigsaw	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัย		สรุปได้ดังนี้

	 1.	แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	jigsaw	และ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	สาระภมูศิาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	มปีระสทิธภิาพ
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เท่ากับ	91.02/90.17	และ	89.57/80.76	ตามล�าดับ

	 2.		แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	jigsaw	และ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มี

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.8193	และ	0.6781	ตามล�าดับ	

แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการเรียนคดิเป็นร้อยละ	

81.93	และ	67.81	ตามล�าดับ

	 3.	 	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	jigsaw		มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	

การคดิวเิคราะห์และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบั

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผล

	 จากการวิจัยพบประเด็นท่ีควรน�ามาอภิปรายผล		

ดังนี้	

	 1.	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้

	 	 1.1		ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพของแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 jigsaw	 สาระภูมิศาสตร์	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	มีค่าเท่ากับ	91.02/90.17	หมายความ

ว่า	 นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินผลงาน	 พฤติกรรม

การเรียน	และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	8	แผน	คิดเป็น

ร้อยละ	 91.02	 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	90.17	แสดงว่าแผน	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 jigsaw	 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 และเป็นไปตามจุด

มุง่หมายทีต่ัง้ไว้		ทัง้นีอ้าจเป็นผลเนือ่งมาจาก	การออกแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบ	jigsaw	ในการวิจัยครั้งนี้	มุ่งเน้นให้

นกัเรยีนได้เรยีนรูร่้วมกนัในกลุม่	ทีผู่เ้รยีนแต่ละกลุม่มคีวาม

สามารถคละกัน	 	 โดยจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนซึ่งเป็น

ตัวแทนกลุ่มแยกกันไปเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน	 ตามที่ตน

ถนัดและสนใจ	ผ่านการอภิปรายความรู้ในฐานความรู้ที่ครู

จัดไว้ให้	โดยเลือกเรียนรู้ในฐานความรู้	ที่ตนสามารถและมี

ความสนใจ	 จากนั้นให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มกลับไปยังกลุ่ม

เดิมของตน	เพื่อน�าเสนอข้อมูลความรู้ที่ตนเองไปเรียนรู้มา	

พร้อมทั้งอภิปรายเพื่อน�าไปสู ่ข้อสรุปจากการเชื่อมโยง

สังเคราะห์ความรู้ของสมาชิกแต่ละคน	นักเรียนที่มีความ

สามารถสูงช่วยเหลือนักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง

และต�่า	ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าร่วมกัน	ช่วยเหลือกันใน

การท�ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและปฏิบัติงานกลุ่มจน

ส�าเร็จ	 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น	 และมี

แรงจงูใจทีจ่ะเรยีนตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	นกัเรยีนได้ปรกึษา

และให้ค�าแนะน�าซึ่งกันและกัน	 จนบรรลุผลตามเป้าหมาย

ของบทเรยีน	สอดคล้องกบัแนวคดิของการจดักจิกรรมการ

เรียนด้วยกลุ่มร่วมมือที่เอื้อให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จ	 ใน

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากกิจกรรมการเรียนได้

ยึดเงื่อนไข	ตามหลักการในด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ในทางบวก	 การใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนอย่างใกล้ชิด	

และการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผู้เรียนแต่ละ

คนปฏิบัติ	จนเกิดความส�าเร็จในการเรียนของกลุ่ม	 เพราะ

สมาชกิกลุ่มแต่ละคนจะช่วยสนบัสนนุงานของกลุ่มให้บรรลุ

ผล	ผ่านกิจกรรมการประเมินตนเอง	การทบทวนงานร่วม

กัน	 สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกาสที่จะเกิดการเรียนแบบ

รอบรูไ้ด้	(Savage	&	Armstrong.	2004	:		277-278)		จาก

เงื่อนไขดังกล่าวจึงส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	jigsaw	สาระภูมิศาสตร์	มีประสิทธิภาพในระดับค่อน

ข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 ศิริมา	 พุ่มทิพย	์

(2552	:	120)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

jigsaw	เร่ือง	อรยิสจั	4	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4		มปีระสทิธภิาพ

เท่ากบั	85.75/80.69	สอดคล้องกับผลการศกึษาของกลอย

ใจ	มุกดา	(2553	:		86	-	88)	ที่พบว่าแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้แบบ	 Jigsaw	 เรื่อง	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 	 83.29/82.22		

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ	จงจติ	ถนดัค้า	(2553	:		98)	

ที่พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 jigsaw	 เรื่อง	 ทวีป

อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	85.07/94.48		และสอดคล้องกับผล
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การวิจัยของ	ณัฐชา	ศรีหล้าภูเขียว	(2553	:	80-81)	ที่พบ

ว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 Jigsaw	 สาระ

เศรษฐศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

88.58/80.89

	 	 1.2		ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	สาระ

ภมูศิาสตร์		ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่3	มค่ีาเท่ากบั	80.07/81.02		

ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์	80/	80	ทีต่ัง้ไว้	หมายความว่า	นกัเรยีน

ได้คะแนนการประเมนิผลงาน	พฤตกิรรมการเรยีนและการ

ทดสอบย่อยท้ายแผนทัง้	8	แผน	คดิเป็นร้อยละ	80.07	และ

คะแนนจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	คดิเป็น

ร้อยละ	 81.02	 ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	 ได้มุ ่งเน้นและสนับสนุนให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ผ ่าน

กิจกรรมหลากหลายแบบแผน	 ซึ่งนักเรียนมีส่วนในการท�า

กจิกรรมร่วมกนั		ช่วยเหลอืในการคดิวางแผนและออกแบบ

กจิกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในบทเรยีน	ควบคู่กับการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น	และการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าร่วม

กัน	ค�านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน		และจัดให้ผู้เรียนได้

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 	 โดยผ่านกระบวนการท�างาน

กลุ่มและใช้การมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้		นักเรียนไม่รู้สึก

เครียดในการท�ากิจกรรม		เสริมสร้างให้มีบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู	้	ประกอบกับการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละ

กิจกรรม	 ได้ออกแบบให้เชื่อมโยงกับการใช้ความสามารถ

ทางปัญญาของผู ้เรียน	 ตามระดับศักยภาพและความ

ต้องการที่มีอยู่		ซึ่งกิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับความ

สนใจและความสามารถของผูเ้รยีน	จะส่งผลต่อคุณภาพการ

เรียนตามที่มุ่งหวัง	 	 อีกท้ังหากมีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่

เหมาะกับผู้เรียน	 และกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการเรียนที่

แสดงออกถงึความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนแต่ละคน	

ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้	(อารี		สัณหฉวี.		

2543	:		26)	จากปัจจยัเงือ่นไขดงักล่าวจงึส่งผลให้แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญามี

ประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง		ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	 พิศวาส	 ศรีสะอาด	 (2552	 :	 	 92)	 ที่พบว่า	

แผนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เรื่อง

พฒันาการทางประวติัศาสตร์สมยัอยธุยา	ชัน้มธัยมศึกษาปี

ที	่2	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	83.53/82.82	สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ	รุ่งทิวา	วิริยะสถิตย์	(2552	:	100-101)	ที่พบ

ว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เรื่อง

หน้าที่ประชาชนไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	83.08/	79.56		และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

พระมหาชาญชัย	เกษี		(2552	:	99-100)	ที่พบว่าแผนการ

จดักจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เรือ่ง	ความ

สามัคคี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

87.29/90.00	

	 2.	 	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 	

	 	 2.1	 	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 jig-

saw	 สาระภูมิศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6354	 	 แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าในการเรยีนคิดเป็นร้อยละ	63.54	ทีป่รากฏผลเช่น

นี้อาจเนื่องมาจาก	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	Jigsaw	

เป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิคณุลกัษณะ	ช่วยท�าให้

ผู้เรียนได้รับความเข้าใจในความคิดรวบยอดที่ดี	 	 ส่งเสริม

การพัฒนาด้านการคิด		ใช้กิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและมี

ขั้นกิจกรรมที่น่าสนใจ	 ผู้เรียนจัดไว้เป็นกลุ่มได้ร่วมรับผิด

ชอบ	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกรอบเนื้อหาที่สมบูรณ์		มี

โอกาสเรียนรู้ตามศักยภาพ	ตามความชอบและวิธีที่ตนเอง

ถนัด	 ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 Jigsaw		

เป็นกระบวนการเรยีนทีมุ่ง่ให้ผู้เรยีนได้แสดงพฤตกิรรมทีใ่ช้

ความสามารถด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะการสนบัสนนุให้ผูเ้รยีน

ท�ากิจกรรมกลุ่ม	 ผ่านการเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อไปร่วม

เรียนรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาของบทเรียน	

ในฐานะเป็นผู้รู้ของกลุ่ม	 	 จึงเป็นเงื่อนไขกระตุ้นให้ผู้เรียน

ตั้งใจรับผิดชอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น	ก่อน

น�าผลมาเสนอแก่สมาชิกของกลุ่ม	 และสุดท้ายนักเรียน

แต่ละคนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์ความรู้ของ
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สมาชิกแต่ละคนสรุปเป็นความรู้ของกลุ่ม	 	 จึงเป็นปัจจัยที่

ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน

ผ่านความรับผิดชอบของตนเอง	 ซ่ึงมีงานวิจัยจ�านวนมาก

สนับสนุนว่ากิจกรรมการเรียนแบบ	 Jigsaw	 	 เหมาะกับ

การน�าไปใช้เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนในวชิาสงัคมศึกษาได้มากกว่า	(Niemi,		2009	:		7)	

จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	jigsaw	สาระภูมิศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

มดีชันปีระสทิธผิลในระดบัค่อนข้างสงู	ซึง่	สอดคล้องกบัผล

การวจิยัของ	ศริมิา	พุม่ทพิย์	(2552	:	126)	ทีพ่บว่า	แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 	 Jigsaw	 เรื่อง	อริยสัจ	4	ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6544		

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ	กลอยใจ	มกุดา	(2553	:	88)	

ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	Jigsaw	เรื่อง	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีดัชนีประสิทธิผล

เท่ากบั	0.7338	สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	จงจติ	ถนดั

ค้า	(2553	:	91-92)	ที่พบว่า	แผนการจัดการเรียนรู้	แบบ	

Jigsaw	 เรื่อง	 ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.9037	และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ณัฐชา	ศรีหล้าภูเขียว	(2553	

:	82)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	Jigsaw	

สาระเศรษฐศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	มดีชันปีระสทิธผิล

เท่ากับ		0.6147	 	

	 	 2.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ

ประยุกต ์ใช ้ทฤษฎีพหุป ัญญา	 สาระภูมิศาสตร ์	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6442	แสดง

ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ	

64.42	 ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	 อาจเน่ืองมาจากได้

ออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีค�านึงถึงความแตกต่างของผู้

เรียน	 และจัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	 โดย

ผ่านกระบวนการท�างานกลุม่และใช้การมปีฏิสมัพนัธ์ในการ

เรียนรู้	 	 นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายในการท�ากิจกรรม	 เสริม

สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	 	 ประกอบกับการจัด

กิจกรรมในแต่ละกิจกรรม	 ได้ออกแบบให้เชื่อมโยงกับการ

ใช้ความสามารถทางปัญญาของผู้เรยีน	ตามระดบัศักยภาพ

และความต้องการที่มีอยู ่ในขณะนั้น	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน	อัน

จะน�าไปสู่คุณภาพการเรียนตามที่มุ ่งหวัง	 รวมทั้งมีสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะกับเนื้อหาและผู้เรียน	ผู้เรียนมี

พฤติกรรมการเรียนที่แสดงออกถึงความสนใจและความ

ถนัดของแต่ละบุคคล	(อารี		สัณหฉวี.		2543		:		26)		จาก

ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ตามแผนที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 มีพัฒนาการด้าน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับค่อนข้างสูง	 และส่งผลให้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา	

สาระภูมิศาสตร์	 มีดัชนีประสิทธิผลตามที่ปรากฏ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	พิศวาส	ศรีสะอาด	(2552	

:	 92)	 ที่พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญา	เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา	ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6805	และ

สอดคล้องกับการวิจัยของ	 รุ่งทิวา	 วิริยะสถิตย์	 (2552	 :		

116)	 ที่พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญา	เรื่องหน้าที่ประชาชนไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มี

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6379

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	jigsaw		มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	

การคดิวเิคราะห์และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบั

การจัดกิจกรรม	 การเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ที่ปรากฏผล

เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	jig-

saw	เป็นกิจกรรมทีจ่ดัให้ผู้เรยีนได้เรยีนผ่านกลุ่มของผู้เรยีน	

ที่เช่ือมต่อด้วยกระบวนการกลุ่ม	 การใช้ทักษะการเรียน

อย่างรอบด้าน	 มีโอกาสเลือกเรียนหรือท�าความเข้าใจใน

เนื้อหาบทเรียน	ผ่านกิจกรรมที่ผู้สอนจัดไว้ให้	โดยผู้เรียนมี

โอกาสทีจ่ะเรยีนรูด้้วยตนเองไปพร้อมกบัการเรยีนรูร่้วมกนั

ในกลุ่มพร้อมกบัความรบัผิดชอบของทกุคน	ผู้เรียนมโีอกาส

แลกเปล่ียนข้อมูลความรูท้ีจ่�าเป็นระหว่างกนั	และสนบัสนนุ

ให้เพื่อนในกลุ่มได้เรียนรู้บทเรียนอย่างเข้าใจ	 นอกจาก
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กิจกรรมการเรียนช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่ม

ขึน้	ยงัส่งผลให้ผูเ้รยีนมพีฒันาการด้านความสามารถในการ

คิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย	(Barkley	et	al.	2005	:		5)		ในกรณี

ของกลุ่มการเรียนแบบ	jigsaw	นี้	ยิ่งเพิ่มความรับผิดชอบ

ของนกัเรยีนมากขึน้	เพราะจะต้องเป็นตวัแทนกลุม่ไปเรยีน

รู้เนื้อหาความรู้ใหม่นอกกลุ่มก่อนท่ีจะกลับมายังกลุ่มเดิม	

เพื่อน�าความรู้ท่ีแต่ละคนรับมาเพื่อมาสังเคราะห์เชื่อมโยง

ให้เป็นความรู้ที่สมบูรณ์	 การประเมินความส�าเร็จในการ

เรียนของแต่ละคนจะพิจารณาจากความก้าวหน้าในการ

เรียนหรือความส�าเร็จของกลุ่ม	 ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะเพิ่ม

ความรับผิดชอบและใช้ทักษะทางสังคมในการเรียนรู้นอก

กลุม่มากขึน้ได้	หากเป็นความต้องการของครแูละความเหน็

ของกลุ่ม	 รวมท้ังเงื่อนไขการน�าคะแนนความสามารถของ

แต่ละบคุคลมาสรปุเป็นความส�าเรจ็หรอืคะแนนของกลุม่	ก็

จะเป็นเงื่อนไขท่ีส่งผลให้การเรียนของผู้เรียนแต่ละคนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 (Ong	 &	 Borich.	 2006	 :	 	 115)		

นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือยังช่วยเสริม

สร้างแรงจูงใจในการเรียน	 โดยเฉพาะเงื่อนไขการจัด

กิจกรรมการเรียนผ่านการแข่งขันและการให้รางวัล

ตอบแทน	 รวมท้ังการจัดเนื้อหากิจกรรมที่ท้าทายความ

สามารถของผู้เรียน	 และมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียน

แต่ละคนและงานกลุม่ร่วมกนัปฏบิตัจินส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	

จะส่งผลให้เกดิแรงจงูใจภายในตวัผูเ้รยีนเพิม่ขึน้	ดงันัน้การ

มอบหมายงานให้นักเรียนรายบุคคลและกลุ่มรับผิดชอบ

ย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียนใช้ความพยายามมุ่งม่ันและตั้งใจ

ท�างานนั้นให้ส�าเร็จ	 โดยที่แต่ละคนจะพยายามช่วยเหลือ

แนะน�าเพือ่นในกลุม่ให้ประสบผลในการเรยีนรูไ้ปพร้อมกนั	

(Slavin.	1995;	cited	in	Aukrust	:	2011	:		161)		ใน

ขณะกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	 จะ

ค�านงึถงึธรรมชาตขิองสมองผู้เรยีน	ซ่ึงหากจดัเงือ่นไขส่ิงเร้า

เพือ่ให้ผูเ้รยีนเผชญิสมัผสัรบัรูอ้ย่างเหมาะสม	โดยเชือ่มโยง

หรือผสมผสานกบัเนือ้หาและเป้าหมายของการเรียนตามที่

ระบุไว้ในบทเรียน	 ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ

เข้าใจในสาระส�าคัญของเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน	และหากผู้

สอนเข้าใจธรรมชาตพิหปัุญญาของผู้เรยีนกย่็อมจะสามารถ

ออกแบบกิจกรรม	 ที่จูงใจและเช่ือมโยงกับศักยภาพทาง

ปัญญาของผู้เรียนให้ใช้สมองเพื่อการเรียนรู้อย่างรอบด้าน	

และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเงื่อนไขแบบแผนที่หลากหลาย	ซึ่ง

อาจเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ	บริบท	ค่า

นิยม	และวัฒนธรรมของผู้เรียนที่เหมาะสม	ก็สามารถช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้	 (Sousa.	 2011	 :		

112)		แต่เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎี

พหุปัญญาจะมุ่งเน้นที่ความหลากหลายของกิจกรรม	 และ

สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนลงมอปฏบิตักิจิกรรมด้วย	แต่ยงัขาดการ

มีปฏิสัมพันธ์	 และการร่วมมือในการเรียนรู้ผ่านการคิด	

วางแผนและปฏิบตัร่ิวมกนั	ในมมุมองการมปีฏิสมัพนัธ์	การ

ร่วมมือรับผิดชอบในงานและมีแรงจูงใจที่จะค้นหาค�าตอบ

ร่วมกันจนบรรลุผล	 และมีความรู้สึกภูมิใจในความส�าเร็จ

ร่วมกัน	 จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	jigsaw	มผีล	สมัฤทธ์ิทางการเรยีน	

การคดิวเิคราะห์และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบั

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	ดังที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้		

 

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและกิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนแบบ	 jigsaw	 ครูควรแนะน�า	 สนับสนุน

และเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนแต่ละคนได้ท�ากจิกรรมอย่างเตม็ที	่

มีความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเรียนรู้

	 	 1.2	 ผู ้สอนควรมีความยืดหยุ ่นในการจัด

กิจกรรมทั้งในด้านเน้ือหาและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนให้

เหมาะกับบริบท	วัฒนธรรม	และความต้องการของผู้เรียน

ให้มากเท่าที่สามารถกระท�าได้

	 	 1.3	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและกิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนแบบ	jigsaw	ควรปรับกิจกรรมให้เหมาะ
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กับเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียน

รู้มากขึ้น

	 	 1.4	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก	

แสดงความคิดเห็นเพื่อน�าไปสู่การอภิปรายและการสรุปที่

ถกูต้องเหมาะสม	รวมทัง้ควรเสรมิสร้างบรรยากาศการเรยีน

รู้ที่ดีกับนักเรียน	 	

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		ควรน�ารปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและกิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนแบบ	jigsaw	ไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบผล

การวิจัยกับวิธีการจัดกิจกรรมเรียนรู้รูปแบบอ่ืน	 เช่น	 การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 การจัดการ

เรียนรู้รูปแบบซิปปา	 การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

เรียนรู้	(4MAT)	การจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ	การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	 หรือการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์			 	

	 	 2.2	 	ควรศึกษาตัวแปรตามของผลการจัดการ

เรียนรู้ของนักเรียนด้านอื่นเพิ่มเติม	 เช่น	 การคิดอย่างมี

วจิารณญาณ		การคดิสร้างสรรค์	เจตคตต่ิอการเรยีน	ความ

ฉลาดทางอารมณ์	 คุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	

คุณลักษณะด้านการเหน็คุณค่าในตนเอง	ความสามารถการ

แก้ปัญหา	หรือการน�าตนเองในการเรียนรู้	เป็นต้น	
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นบูรณาการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

The Causal Factors Influencing to Integrated Science Process

Skills of Science teachers in Bueng Kan Primary Educational

Service Area Office

พิทยา	ดาคม1			ประเสริฐ	เรือนนะการ2  	นุชวนา	เหลืองอังกูร3

Phittaya		Dakhom1,	Prasert	Ruannakarn2	and	Nuchwana	luanganggoon3

     

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	เพือ่ศกึษาและตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของครู	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียน

รู้วทิยาศาสตร์ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2555	จ�านวน	

262	คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 เจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์	พฤติกรรมการสอน	คุณภาพการสอน	และพฤติกรรมใฝ่รู้	 ค่าความเที่ยงของแบบวัด	 เท่ากับ	 .760,	 .740,	

.821,	.934,	.875,	และ	.857	ตามล�าดบั	วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	(Structural	Equation	

Modeling	:	SEM)	ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	Analysis)	แบบมีตัวแปรแฝง	(Latent	Variables)	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้	

	 1)	โมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของครผููส้อนกลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยพิจารณาจากค่าสถิติ					=	306.922,	df	

=268,					/df	=	1.145,	p	=	.051,	CFI	=	.986,	GFI	=	.905,	AGFI	=	.885,	RMSEA	=	.023,	RMR	=	.046	2)	ตัวแปร

ทีม่อีทิธพิลทางตรงอย่างเดยีวต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ	คอื	คณุภาพการสอน	ตวัแปรทีม่อีทิธพิล

ทางอ้อมอย่างเดยีวต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ	คือ	พฤตกิรรมใฝ่รู้	และตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทาง

ตรงและทางอ้อม	คอื	การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง	เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์	และพฤตกิรรมการสอน	ซึง่ตวัแปรในโมเดล

1	นิสิตปริญญาโท		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการได้ร้อยละ	

94.60

 ค�าส�าคญั : ปัจจยัเชงิสาเหต,ุ	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์,	การวเิคราะห์เส้นทาง,	โมเดลสมการโครงสร้าง

Abstract

	 The	purposes	of	this	study	were	to	study	and	examine	the	validity	of	the	causal	factors	mod-

el	influencing	of	Integrated science	Process	Skills	of	Science	teachers.	The	sample	consisted	of	262	

science	teachers	in	Substance	science	Learning	Group	in	Bueng	Kan	Primary	Educational	Service	Area	

Office	and	it	was	obtained	by	using	the	multi-stage	random	sampling	technique.	The	tools	used	for	

the	study	were	the	measurements	of	Integrated science	Process	Skills	Test,	Self-Efficacy	Questionnaire,	

Attitude	Toward	Science	Questionnaire,	Teaching	behaviors	Questionnaire,	Quality	of	instruction	Ques-

tionnaire		and	Inquiry	Behavior	Questionnaire.	The	reliabilities	of	tools	were	.760,	.740,	.821,	.934,	.875	

and	.857	respectively.	The	analysis	of	data	about	factors	influencing	from	structural	equation	model-

ing	(SEM)	was	path	analysis	with	latent	variables.	

The	results	of	the	study	were	as	follows	:	

	 1)	The	causal	factors	model	influencing	of	Integrated science	Process	Skills	of	science	teachers	

in	Substance	science	Learning	Group	in	Bueng	Kan	Primary	Educational	Service	Area	Office	was	con-

sisted	with	empirical	data	regarding					=	306.922,	df	=268,				/df	)	=1.145,	p	=	.051,	GFI	=	.905,	AGFI	=	

.885,	CFI	=	.986,	RMR	=	.046,	RMSEA	=	.023	2)	The	variable	directly	affecting	perception	of	the	Inte-

grated science	Process	Skills	was	Quality	of	instruction.	The	variable	indirectly	affecting	perception	of	

the	Integrated science	Process	Skills	was	Inquiry	Behavior.	The	variables	both	directly	and	indirectly	

affecting	perception	of	the	Integrated science	Process	Skills	were		Self-Efficacy,	Attitude	Toward	Science	

and	Teaching	behaviors.	All	variables	could	explain	the	variance	of	the	perception	of	the	Integrated 

science	Process	Skills	at	94.60	percent.

 Keywords :	The	causal	factors,	Integrated science	Process	Skills,		path	analysis,	structural	equa-

tion	modeling	:	SEM
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บทน�า

	 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต	 เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิต

ของทุกคน	ทั้งในการด�ารงชีวิตประจ�าวันและในงานอาชีพ

ต่างๆ	 เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในชีวิต

และการท�างานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสม

ผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆวิทยาศาสตร	์	

ท�าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด	 ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล	 คิด

สร้างสรรค์	 คิดวิเคราะห์วิจารณ์	 มีทักษะท่ีส�าคัญในการ

ค้นคว้าหาความรู	้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ	 สามารถใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่

ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่

ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้	 (Knowledge	 based	 society)	

ทกุคนจงึจ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้รูว้ทิยาศาสตร์	(Sci-

entific	 literacy	 for	 all)	 เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจ

โลกธรรมชาตแิละเทคโนโลยทีีม่นษุย์สร้างสรรค์ข้ึน	และน�า

ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล	สร้างสรรค์	มีคุณธรรม	(สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 2547	 :	 1)	

จากการศึกษาติดตามสภาพการเรียนการสอนวิชา

วทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศกึษาบึงกาฬนัน้ปรากฏว่า	เน้นทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ไม่มากเท่าที่ควร	 ทั้งนี้เนื่องจากครูยังมี

ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์

โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

การจัดการเรียนการสอนโดยท่ีครูยังมีปัญหาและอุปสรรค

เก่ียวกับทักษะกระบวนการ	 (บุญทวี	 สาลี.	 2553	 :	 3)		

กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

(The	Process	of	Science)	จึงเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับ

การเรียนวทิยาศาสตร์	ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

เป็นทักษะกระบวนการทางสติปัญญาท่ีนักวิทยาศาสตร์

และผู้ท่ีน�าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาใช้ในการ

ศึกษาค้นคว้า	 สืบเสาะหาความรู้	 และแก้ปัญหาต่างๆ	 ใน

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 (กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551)	 ภารกิจที่ส�าคัญของครู

ที่ท�าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ

วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ในยุคป ัจจุบันคือ	 ครู

วิทยาศาสตร์จะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต	ปรับปรุงการเรียนการ

สอนวทิยาศาสตร์ให้เป็นทีส่นใจแก่เยาวชนทีป่ระกอบอาชีพ

ต่างๆสอนนักเรียนได้รู้จักปัญหาและวิธีแก้ปัญหา	 ดงันัน้ผู้

วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา

การในการวจิยั	โดยศกึษาอทิธพิลของตวัแปรบางตวั	ได้แก่	

การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	

พฤตกิรรมการสอน	คณุภาพการสอนของคร	ูและพฤตกิรรม

ใฝ่รู ้	 เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวมีผลการวิจัยหรือทฤษฎี

สนับสนุนว ่ ามี อิทธิพลต ่อ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจการวิเคราะห์

สมการโครงสร้าง	โดยมหีลักการทีส่�าคญัคอื	การสร้างโมเดล

เชิงสาเหตุและการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ตรวจสอบโมเดล	

ท�าการศึกษา	กบัข้าราชการครสัูงกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	 เพื่อศึกษาว่า	 ตัวแปรการรับรู้

ความสามารถของตนเอง	เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์พฤตกิรรม

การสอน	 คุณภาพการสอนของครู	 และพฤติกรรมใฝ่รู้	 มี

ทิศทางและขนาดอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ	 มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่	 และเพื่อให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องน�าข้อค้นพบที่ได้นี้ไปใช้เป็นข้อสนเทศและ

แนวทางให้ครูผู้สอน	 ผู้บริหารการศึกษา	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในวางแผนด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรูว้ทิยาศาสตร์	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาและตรวจสอบความตรงของโมเดล

ปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยา

ศาสตร์ขั้นบูรณาการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาบึงกาฬ

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย

 

 

สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรแฝง 

SELF แทน   การรับรูความสามารถของตนเอง  
ATTI แทน   เจตคติตอวทิยาศาสตร  
TEAC แทน   พฤติกรรมการสอน  
QUAL แทน   คุณภาพการสอน  
INTE แทน   ทักษะกระบวนการทาง 
         วิทยาศาสตรขัน้บูรณาการ  
INQU แทน พฤติกรรมใฝรู  
 

 

ภาพประกอบ	1	โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	ตามสมมติฐานการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย

	 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต ่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 ของครูผู้สอน

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศกึษาบงึกาฬ	มคีวามสอดคล้องกบัข้อมูล

เชิงประจักษ์	

ขอบเขตการวิจัย

 1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

						 1.	ตัวแปรแฝงภายในที่เป็นตัวแปรตาม	คือ	ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ(Integrated	

Process	Skills	:	INTE)															 	

		 2.	ตัวแปรแฝงภายในที่เป็นตัวแปรอิสระ	ประกอบ

ด้วย	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 (Self-Efficacy	 :	

SELF)	เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์	(Attitude	Toward	Science	

:	ATTI)	พฤติกรรมการสอน	(Teaching	behaviors:	TEAC)	

คุณภาพการสอน	(Quality	of	instruction	:	QUAL)

													 3.	 ตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็นตัวแปรอิสระ	

ประกอบด้วย	พฤติกรรมใฝ่รู้	(Inquiry	Behavior	:	INQU)

 2. ระยะเวลา   

	 	 ด�าเนินการวิจัยในปีการศึกษา	2555

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ครูผู้

สอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ		ปีการศึกษา		2555		

จ�านวน	350	คน																																																	

 

												1.2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ครูผู้

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	 ภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	262	คน		ซึ่งได้มาโดย

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-Stage	 Random	

Sampling)

4
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													 3.	 ตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็นตัวแปรอิสระ	

ประกอบด้วย	พฤติกรรมใฝ่รู้	(Inquiry	Behavior	:	INQU)

 2. ระยะเวลา   

	 	 ด�าเนินการวิจัยในปีการศึกษา	2555

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ครูผู้

สอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ		ปีการศึกษา		2555		

จ�านวน	350	คน																																																	

 

												1.2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ครูผู้

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	 ภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	262	คน		ซึ่งได้มาโดย

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-Stage	 Random	

Sampling)

4

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส�าหรบั

การวิจัยครั้งนี้	มีจ�านวน	1	ฉบับ	คือ	แบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวดัปัจจัยทีม่อีทิธิพล

ต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น	 6	 ตอน	

แบบวัดทุกตอนได้น�ามาหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา	 (Con-

tent	Validity)	โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้อง

ของข้อค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะหลังจากนั้นน�าไป

ทดสอบกับครูผู ้สอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	50	คน	และน�ามาวเิคราะห์หาค่าความยากของแบบ

ทดสอบ	หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อโดยใช้สัมประสิทธิ์สห

สมัพนัธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกบัคะแนนรวม	(Item	

Total	Correlation)	และหาความเทีย่งของแบบวดัทัง้ฉบบั

โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (	 	 	 -	 Coefficient)	 ได้

คุณภาพของเคร่ืองมือดังตาราง	 1	 และผู้วิจัยได้ท�าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	

Analysis	:	CFA)	เพือ่ตรวจสอบ	Construct	Validity	ก่อน

ที่จะท�าการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้

สอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	จากนั้นจึงน�าแบบวัด

ที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

การตอบและคัดเลือกแบบวัดที่สมบูรณ์	 ได้น�ามาตรวจให้

คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 เพื่อน�าไปด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 4.1		วเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง

จากแบบวดัและแบบทดสอบ	โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูเพือ่

ค� านวณค ่ า เ ฉลี่ ย 	 และส ่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 

	 	 4.2		วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั	(Confir-

matory	 Factor	 Analysis)	 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

โครงสร้างของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง	

	 	 4.3	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง	(Structural	Equation	Model	:	SEM)	

ด้วยสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง	 (Path	 Analysis)	 แบบมี

ตัวแปรแฝง	(Latent	Variable)

ตาราง 1 แสดงคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย

แบบวัดตัวแปร จ�านวน ความยาก อ�านาจ

จ�าแนก

1.ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้น

บูรณาการ (INTE)

25 .34-.78 .20-.40

DEF 5 .34-.78 .20-.32

FOR	 5 .66-.68 .20-.32

CON 5 .52-.78 .20-.36

EXP 5 .58-.74 .24-.40

INT 5 .60-.76 .20-.40

ความเที่ยง = .760

แบบวัดตัวแปร จ�านวน อ�านาจ

จ�าแนก

ความเที่ยง

2. แบบวัดการรับรู้ความ

สามารถของตนเอง 

(SELF)

12 .252-.599 .704-.734

PER 3 .442-.523 .714-.721

VIC 3 .252-.523 .710-.734

VER 3 .354-.482 .713-.726

PHY 3 .558-.599 .704-.709

3. แบบวัดเจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์ (ATTI)

9 .251-.661 .082-.819

COG 3 .519-.661 .802-.807

AFF 3 .358-.494 .808-.816

BEH 3 .251-.503 .810-.819

4. แบบวัดพฤติกรรมการ

สอน  (TEAC)

12 .553-.779 .927-.932

LEA 3 .691-.779 .927-.929

MET 3 .672-.697 .929-.930

MOT 3 .553-.762 .927-.932

ASS 3 .614-.676 .929-.931
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5. แบบวัดคุณภาพการ

สอน  (QUAL)

9 .325-.770 .853-.877

TEX 3 .543-.770 .853-.866

TEP 3 .462-.691 .858-.872

COM 3 .325-.356 .866-.877

6. แบบวัดพฤติกรรมใฝ่

รู้ (INQU)

18 .269-.647 .844-.856

EST 3 .474-.588 .846-.851

CUR 3 .496-.609 .846-.849

ATT 3 .269-.478 .851-.856

CRE 3 .433-.562 .848-.851

SEL 3 .574-.647 .844-.846

REA 3 .431-.593 .845-.852

ตาราง 2 เกณฑ์ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลตาม

สมมติฐานที่ปรับแล้ว

ค่าสถิติ เกณฑ์ในการพิจารณา ค่าสถิติในโมเดล

2÷

GFI

AGFI

NFI

CFI

IFI

SRMR

RMSEA

Not	significant

>	.90

>	.90

>	.90

>	.90

>	.90

<	.05

<	.07

2÷ =	306.922

df	=	268

p	>	.051	

.905

.885

.969

.986

.986

.046

.023

ที่มาของเกณฑ์	 :	 Hair,	 Black,	 Babin,	 Anderson,	 &	

Tatham,	(2006)	:	p.745-753.

ผลการวิจัย

	 1.	 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของ

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 พบว่า	 โมเดลมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยสามารถพิจารณาจาก

ค่าไค-สแควร์	(
2÷ )		มค่ีาเท่ากบั	306.922	ทีค่่าองศาอสิระ	

(df)	เท่ากับ	268	ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	(p	=	

.051)	อตัราส่วนระหว่างค่าสถติ	ิไค-สแควร์กบัจ�านวนองศา

อิสระ	(
2÷ /df)	มีค่าเท่ากับ	1.145	ผ่านเกณฑ์ที่ได้ก�าหนด

ไว้	 (<	 2)	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาดัชนีวัดความกลมกลืน

พบว่า	GFI	มีค่าเท่ากับ	.905	AGFI	มีค่าเท่ากับ	.885	และ	

CFI	มีค่าเท่ากับ	.986	ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	(>.90)	RMR	

มีค่าเท่ากับ	 .046	 ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 (<	 .20)	 และ	

RMSEA	มีค่าเท่ากับ	.023	ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้		(<	.08)

	 2.	 จากการศึกษาโมเดลได้ค่าอิทธิพลต่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 ของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	ดังแสดงในตาราง	3



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

243

ตาราง	3	 ผลการวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทาง	

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ตัวแปร

ตาม
SELF	(E1) ATTI	(E2) TEAC	(E3) QUAL	(E4) INTE	(E5)

ตัวแปร

อิสระ

TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE

INQU	

(K1)

.688** - .688** .692** .223** .470** .518** .518** - .378** .378** - .686** .686** -

SELF	

(E1)

- - - .323** - .323** .548** .097** .451** .435** .145** .289** .367** .282** .086**

ATTI	

(E2)

- - - - - - .300** - .300** .167** .061** .106** .922** -.018* .940**

TEAC	

(3)

- - - - - - - - - .203** - .203** -.089** .017* -.106**

QUAL	

(E4)

- - - - - - - - - - - - .082** - .082**

2÷ 	=	306.922,	df	=268,	
2÷ /df	=	1.145		p	=	.051,	NFI	=	.969,	IFI	=	.986,	CFI	=	.986,	GFI	=	.905,	AGFI	=	.885,	RMSEA	=	.023,	

RMR	=	.046

ตัวแปร																		PER								VIC							VER							PHY						COG						AFF						BEH						LEA						MET					MOS					ASS						TEX					TEP					

COM				DEF						

ความเที่ยง														.805							.519						.390						.575						.534						.871					.503						.690					.679					.732					.644						.880				.803					

.811				.613						

ตัวแปร																		FOR							CON						EXP							INT						EST						CUR							ATT						CRE						SEL						REA														

ความเที่ยง														.542							.191						.539						.635					.418						.399						.467						.520					.489					.514

สมการโครงสร้าง						SELF							ATTI						TEAC					QUAL				INTE

R2																								.474							.534						.468						.277						.946

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

																					SELF(E1)						ATTI(E2)				TEAC(E3)				QUAL(E4)					INTE	(E5)					INQU(K1)					

				SELF(E1)								1.000

				ATTI(E2)									.646									1.000

				TEAC(E3)								.645										.592										1.000

				QUAL(E4)							.489										.413												.452									1.000

				INTE	(E5)								.665										.967												.543										.464										1.000

				INQU(K1)								.688										.692												.518										.378											.686						1.000

หมายเหต	ุ	:	**	p<.01,		*p<.05	,TE=อิทธิพลรวม,	IE=อิทธิพลทางอ้อม,	DE=อิทธิพลทางตรง
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	 ผลการวิเคราะห์	 เมื่อพิจารณาตัวแปรทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 (INTE)	 เป็น

ตัวแปรตาม	พบว่า	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างเดียว

ต่อตวัแปรตาม	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ได้แก่	

คุณภาพการสอน	 (QUAL)	 	 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 .082	

ตัวแปรที่มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างมีระดับ

อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ	 -.018	 ซ่ึงมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 	 และ	 พฤติกรรมการสอน	 (TEAC)	 	 มีขนาด

อิทธิพลทางตรงเท่ากับ	-.106	มีขนาดอิทธิพลทางอ้อมนัย

7

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	คือ	การรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง	(SELF)	มขีนาดอทิธพิลทางตรงเท่ากบั	.086	มขีนาด

อทิธพิลทางอ้อมเท่ากบั	.282	เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์	(ATTI)	

มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ	.940		มีขนาดเท่ากับ	.017		

ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางอ้อมอย่างเดียว	 คือ	 พฤติกรรมใฝ่รู้	 (INQU)	 มีขนาด

อิทธิพลเท่ากับ	.686		ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขั้นบูรณาการ	 (INTE)	 ได้ร้อยละ	 94.60	 ดังแสดงในภาพ

ประกอบ

ภาพประกอบ 2	 รูปแบบความสัมพันธ์ของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

ขั้นบูรณาการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	

 
 = 306.922,  df =268,     /df = 1.145  p = .051, NFI = .969, IFI = .986, CFI = .986, GFI = .905, 

AGFI = .885, RMSEA = .023, RMR = .046

2χ 2χ
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อภิปรายผล

	 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต ่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 ของครูผู้สอน

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	สามารถน�ามาอภิปรายผล

ได้ดังนี้

	 1.	 การตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจัยเชิง

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้ นบู รณาการของครูผู ้ สอนกลุ ่ มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศกึษาบงึกาฬ		โมเดลทีศ่กึษามคีวามกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิ

ประจกัษ์	โดยในภาพรวมพบว่า	ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรง

อย่างเดียวต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

บูรณาการ	 คือ	 คุณภาพการสอน	 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	

.079	ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม	คือ	การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง	เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	และ

พฤติกรรมการสอน	มีขนาดอิทธิพลโดยรวม	เท่ากับ	.356,	

.967	 และ	 -.104	 ตามล�าดับ	 และตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทาง

อ้อมอย่างเดียว	คือ	พฤติกรรมใฝ่รู้	มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	

.695	 	 ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	

ได้ร้อยละ	 94.60	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนงลักษณ์	

วิรัชชัย	(2542	:	52-57)	การตรวจสอบความกลมกลืนหรือ

ทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบ	(Validation	of	the	

Model)	เป็นการทดสอบความสอดคล้องของรปูแบบความ

สมัพันธ์ตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	ตรวจสอบด้วย

โปรแกรมลิสเรล	

	 2.		การศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 ซ่ึงประกอบ

ด ้วยการรับรู ้ความสามารถของตนเอง	 เจตคติต ่อ

วทิยาศาสตร์	พฤตกิรรมการสอน	คณุภาพการสอน	สามารถ

อภิปรายผลได้	ดังนี้

	 	 2.1	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 เป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อต่อทักษะ

8

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	โดยส่งผลทางบวก	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 แสดงว่า	 การรับรู้ความ

สามารถของตนเองของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ทีม่ค่ีาสงู	ได้แก่	การรบัรูใ้นด้านความส�าเรจ็จา

การกระท�า	 การสังเกตจากตัวแบบ	 การชักชวนด้วยวาจา	

สภาวะทางกาย	 จะส่งผลให้ครูมีทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการทีส่งูได้		ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ	สแตปเปิลส์	และคนอื่นๆ	(Staples	et	al.	1998)	พบ

ว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นบทบาทหลักใน

กระบวนการควบคุมโดยผ่านแรงจูงใจ	 และการประสบ

ความส�าเร็จในการกระท�าของบุคคล	 นอกจากนี้การรับรู้

ความสามารถของตนเองยังรวมถึงความพยายามที่บุคคล

ทุม่เทลงไป	และระยะเวลาทีบ่คุคลยนืหยดัต่อสิง่นัน้	บคุคล

ทีม่กีารรับรูค้วามสามารถของตนเองสงูจะมคีวามพยายาม

ที่จะกระท�าให้ส�าเร็จมากกว่าบุคคลที่มีการรับรู ้ความ

สามารถของตนเองต�่า	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ		

นิศากร	ลอกไธสง	 (2553	 :	 112-114)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการวิจยัของ

ข้าราชการคร	ูสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือตอนบน	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 ปัจจัยที่มี

อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ

วิจัย	 คือ	 พฤติกรรมใฝ่รู้	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการวิจัย	

ได้แก่	 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ	 แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ในการวิจัย	 และบรรยากาศองค์การ	 ปัจจัยที่มี

อทิธพิลทางอ้อมต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ

วิจัย	คือ	เจตคติต่อการวิจัย	

	 	 2.2	 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 เป็นปัจจัยที่มี

อทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาบงึกาฬ	โดยส่งผลทางบวก	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

246

ที่ระดับ	 .01	แสดงว่า	ครูผู้สอนที่มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

ในระดับสูงจะมีความรู้เชิงประเมินค่า	 ความรู้สึก	 และมี		

พฤติกรรมการปฏิบัติท่ีดี	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ฮา

ซนัและบเิล่ย์	(Hasan	&	Billeh.1975	:	247)	พบว่า	เจตคติ

ต่อวิทยาศาสตร์	 เป็นความรู้สึก	 ความคิด	 ความเชื่อและ

ความซาบซึ้งของบุคคลท่ีเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมและผลของวิทยาศาสตร์น้ันจะส่งผล

ต่อพฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีมต่ีอวทิยาศาสตร์	และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ทิพวรรณ	สังขศิลา	(2553	:	257-268)	ได้

ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการ

สอนของครูวิทยาศาสตร์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกับครูวิทยาศาสตร์	จ�านวน	771	คน	

พบว่า	 องค์ประกอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของ

ประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์เชิงส�ารวจ	

ประกอบด้วย	13	ด้าน	85	ตัวบ่งชี้	เรียงตามค่าผลรวมของ

น�้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยดังน้ี	 ด้านการให้การ

นิ เทศและขวัญก� าลั ง ใจของครู วิทยาศาสตร ์ด ้ าน

ประสบการณ์ในการสอนของครูวิทยาศาสตร์	 ด้านความ

สามารถทางเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของครูด้านมนุษย์สัมพันธ์

ของครูวิทยาศาสตร์	 ด้านทักษะการเป็นครู	 ด้านการสร้าง

บรรยากาศในการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์	 ด้าน

การจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์	 ด ้าน

บุคลิกภาพของครูวิทยาศาสตร์	ด้านการพัฒนาตนเองของ

ครูวิทยาศาสตร์	 ด้านการใช้ภาษาในการส่ือสารของครู

วิทยาศาสตร์	 ด้านการเตรียมการสอนของครูวิทยาศาสตร์	

ด้านการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ในการสอน

	 	 2.3	พฤติกรรมการสอน	เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาบึงกาฬ		โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ	

-.062	มขีนาดอทิธพิลทางอ้อมเท่ากับ	.123	มขีนาดอทิธพิล

โดยรวม		เท่ากับ	.061	แสดงว่า		ถ้าครูที่มีพฤติกรรมการ

สอนที่ดี 	 จะส ่ งผลให ้ครูมีทักษะกระบวนการทาง

9

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการที่สูงได้	 ซึ่งครูที่มีพฤติกรรมการ

สอนที่ดีนั้นคือการจัดกระบวนการเรียนรู้	 การใช้วิธีสอนที่

เหมาะสม	 การสร้างแรงกระตุ้น	 และการประเมินผลเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Chippetta	

and	Collette	(1978	:	67-71)	ได้เสนอแนะพฤติกรรมที่

จ�าเป็นของครูวิทยาศาสตร์	 ได้แก่	 ทักษะในการสอนแบบ

สืบเสาะและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	สามารถ

วางแผนการสอนและสอนได้ดี	 เทคนิคในการสอนอย่าง

หลากหลาย	 มีเทคนิคในการวัดและประเมินผล	 มีความ

สามารถในการปฏิบัติงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์	 ใช้

หลักจิตวิทยาในการเรียนการสอน	มีการประเมินตนเอง	มี

ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล	 และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 อรพิน	 สีแก้ว	 (2551	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครู

ตามแนวปฏิรูปการศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาพะเยา	เขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	การวิเคราะห์ปัจจัย

เชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสอนของครตูามแนว

ปฏิรูปการศึกษาสรุปได้ดังน้ี	 1.	 ลักษณะส่วนบุคคล	

ประกอบด้วย	อายุและประสบการณ์การสอน	2.	ลักษณะ

ทางสังคม	 ประกอบด้วย	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตาม

การรบัรู้ของครแูละการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครแูละบคุคลที่

เกี่ยวข้อง	3.	ลักษณะทางจิตวิทยา	ประกอบด้วย	เจตคติที่

ดีต่อการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา	 ความสุขใจในการ

สอน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอน	 การ

เห็นคุณค่าในตนเอง	 อิทธิบาท	 4	 ความเชื่ออ�านาจในตน	

และการยอมรับนวัตกรรม

	 	 2.4	คณุภาพการสอน	เป็นปัจจยัทีม่อีทิธิพลทาง

ตรงต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ		โดยส่ง

ผลทางบวก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		แสดง

ว่า	 ถ้าครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี

คณุภาพการสอนทีสู่ง	มแีนวโน้มว่าจะมทีกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสูงด้วย	 เพราะคุณภาพการ
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สอน	คอื	คณุภาพทีไ่ด้จากท�าสิง่ต่าง	ๆ 	ในกระบวนการเรียน

การสอนให้ได้รบัความส�าเรจ็	บคุคลทีม่คีณุภาพการสอนสงู

จะมีประสบการณ์ในการสอน	บุคลิกภาพของครูท่ีดี	 และ

สมรรถภาพในด้านวิชาชีพครูที่ดี	 เพื่อให้งานท่ีท�าส�าเร็จ

ลลุ่วงไปได้อย่างมคีณุภาพ		ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของบญุ

ชม	ศรสีะอาด	(2524	:	26)	ทีไ่ด้ให้ความหมายของคณุภาพ

การสอนไว้ว่า	การสอนที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ

ที่ อ� านวย ให ้ คุณภาพการจั ดการ เรี ยนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูง	 เช่น	 ความสามารถในการเสนอบทเรียน

ช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิความเข้าใจ	มคีวามรู	้การให้ผูเ้รยีนมส่ีวน

ร่วมในกจิกรรมการเรยีนอย่างเหมาะสม	การให้สิง่เสรมิแรง

ที่สอดคล้องกับผู้เรียน	 การค้นหาข้อมูลย้อนกลับและการ

แก้ไขข้อบกพร่อง	 การให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากในชั้นเรียน	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เฉลิมพล		โพธิ์ศรี	(2546	:	

บทคดัย่อ)	ได้วเิคราะห์องค์ประกอบทีส่่งเสรมิประสทิธภิาพ

การสอนของครคูณติศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศกึษา	สงักดั	ส�านกังานการประถมศกึษา	จงัหวดัศรีษะเกษ		

พบว่า	 ปัจจัยที่ส ่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู

คณติศาสตร์ทีส่�าคญั	ม	ี8	องค์ประกอบ	คอื	บคุลกิภาพของ

ครู	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ความรู้ในวิชาครู	

ความรับผดิชอบต่อหน้าที	่	บรรยากาศในการเรยีนการสอน		

การใช้สือ่การเรยีนการสอน		การใช้จติวทิยาการเรยีนรู	้และ

ภูมิหลังของครู

	 	 2.5	 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

บูรณาการ	เป็นตัวแปรตามซึ่งมีตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง

อย่างเดยีวต่อตวัแปรตาม	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	

.01	ได้แก่	คุณภาพการสอน	มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 .082	

ตวัแปรทีม่อีทิธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมอย่างมีระดบันยั

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	คอื		การรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเอง	มขีนาดอทิธพิลทางตรงเท่ากบั	.086	มขีนาดอทิธพิล

ทางอ้อมเท่ากับ	 .282	 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 มีขนาด

อิทธิพลทางตรงเท่ากับ	 .940	 	 มีขนาดอิทธิพลทางอ้อม

เท่ากับ	 -.018	 ซึ่งมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 และ	

พฤติกรรมการสอน	 มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ	 -.106	

10

มีขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ	 .017	 	 ซ่ึงมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดับ	.05	และตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางอ้อมอย่างเดยีว	

คือ	พฤติกรรมใฝ่รู้	 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 .686	 	 ตัวแปร

ทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ	(INTE)	ได้ร้อย

ละ	 94.60	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบอร์แมน	 (Ber-

man.	 2009	 :	 3838-A)	 ได้ท�าการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยาในระดบัวทิยาลยั

เป ็นการศึกษาถึงความสัมพันธ ์ระหว่างพฤติกรรมที่

แสดงออกด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

ประสบการณ์ในการท�างานที่ผ่านมาและการบรรยายใน

วิชากายภาคและสรีรวิทยา	 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	

Philadelphia	จ�านวน	118	คน

	 	 2.6	 พฤติกรรมใฝ่รู้	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

อ้อมต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ของครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	 โดยส่ง

ผลทางอ้อมผ่าน	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 และ

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	 เนื่องจากพฤติกรรมใฝ่รู้ซึ่งประกอบไปด้วยการเห็น

คณุค่าของสิง่ต่าง	ๆ 	ความอยากรูอ้ยากเหน็	ความตัง้ใจ	กล้า

คิดริเริ่ม	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 และการมีเหตุผล	

สอดคล้องกบัทฤษฎขีองส�านักทดสอบทางการศกึษา	(2539	

:	1)	ให้แนวคิดเกีย่วกับความส�าคัญของความใฝ่รูว่้าจะท�าให้

เกิดความรู้ใหม่ๆ	 เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ

ทางด้านวิชาการ	วิชาชีพรวมทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม	 ท�าให้สามารถ

แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการท�าประโยชน์

กับสังคมและลงมือปฏิบัติตามความสามารถของตนเองได้	

และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

(2543	 :	6-15)	 ได้สรุปคุณลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้ความใฝ่รู้

ใฝ่เรยีน	ได้แก่	การเป็นคนช่างสงัเกต	การเป็นคนช่างคิดช่าง

สงสยัการเป็นคนมเีหตผุล	การเป็นคนมคีวามทะเยอทะยาน
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มีความอดทน	การเป็นคนมีความริเริ่ม	การเป็นคนท�างาน

อย่างมีระบบ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้จากการ

วิจัย	 พบว่า	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 เจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์	 พฤติกรรมการสอน	 คุณภาพการสอน	 และ

พฤตกิรรมใฝ่รู	้	เป็นปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ	ดังนี้	ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงอย่าง

เดียว	คือคุณภาพการสอน	ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมอย่าง

เดียว	คือ	พฤติกรรมใฝ่รู้	ปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	คือ	การรับรู้ความสามารถของตนเอง	เจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์	และพฤติกรรมการสอน

	 	 ดงันัน้ข้อเสนอแนะเพือ่ใช้เป็นข้อสนเทศส�าหรบั

ครูผู้สอน	ผู้บริหาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรค�านึงถึง

ปัจจัยเหล่านี้	 	 ในวางแผนด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และใช้เป็นข้อมูลพื้น

ฐานในการพฒันาโปรแกรม	กจิกรรมการเรยีนการสอนหรอื

กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ	 เช่น	 การพัฒนาแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเสริมสร้างทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ การเผย

แพร่ผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการของ

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดท�า

โครงการพฒันาและส่งเสรมิครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง

วิทยาศาสตร์	และคณิตศาสตร์	(สควค.)	สนับสนุนทุนการ

ศกึษาและส่งเสรมิให้มกีารเข้าร่วมประชุมทางวชิาการ	และ

เสนอผลงานวจิยั	รวมทัง้มกีารประชาสมัพนัธ์	และเผยแพร่

ผลงานวชิาการของครผู่านสือ่รปูแบบหลากหลาย	การวจิยั	

พฒันาหลกัสตูร	สือ่	กระบวนการเรยีนการสอน	การวดัและ

ประเมินผลให้ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ		โครงการอบรม	

สัมมนา	 ครูวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับการจัดกิจกรรมการ

11

เรียนรู ้	 และเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ของครวูทิยาศาสตร์	ซึง่จะส่งผลทีด่ต่ีอกจิกรรม

การเรียนการสอน	 สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการศึกษาต่อไป

	 2.	ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

	 	 2.1	การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ครูผู้

สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬเท่าน้ัน	 แต่การ

ศึกษาป ัจจัยที่ มี อิทธิพลต ่อทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	 ในการวิจัยครั้งต่อไป	 จึงควร

ท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างจากสถาบันการศึกษาอื่นทั่วประเทศ	 ทั้งในระดับ

ประถมศึกษา	ระดับมัธยมศึกษาระดับ	อาชีวศึกษา	ทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน	 เพื่อดูป ัจจัยที่ส ่ งผลต ่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว	

และหาแนวทางที่ เหมาะสมในการส ่ ง เส ริมทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ส�าหรบัครผููส้อนในกลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ซ่ึงจะท�าให้เกิดประโยชน์ส�าหรับ

วงการการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

	 	 2.2	ผลการวิจัย	พบว่า	ตัวแปรเชิงสาเหตุที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ทั้ง	 5	 ตัวแปร	 สามารถร่วมกันอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรเจตทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	ได้ร้อยละ	94.60		แสดงว่า	ยัง

มีตัวแปรอื่น	 ที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการอีก	 ดังน้ันในการท�าวิจัยครั้งต่อ

ไป	 จึงควรพิจารณาน�าตัวแปรอ่ืนที่มีอิทธิพลมาศึกษาเพิ่ม

เติมตามที่ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาไว้แล้ว	เช่น		การใช้สื่อการ

เรยีนการสอน	ความเชือ่มัน่ในตนเอง	บรรยากาศในช้ันเรยีน	

ประสบการณ์ในการสอน	 สมรรถภาพในด้านวิชาชีพคร	ู

และด้านบุคลิกลักษณะครู	เป็นต้น		เพื่อให้โมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา	ได้มากขึ้น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  

เรื่อง ร่างกายของเราวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์

The Development of Web base instruction using Inquiry cycle on  

topic of “Human Body” of  Science for Prathomsuksa 6 for Developing 

Acievement and Critical thinking.

บุญเพ็ง	นามโสม1,	พงศ์ธร	โพธิ์พูลศักดิ์2,		ประวิทย์	สิมมาทัน3

     Boonpeng	Namsom1,	Pongtoon	PooPoonsak2,	Prawit	Simmatan3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	ตามวัฏจักรการเรียนรู้	5E	เรื่อง	ร่างกาย

ของเรา	วชิาวทิยาศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6เพือ่พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูแ้ละการคิดวิเคราะห์ให้มปีระสิทธภิาพ	

80/80	 2)หาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	4)ศึกษาทกัษะการคดิวเิคราะห์

ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็	5)ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อวชิาวทิยาศาสตร์ทีใ่ช้บทเรยีน

คอมพิวเตอร์บนเว็บกลุ่มเป้าหมาย	 ในการวิจัย	 คือ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมะธาดากิจจานุ

สรณ์	จ�านวน	60	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้	คอื	บทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็	ตามวฏัจกัรการเรยีนรู้	5E	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน	แบบประเมินการคิดวิเคราะห์	แบบสอบถามความพึงพอใจ	แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บตาม

วัฏจักรการเรียนรู้	5E	สถิติที่ใช้	คือ	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติ	t-test(Dependent	Samples	t-test)	

	 ผลการวิจัย	พบว่า1)	บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	โดยรวมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	E
1
/E

2
เท่ากับ	83.78/80.74

ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	80/80	2)	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็สงูกว่าก่อนเรยีน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 3)	 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 มีค่าเท่ากับ	

0.73หมายความว่า	นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ร้อยละ73	4)	ผลการคิดวิเคราะห์ของนกัเรยีนทีเ่รยีน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 อยู่ในระดับดี	 ( X 	 =	 86.4)5)	 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	6	ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด( X 	=	4.68)

1	นักศึกษาปริญญาโท		สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 ดังนั้นบทเรียนบนเว็บ	ตามวัฏจักรการเรียนรู้	5E	ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	สามารถน�าไปใช้จัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ค�าส�าคัญ :	บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	การเรียนรู้แบบวัฏจักร	5E

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	Develop	of	Web	base	instruction	using	Inquiry	cycle	

on	topic	of	“Human	Body”	of		Science	for	Prathomsuksa	6	for	Developing	Achievement	and	Critical	

thinking	skills	of	the	efficiency	80/80,	2)	Study	index	of	effective	for	Web	base	instruction,	3)	Compare	

the	pre-test	scores	to	the	post-test	scores	of	the	achievement	of	the	students	who	studied	with	the	

developed,	4)	Study	of	Critical	thinking	skills		for	Web	base	Instruction,	5)	Survey	the	satisfaction	of	

the	students	with	the	developed	web	base	Instruction.	The	target	group	ware	60	Pratomsuksa	6th	who	

students	at	watthat	(tummatadakidjanuson)	School	under	the	office	of	Roi-et	Education	service	for	

Prathomsuksa	Area	2.The	research	was	a	pretest-posttest	control	group	design.	The	research	instru-

ments	were	a	Web	base	instruction	using	Inquiry	cycle	on	topic	of	“Human	Body”	of		Science	for	

Prathomsuksa	6	for	Developing	Achievement	and	Critical	thinking	skills,	and	achievement	test,	a	test	

critical	thinking	skills,	a	self-assessment	from	of	the	satisfaction,	and	an	assessment	form	of	the	Web	

base	 instruction	using	 Inquiry	cycle.	The	research	statistics	used	were	percentage,	mean,	standard	

deviation	and	t-test	(Dependent	sample).

	 Results	of	the	research	were	as	follow:	1)	The	efficiency	of	learning	activity	used	in	the	Web	

base	Instruction	was	83.78/80.74	higher	than	the	assigned	criteria	of	the	efficiency	80/80.2)	The	aca-

demic	achievement	was	significantly	higher	than	before	learning	at	the	0.5	level.3)	The	effectiveness	

index	of	 lesson	used	 in	the	web	base	 instruction	was	0.73	showing	that	the	web	base	 instruction	

caused	the	students	to	increase	their	knowledge	at	73	percent.4)	The	critical	thinking	of	students	who	

studied	with	web	base	instruction.	A	good	level( X 	=	86.4).5)The	students’	overall	satisfaction	with	

the	learning	was	in	the	high	level	( X 	=	4.68).

	 In	conclusion,	the	findings	indicate	that	the	web	base	instruction	is	efficiency	for	the	students.

 Keyword :	Web	base	instruction,	Inquiry	cycle
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บทน�า 

	 จากจดุมุง่หมายของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2542	ระบุว่า	การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้

เรียนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ถอืว่า

ผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	 เน้นการจัดการศึกษาทีหลาก

หลาย	เน้นการบูรณาการ	ความรู้	คุณธรรม	กระบวนการ

เรียนรู้ตามความเหมาะสม	 ของระดับการศึกษา	 ส่วนของ

การเรียนรูด้้านวทิยาศาสตร์นัน้ต้องให้เกิดทัง้ความรู	้ทกัษะ	

และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

จัดเนื้อหาและ	 กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ	 และ

ความถนัดของผู้เรียน	โดยค�านึงถึง	ความแตกต่างระหว่าง	

บุคคล	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551:	 7)และให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 มี

วจิารณญาณ	มคีวามคดิสร้างสรรค์	คดิไตร่ตรอง		และมวีสัิย

ทัศน์”	 (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	 	 	 2544:3-4)	

รวมถงึหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	

2551	มุง่พัฒนาผูเ้รยีนทกุคน	ซึง่เป็น	ก�าลงัของชาต	ิให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	ความรู้	คุณธรรม	มี

จิตส�านึกใน	 ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่น

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี	 พระมหา

กษตัริย์ทรงเป็นประมขุ	มคีวามรูแ้ละทกัษะพ้ืนฐาน	รวมทัง้	

เจตคติ	 ที่จ�าเป็นต่อการศึกษา	 ต่อการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตลอดชีวิต	 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้น

ฐานความเชื่อว่า	 ทุกคนสามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเอง

ได้เต็มตามศักยภาพ	 และมุ ่งให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551:	 4-7)	

จากจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังที่กล่าวมา	 รวมถึง

การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

สถานศึกษา	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่เป็นไปตามความมุง่

หมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

ซึง่สงัเกตได้จากรายงานการประเมนิคณุภาพการศกึษาของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติการศึกษา(สทศ.)	

คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2551-2554	

พบว่า	 ในระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ย	 51.68,	 36.50,	

41.56	และ40.82		ตามล�าดับ	เฉลี่ย	4	ปีได้				42.64	ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต	2	ได้คะแนน

เฉลีย่	49.41,	38.09,	51.08	และ48.87	เฉลีย่	4	ปีได้	46.86				

ส�าหรบัโรงเรียนวดัธาต(ุธรรมะธาดากจิจานสุรณ์)ได้คะแนน

เฉลีย่	43.85,37.97,	52.64	และ	47.34	เฉลีย่	4	ปีได้	45.45	

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	

เขต	2.	2551-2554)	ซึ่งคะแนนเฉลี่ยทั้ง	4	ปี	ยังมีคะแนน

เฉลี่ยต�่ากว่า	ร้อยละ	50	แสดงว่าการจัดการเรียนการสอน

ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร

	 ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความส�าเร็จในการสอน	

ได้แก่	เจตคตทิีด่ต่ีอวทิยาศาสตร์	และการคิดวเิคราะห์	โดย

ผู้สอนควรน�าข้อมูลพัฒนาการด้านเจตคติเพื่อใช้เป็นองค์

ประกอบส่วนหน่ึงในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิรายภาค	 รายปี

หรือช่วงชัน้	ปัจจบุนัมีการพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีน

รูแ้ละประเมนิผล	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้รยีน	โดย

ค�านึงถึงหลักจิตวิทยา	ทฤษฎีการเรียนรู้	พัฒนาการทางสติ

ปัญญาและร่างกาย	 ความแตกต่างของบุคคลรวมทั้งการ

สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง	 (พัทธมน	

โปรเทียรณ์.		2550:		3)	ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวทิยาศาสตร์ในลักษณะทีจ่ะส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิ

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์	 มีทักษะการคิดวิเคราะห์	 และผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์	และจดักจิกรรมการเรยีน

รูจ้�าเป็นต้องเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรยีนการสอนทัง้ตัว

ครูและนักเรียน	 โดยการวางแผนจัดกิจกรรม	 ให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้	 กิจกรรมต่างๆ	 จะต้องเน้นบทบาทของ

นักเรียนตั้งแต่เริ่มคือ	 ร่วมมือวางแผนการเรียน	 การวัดผล	

ประเมนิผล	และต้องค�านงึว่ากจิกรรมการเรยีนนัน้เน้นการ

พฒันากระบวนการคดิ	วางแผน	ลงมอืปฏบิตั	ิศกึษาค้นคว้า	

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ	 จากแหล่ง	 ความรู้หลาก

หลาย	 ตรวจสอบ	 วิเคราะห์ข้อมูล	 การแก้ปัญหา	 การ

ปฏสิมัพนัธ์ซึง่กนัและกัน	การสร้าง	ค�าอธิบายเก่ียวกบัข้อมลู

ที่สืบค้นได้	 เพื่อน�าไปสู่ค�าตอบของปัญหา	หรือค�าถามต่าง	

ๆ	ในทีสุ่ดสร้างองค์ความรู	้ทัง้นีก้จิกรรมการเรยีนรูดั้งกล่าว

ต้องพัฒนานักเรียนให้เจริญพัฒนาทั้งร่างกาย	 อารมณ	์
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สังคม	สติปัญญา	(นพมาศ	เสนาโยธี.		2553:		2-3)

	 การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะ

หาความรู้	5	E		เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบหนึ่ง	เกี่ยวข้อง

กับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivism)	ที่เชื่อว่าการ

เรยีนรูเ้กดิขึน้โดยตวัผูเ้รยีนเอง	และเชือ่มโยงความคดิกบัสิง่

ทีม่อืกระท�า	เมือ่ผูเ้รยีนได้ศกึษาค้นคว้า	ตามความสามารถ

และความสนใจของตนเอง	มอีสิระในการคดิ	ทกุคนมโีอกาส

ใช้ความคิดอย่างเต็มที่	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 ซึ่งความคิดและประสาทสัมผัสของเด็กช่วยให้

สามารถสร้าง	ความเข้าใจจากสิ่งที่เขาลงมือกระท�าได้	โดย

ในบทเรียนตามวัฏจักรการเรียนรู้	5E	จะสามารถจัดสภาพ

แวดล้อมที่เอื้ออ�านวยและได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพจิตใจและความต้องการของนักเรียน	

โดยผูเ้รยีนจะได้เรียนรูเ้ตม็ตามศกัยภาพของตนเอง	สะดวก	

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา	 เมื่อไม่เข้าใจสามารถเรียน

ทบทวนอกีได้	โดยศกึษาตามขัน้ตอนที่จดัไว้ในบทเรยีน	จะ

ช่วยให้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และช่วยให้มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสงูขึน้ได้	สอดคล้องกบังานวิจยั	ของ	

จรินยา			นาหัวหิน(2554),	นริศรา	จันทะนาม(2553),	พิ

มสริ	ิแก้วศรหีา(2554)	และอชริะ	อตุมาน(2554)		การสร้าง

บรรยากาศที่ดีในการเรียน	 จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ	

เกิดการเรียนรู้	 มีความรู้สึกท่ีดี	 ไม่เบ่ือหน่ายกับการเรียน

วทิยาศาสตร์	ตลอดจนมเีจตคตทิีดี่ต่อวิชาวทิยาศาสตร์ด้วย		

โดยการน�าสื่อการสอนเข้ามาใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้

มากที่สุด	 เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	

คือการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้

นกัเรียนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

ของระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงสุด	 โดยใช้

ทรัพยากรน้อยที่สุด	(มนต์ชัย	เทียนทอง.	2554:	7-9)		เมื่อ

น�าบทเรียนบนเว็บมาจัดการเรียนการสอนตามวัฏจักรการ

เรียนรู้	 โดยปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา

และวัยของผู้เรียน	โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนการสอน	มีแหล่งค้นคว้ามากมาย	มีเรียนรู้ได้เต็ม

ตามศักยภาพ	 และความสนใจของผู้เรียนจะท�าให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้

	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล ่าวข ้างต ้น

ประกอบกับทางโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมะธาดากิจจานุสรณ์)	

มนีโยบายพฒันาคณุภาพการศกึษา	และส่งเสริมให้บุคลากร	

ศึกษาต่อ	 อบรม	สัมมนา	 เพื่อให้	 น�าความรู้มาพัฒนาการ

จดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ	พฒันาส่ือการเรยีน

การสอนให้	ทันสมัย	และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี	 โดยทางโรงเรียนวัดธาตุ	 (ธรรมะธาดากิจจานุ

สรณ์)	มกีารจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์จ�านวน	20	เครือ่งและ

ตดิตัง้ไฮสปีดอนิเตอร์เนต็เพือ่ใช้ในการจดัการเรยีนการสอน	

ผูว้จิยัจงึได้	พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็ตามวฏัจกัร

การเรียนรู ้	 5E	 เพื่อใช้การจัดการเรียนการสอน	 เรื่อง	

ร่างกายของเรา	 โดยมี	 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน	 ชั้นประถม

ศกึษาปีที	่6	ซึง่เป็น	กลุ่มเป้าหมายให้สูงขึน้	โดยใช้สาระการ

เรยีนรูว้ทิยาสาสตร์	เรือ่ง	ร่างกายของเราเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในเขตพื้นที่การประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต	2	ให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

คิดวิเคราะห์สูงขึ้น	 และเป็นต้นแบบให้กับเขตอื่นๆต่อไป	

ตามนโยบาย	ICT	2010	ของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 ตาม

วฏัจักรการเรียนรู	้5E	เรือ่ง	ร่างกายของเรา	วชิาวทิยาศาสตร์	

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้

และการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ	80/80

	 2.	 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ					

	 3.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บก่อนเรียน

และหลังเรียน

	 4.	เพือ่ศึกษาผลการคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีนทีเ่รยีน

ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ

	 5.เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อบทเรยีน
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คอมพิวเตอร์บนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์

สมมติฐานการวิจัย

	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร์	 เรื่อง

ร่างกายของเราของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีน

วัดธาตุ(ธรรมะธาดากิจจานุสรณ์)	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 หลังเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 6	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนวัดธาตุ

(ธรรมะธาดากิจจานุสรณ์)	จ�านวน	60	คน

	 2.	เนือ้หา	ได้แก่	สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	เรือ่ง	

ร่างกายของเรา	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

ได้แก่

	 บทที่	1	เราเติบโต

	 	 	 1.1	การเจรญิเตบิโตของร่างกายจากวยัแรก

เกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่

	 	 	 1.2	สารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย

	 	 	 1.3	ปริมาณและคุณค่าของสารอาหาร

	 บทที่	2	ระบบต่างๆในร่างกาย

	 	 	 2.1	ระบบการท�างานของระบบย่อยอาหาร

	 	 	 2.2	ระบบการท�างานของระบบโลหิต

	 	 	 2.3	ระบบการท�างานของระบบหายใจ

	 	 	 2.4	ระบบการท�างานของระบบขับถ่าย

	 	 	 2.5	 ความสัมพันธ ์ของระบบต่างๆใน

ร่างกาย

	 3.	ตัวแปร	ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่

	 	 ตัวแปรต ้น	 คือ	 วิธีสอนโดยใช ้บทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บตามวัฏจักรการเรียนรู้	5E

											 ตัวแปรตาม	คือ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การ

คิดวิเคราะห์	ความพึงพอใจของนักเรียน										

ระยะเวลาการวจิยั	ด�าเนนิการในภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	

2555 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action	

research)	เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ	เรียนและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีวิธีการด�าเนินการดังนี้

	 -	กลุ่มเป้าหมาย

	 -	รูปแบบการวิจัย

	 -	ขั้นตอนการวิจัย

	 -	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

	 -	การสร้างเครื่องมือ

	 -	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 -	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 -	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย

 กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่	

6	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมะ

ธาดากิจจานุสรณ์)	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด	

เขต	2	จ�านวน	50	คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 แบบแผนการทดลองแบบ	One	Group	Pre-test,	

Post-test	Design

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	หาค่าเฉลี่ย

	 2.	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.	สถติ	ิt-test	แบบ	Dependent	Samples	t-test	

(ไพศาล	วรค�า.	2554	:	243-245)	

ผลการวิจัย

							1.	ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเว็บ	 ตามวัฏจักรการเรียนรู ้ 	 5E	 ที่พัฒนาขึ้นโดย 
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ผู้เชี่ยวชาญ

	 การวิจัยได้น�าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บตาม

วัฏจักรการเรียนรู้	5E	ที่พัฒนาขึ้น	น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

พจิารณาพจิารณาเพือ่ประเมนิ	โดยใช้แบบประเมนิคณุภาพ

บทเรียน	ประกอบด้วย	ด้านเนือ้หาและการด�าเนนิเร่ือง	ด้าน

ภาพ	ภาษา	และเสยีง	ด้านตวัอกัษร	และส	ีด้านแบบทดสอบ	

ด้านการจดัการบทเรยีน	และด้านการใช้คูม่อืบทเรยีน	หลงั

จากนั้นท�าการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ( X )

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

	 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เว็บโดยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	ตามวัฏจักรการเรียนรู้	5E	

อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด	( X =	4.53,	S.D.	=	0.37)	

เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	มีความเหมาะสมมากที่สุด	3	

ด้าน	ได้แก่	ด้านเนือ้หาและการด�าเนนิเรือ่ง	ด้านการจดัการ

บทเรยีน	ด้านแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน		เหมาะ

สมมาก	3	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านภาพ	ภาษาและเสียง	 ด้านตัว

อักษรและสี	 ด้านคู่มือและการใช้บทเรียน	 โดยด้านที่มีค่า

เฉลีย่สงูสดุ	ได้แก่	ด้านแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน	( X
=		4.86,	S.D.	=	0.17)

	 2.	 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	

ตามวัฏจักรการเรียนรู้	5	E	

	 	 ผู ้ วิ จั ยน� าบทเรียนที่พัฒนา	 น� า ไปใช ้จัด

กระบวนการเรยีนรู้กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	ภาค

เรียนที่	 2	ปีการศึกษา	2555	 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด

	เขต	2	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	18	คน	

เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์	E
1
/E

2
ทั้งนี้ผู้วิจัยไ

ด้ตัง้เกณฑ์ของประสทิธภิาพในงานวจัิยนี	้เท่ากบั	80/80	ผู้

วจิยัได้น�าคะแนนทีไ่ด้ท�ากจิกรรมในแต่ละเรือ่ง	และคะแนน

สอบจากการท�าแบบทดสอบหลงัเรยีนด้วยบทเรยีนท่ีพฒันา

ขึ้น	 จ�านวน	 8	 เรื่อง	 มาค�านวณเพื่อหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์	80/80	ผลการหาประสทิธภิาพ	พบว่าประสทิธภิาพ

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 ท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีค่า	

E
1
และค่า	 E

2 
=	83.78	 /80.74	ดังนั้นสรุปได้ว่า	บทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ	ตาม

วฏัจกัรการเรยีนรู5้E	เรือ่ง	ร่างกายของเรา	วชิาวทิยาศาสตร์	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	

(80/80)

	 3.	 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลัง

เรียน

	 	 ผู ้ วิ จั ยน� าบทเรียนที่พัฒนา	 น� า ไปใช ้จัด

กระบวนการเรยีนรู้กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	ภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมะธาดา

กิจจานุสรณ์)	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�านวน	60	คน	โดยท�าการทดสอบก่อนเรยีน	และหลังเรยีน

ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ผู้วิจัยได้น�า

คะแนนจากการท�าแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีนของ

ผู้เรียนทั้ง	60	คน	มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ	t-testดังนี้

	การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	พบ

ว่า	คะแนนเฉล่ียของผูเ้รยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ

	 	 ผู ้ วิ จั ยน� าบทเรียนที่พัฒนา	 น� า ไปใช ้จัด

กระบวนการเรยีนรู้กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่6	ภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมะธาดา

กิจจานุสรณ์)	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	60	คนโดยท�าการทดสอบก่อนเรียน	และ

หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ผู้

วิจัยได้น�าคะแนนจากการท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียนของผู้เรียนทั้ง	 60	 คน	 มาวิเคราะห์หาดัชนี

ประสิทธผิล	ค่าดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนรูด้้วยบทเรยีน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ	 ตามวัฏจักรการเรียนรู้	 5E	 ผู้เรียนมี

ความก้าวหน้าทางการเรียน	 เมื่อเรียนด้วยบทเรียน

คอมพวิเตอร์บนเวบ็ทีผู่ว้จิยัได้พฒันาขึน้	โดยมคีะแนนหลงั
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เรียน(25.55)มากกว่าคะแนนก่อนเรียน(13.50)	คิดเป็นค่า

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.73

	 5.	การคิดวิเคราะห์

	 การศึกษาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	ตามวัฏจักรการเรียนรู้	5E	ผู้

วจิยัได้ท�าการประเมนิการคดิวเิคราะห์ของผูเ้รยีน	จากการ

ท�ากจิกรรมการเรยีนรูต้ามบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็	โดย

ใช้แบบประเมินการคิดวิเคราะห์	 ผลการประเมินการคิด

วิเคราะห์ของผู้เรียน	 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน

เวบ็	ตามวัฏจกัรการเรยีนรู	้5E	พบว่า	ผูเ้รยีนมทีกัษะในการ

คดิวเิคราะห์อยูใ่นระดับดมีาก	( X =	9.00-10.00)	จ�านวน	

16		คน	คิดเป็นร้อยละ	26.67	ระดับดี	( X =	8.00-8.99)	

จ�านวน	 40	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 46.66	 ระดับปานกลาง 

( X =	7.00-7.99)	จ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ6.67

	 6.	ความพึงพอใจของผู้เรียน

	 	 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจาก

เรียนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเว็บ	ตามวฏัจกัรการเรยีน

รู	้5E		แล้ว	ผูว้จิยัได้ท�าการประเมนิด้วยแบบสอบถามความ

พึงพอใจของผู้เรียนหลังจากได้ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ตาม

บทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเว็บ	ตามวฏัจกัรการเรยีนร	ู5E	โดย

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ	 ผลการประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้	 ตามบทเรียนคอมพิวเตอร์

บนเวบ็	ตามวฏัจกัรการเรยีนรู	้5E	พบว่า	ความพงึพอใจของ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6		อยู่ในระดับพอใจมาก

ที่สุดทุกด้าน

อภิปรายผลการวิจัย

	 การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็	ตามวฏัจกัร

การเรียนรู้	5E	เรื่อง	ร่างกายของเรา	วิชาวิทยาศาสตร์	ชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

การคดิวเิคราะห์มปีระเดน็ทีน่�ามาอภปิรายผลการวจิยัดงันี้

	 1.คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	

	 	 ผลการประเมนิการพฒันาบทเรียนบนเวบ็	การ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	ตามวัฏจักรการเรียนรู้	

5E	เรือ่ง	ร่างกายของเรา	วชิาวทิยาศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	 6	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิด

วิเคราะห์	 พบว่า	 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บที่พัฒนาขึ้น	

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด	ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่า	 ผู้วิจัยได้น�าแนวทางการพัฒนาบทเรียนตาม

แบบของ	 ADDIE	 5	 ขั้น	 คือ	 ขั้นการวิเคราะห์	 ขั้นการ

ออกแบบ	 ขั้นการทดลองใช้	 และขั้นการประเมินผล(มนต์

ชัย	เทียนทอง.2554:19)	ในการด�าเนินการทางด้านเนื้อหา

และแบบทดสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และถูกต้อง	 ผู้

วิจัยได้ท�าแบบประเมินองค์ประกอบของบทเรียน	ผู้วิจัยได้

ยดึหลกัการ	และทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกบับทเรยีนคอมพวิเตอร์

บนเว็บ	 ได้สร้างตามขั้นตอนที่จัดไว้อย่างเป็นแบบแผน	

ท�าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บให้เหมาะสม

กับระดับวัย	หรือความสามารถของผู้เรียน

	 2.ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ

	 	 ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ	ตามวัฏจักร

การเรียนรู้	5E	เรื่อง	ร่างกายของเรา	วิชาวิทยาศาสตร์	ชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

การคิดวิเคราะห์	 พบว่า	 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บที่

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ	E
1
/E

2
มีค่าเท่ากับ	83.78/80.74	

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	80/80	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	ผู้

วจิยัได้พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็	โดยยดึหลกัและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 และได้

สร้างตามขัน้ตอนทีจ่ดัไว้ตามแผนการจดัการเรยีนการสอน	

ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ	 และได้น�าไปทดลองใช้

ก่อนทีจ่ะน�ามาทดลองใช้จรงิ	จงึท�าให้บทเรยีนคอมพวิเตอร์

บนเว็บ	มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	สอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของ	รัตนา	อนันต์ชื่น.(2551:3-4)	เรื่อง	การพัฒนาบท

เรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม	MOODLE	ส�าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี	 สถาบันพลศึกษา	 วิทยาเขตยะลา	พบว่า	 บท

เรียนมัลติมีเดีย	 วิชาฟุตบอล	 2	 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	82.33/80.71	ซึ่งสุงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 3.คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน

	 	 คะแนนเฉล่ียก่อนเรยีนและหลังเรยีนของผู้เรยีน
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ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 ตามวัฏจักรการ

เรียนรู้	 5E	 เร่ือง	 ร่างกายของเรา	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

การคิดวิเคราะห์	พบว่า	ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	บทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ	 มีการน�าเสนอหลายรูปแบบไม่ว่าจะ

เป็นภาพ	 ตัวอักษร	 เสียง	 ภาพเคลื่อนไหว	 และการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค

การเฉลยค�าตอบ	และมแีหล่งค้นคว้ามากมายสอดคล้องกบั	

มนต์ชัย	 เทียนทอง	 (2554:85)	 กล่าวว่า	 การปฏิสัมพันธ์

(interaction)เป็นการโต้ตอบกับบทเรียนแม้ว่าจะไม่อยู่ใน

รปูแบบของสือ่	แต่เป็นส่วนทีท่�าให้บทเรยีนสมบรูณ์ขึน้	จน

กล่าวได้ว่าการปฏสิมัพันธ์เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้ผูเ้รยีนเกดิ

ความพึงพอใจต่อบทเรียน	และสามารถจ�าได้ดี

	 ดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์มีส่วนช่วยท�าให้ผู้

เรียนมคีวามเข้าใจกบัเนือ้หาของบทเรยีนได้มาก	โดยเฉพาะ

เนื้อหาที่มีความสัมพันธ์	 ความซับซ้อน	 การน�าเสนอในรูป

แบบของเนื้อหา	 ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ยาก	 แต่หากน�ามา

เสนอในรูปแบบของกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ	 ผู้

เรยีนก็จะท�าความเข้าใจได้ง่ายกว่า	จ�าได้ดกีว่า	และยงัท�าให้

เกดิความสนุกสนาน	น่าสนใจ	น่าตดิตามอกีด้วย	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	วิชิต	หวังประสพกลาง(2548:)	เรื่อง	การ

พัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่ออกแบบตามคิดของการ

สอนแบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู	้เรือ่ง	พลงังานทาง

เลือก	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	พบว่า	นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 12.46	

คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน	24.61	คะแนนเฉล่ียหลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05

	 4.ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู ้ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ

	 	 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ	 ตามวัฏจักรการเรียนรู้	 5E	 เรื่อง	

ร่างกายของเรา	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการคิดวเิคราะห์	พบ

ว่า	มค่ีาเท่ากบั	0.73		คิดเป็นร้อยละ	73	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ว่า	 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 มีการน�าเสนอหลายรูป

แบบไม่ว่าจะเป็นภาพ	ตวัอกัษร	เสยีง	ภาพเคลือ่นไหว	และ

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น

เทคนิคการเฉลยค�าตอบ	 และมีแหล่งค้นคว้ามากมาย	

สอดคล้องกับ	มนต์ชัย	เทียนทอง	(2554:85)	กล่าวว่า	การ

ปฏสิมัพนัธ์(interaction)เป็นการโต้ตอบกบับทเรยีนแม้ว่า

จะไม่อยู่ในรูปแบบของสื่อ	 แต่เป็นส่วนที่ท�าให้บทเรียน

สมบูรณ์ขึ้น	จนกล่าวได้ว่าการปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนส�าคัญที่

ท�าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อบทเรียน	และสามารถจ�า

ได้ดี

	 ดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิสัมพันธ์มีส่วนช่วยท�าให้ผู้

เรยีนมคีวามเข้าใจกบัเนือ้หาของบทเรยีนได้มาก	โดยเฉพาะ

เนื้อหาที่มีความสัมพันธ์	 ความซับซ้อน	 การน�าเสนอในรูป

แบบของเนื้อหา	 ท�าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ยาก	 แต่หากน�ามา

เสนอในรูปแบบของกิจกรรมการปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจ	 ผู้

เรยีนก็จะท�าความเข้าใจได้ง่ายกว่า	จ�าได้ดกีว่า	และยงัท�าให้

เกดิความสนุกสนาน	น่าสนใจ	น่าตดิตามอกีด้วย	สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	สาธุตา	เลือ่มใส(2554:113)เรือ่ง	การเรยีน

รู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 โดยการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการเรียนรู้	5	ขั้น	เรื่อง	ก�าเนิดสัตว์โลก	ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	พบว่ามีค่าเท่ากับ	0.7028

	 5.ทักษะการคิดวิเคราะห์

	 	 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	 ตามวัฏจักรการเรียนรู้	 5E	

เรื่อง	ร่างกายของเรา	วิชาวิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปี

ที่	 6	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด

วิเคราะห์	 พบว่า	 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อยู่ใน

ระดับดีมาก	( X =	9.00-10.00)	จ�านวน	16		คน	คิดเป็น

ร้อยละ	26.67	ระดับดี	( X =	8.00-8.99)	จ�านวน	40	คน	

คิดเป็นร้อยละ	46.66		ระดับปานกลาง	( X =	7.00-7.99)	

จ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ6.67	ทั้งนี้เป็นเพราะว่า	ผู้วิจัย

ได้น�ารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	ตามวฏัจกัร
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การเรียนรู้	5E	จะมีอยู่	5	ขั้นตอน	คือ	ขั้นสร้างความสนใจ	

ขั้นส�ารวจและค้นหา	 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป	 ขั้นขยาย

ความรู	้ขัน้การประเมนิ	มาใช้จดักจิกรรมการเรยีนการสอน	

ท�าให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์ทีด่	ีสอดคล้องกบังาน

วจิยัของ	อชริะ	อตุมาน(2554:8)	เรือ่ง	การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	5E		พบ

ว่า	 นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	

5E	มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย	23.65	คิดเป็นร้อยละ	

78.83	และมจี�านวนนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์จ�านวน	26	คนคดิ

เป็นร้อยละ	81.25	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

		 6.	ความพึงพอใจของผู้เรียน

	 	 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ	 ตามวัฏจักรการเรียนรู้	 5E	 เรื่อง	

ร่างกายของเรา	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการคิดวเิคราะห์	พบ

ว่า	 ความพึงพอใจของของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6		

อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน	ทั้งนี้เป็นเพราะว่า	การ

เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ	นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง	ไม่ถูกควบคุม	ไม่เกิดความตรึงเครียด	เรียนได้

ตลอดเวลา	 ตามความพร้อมและความสนใจของตนเอง	

ล�าดับเนื้อหาเข้าใจง่าย	กิจกรรมการเรียนน่าสนใจ	ไม่มีข้อ

จ�ากัดเรื่องเวลา	 อีกทั้งยังมีเสียงบรรยาย	 ภาพเคล่ือนไหว	

การ์ตนู	ส	ีกราฟิก	และวดีโิอ	เป็นแรงจงูใจผุเ้รยีน	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	วิชิต	หวังประสพกลาง(2548:)	เรื่อง	การ

พัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่ออกแบบตามคิดของการ

สอนแบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู	้เรือ่ง	พลงังานทาง

เลือก	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	พบว่า	นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนศรีสุขวิทยา	จ�านวน	46	คน	

ได้แสดงความคดิเหน็ต่อแบบประเมินความพงึพอใจ	การใช้

บทเรียนแสวงรูบ้นเวบ็	ผลการประเมนิทีไ่ด้	นกัเรียนมรีะดบั

ความพึงพอใจมากที่สุด	 13	 รายการ	 ซึ่งพบว่า	 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ	5.00	จ�านวน	3	รายการ	มีระดับความพึงพอใจมาก	

2	รายการ	รวมทุกรายการมีค่าเฉลี่ย	4.76		คือ	ระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

	 1.	คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บที่ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้น	 พบว่า	 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบท

เรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด	(

X 	=	4.53,	SD	=	0.37)

	 2.	 บทเรียนคอมพิวเตอร ์บนเว็บ	 โดยรวมมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	E
1
/E

2
เท่ากับ	83.78/80.74	ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	80/80

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05

	 4.	 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์บนเว็บ	 มีค่าเท่ากับ	 0.73หมายความว่า	

นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ร้อยละ73

	 5.	 ผลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบท

เรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ	มีค่าเท่ากับ	ร้อยละ	86.4

6.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที	่6	ทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอร์บนเวบ็อยูใ่นระดบั

พึงพอใจมากที่สุด( X 	=	4.68,	SD	=	0.57)

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าบทเรยีนคอมพวิเตอร์บน

เว็บไปใช้

	 	 1.1.	ก่อนน�าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บไปใช้	

ควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร ้อมทั้งติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อย	

											 1.2.	ก่อนน�าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บไปใช้	

ควรฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 โปรแกรม	Mic-

rosoft	office	และการใช้อนิเตอร์เนต็	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะ

และความพร้อมในการใช้บทเรียนให้เหมาะสม

	 2.ข้อเสนอแนะในการท�าการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2 . 1 ค ว รท� า ก า ร วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บบท เรี ย น
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คอมพิวเตอร์บนเว็บ	ตามวัฏจักรการเรียนรู้	5E	เพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์	 ในสาระการ

เรยีนรูอ้ืน่ๆ	หรอืระดบัชัน้อืน่ๆ	เพือ่เป็นการพฒันาคณุภาพ

การจัดการเรียนการสอน

	 	 2.2	 ควรศึกษาความคงทนของผู้เรียนที่เรียน

ด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์บนเวบ็	ตามวฏัจกัรการเรยีนรู	้5E	

ด้วย

กิตติกรรมประกาศ

	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	โดยได้รับ

ความกรุณาอย่างสูงยิ่งจาก	 อ.ดร.พงศ์ธร	 โพธิ์พูลศักดิ์,	

ผศ.ดร.ประวทิย์	สมิมาทนั,	ผศ.ดร.สนทิ	ตเีมอืงซ้าย,	ผศ.ดร.

ทรงศักดิ์		สองสนิท,รศ.ดร.กนก		สมะวรรธนะ,	อาจารย์สิริ

พร	มูลทรัพย์,	นายสุนทร	หลักค�า,	นายประสิทธ์	ศักดิ์ค�า

ดวง,	อาจารย์ดรุณนภา			นาชัยฤทธิ์,	นายบารมี	วันชูเชิด,	

อาจารย์ชัยวัฒน์	 สุภัควรกุล,	 นางสาวพิมสิริ	 	 	 นามโสม	

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์	 ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ	

สนับสนุน	 และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ	 	 เพื่อให้

วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอนตลอดเวลา	 ในการ

ด�าเนนิการจดัท�า	ผู้วจิยัซาบซึง้และเป็นพระคุณอย่างยิง่	จงึ

ขอกราบขอบพระคุณ	เป็นอย่างสูงไว้ณ	โอกาสนี้

	 ขอกราบขอบพระคุณ	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนวดัธาตุ

(ธรรมะธาดากิจจานุสรณ์)	 รวมไปถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียน	

ปริญญาโทคอมพวิเตอร์ศกึษา	รุน่	1	ทกุคน	ทีค่อยเป็นก�าลงั

ใจและช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา	 จนท�าให้การ	 วิจัย

ส�าเร็จดั่งมุ่งหมาย

	 ขอขอบพระคณุคณาจารย์ในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ศึกษา	ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้	และให้ค�าแนะน�าด้วยดีเสมอ

มา	 ขอขอบพระคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา	นักเรียน	โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมะธาดากิจจานุสรณ์)		

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	

ทุกท่านที่กรุณาให้	ความ	ร่วมมือในการท�าให้ได้ข้อมูลครบ

ถ้วนสมบูรณ์ในการวิจัยครั้งนี้

	 คุณงามความด	ีคุณค่าอนัพงึมจีากวทิยานพินธ์ฉบบั

นี้	 ผู้วิจัยอุทิศเป็นเครื่องบูชาพระคุณของ	 บิดามารดา	 ครู	

อาจารย์อนัเป็นท่ีเคารพยิง่	รวมถงึผูม้พีระคณุ	ทกุท่านท้ังที่

ได้กล่าวถึงและมิได้กล่าวถึงและผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทุกท่าน
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การเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติต่อ 

การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

  Comparison of Reading Comprehension, Creative Writing and Attitude 

Toward Thai Language Learning of Matthayomsuksa 3 Students,

Between Who Learned Using Cooperative Learning with CIRC Approach 

and Inquiry Learning with 7E Approach   

วนิดา		ประยูรหาร,1	อภิญวัฒน์		โพธิ์สาน		,2		อรุณี		จันทร์ศิลา3

Wanida		Prayoonharn,1	Apinyawat		Posarn,2		Arunee		Jantsilar	3  

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	เพื่อ	(1)	ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	

และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	วิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ตามเกณฑ์	80/80	(2)	หาดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	

ขั้น	 และ	 (3)	 เปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์	 และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู	้7	ขัน้	กลุม่ตวัอย่างได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่3		โรงเรยีนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย	ชยัภูม	ิสังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	2	ห้อง	ๆ	ละ	40	คน	รวม	80	คน	โดย

จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/1	ทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

3/3	ทดลองจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	รูปแบบละ	8	

แผน	รวมเวลารูปแบบละ	16	ชั่วโมง	(2)	แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ	เป็นแบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	

ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.24	-	0.68	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.23	-	0.86	และความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.82	(3)	แบบ

ทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์	เป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	4	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.31	-	0.78	ค่าอ�านาจจ�าแนก	ตั้งแต่	

0.35	-	0.59	และความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.89	และ	(4)	แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาไทย	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

1	นิสิตระดับปริญญาโท		สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจ�าสาขาวิชาคณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.38	-	0.71	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.78	สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย	F-test	(One	way	MANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	84.16/	83.54	และ	83.78/82.32	ตามล�าดับ		

	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 .6949	และ	 .6819	แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	69.49	และ	68.19	ตามล�าดับ

	 3.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และกลุ่มที่ได้รับการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	มคีวามสามารถการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	ความสามารถการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	ไม่แตกต่างกัน		

 ค�าส�าคัญ  :  การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC,		การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น

ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ,	ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์,	เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

Abstract

	 The	purposes	of	this	study	were	:		(1)	to	develop	plans	for	learning	organization	using	Cooper-

ative	Learning	with	CIRC	Approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	Approach,	in	Thai	Language	for	Mat-

thayomsuksa	3	level	with	a	required	efficiency	of	80/80;		(2)	to	find	out	effectiveness	indices	of	those	

mentioned	 plans	 for	 learning	 organization,	 and	 	 (3)	 to	 compare	 reading	 comprehension,	 creative	

writing	 and	 attitude	 toward	 Thai	 language	 learning	 of	Matthayomsuksa	 3	 students,	 between	who	

learned	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	Approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	Approach.	The	

sample	used	in	this	study	consisted	of	80	Matthayomsuksa	3	students	attending	Karnjana	Pisek	Wit-

tayalai	Chaiyaphum	School,	Muang	District,	under	the	Office	of	Secondary		Educational	Service	Area	

Zone	30,	in	the	secondary	semester	of	the	academic	year	of		2012.		They		were		selected		by	the	

cluster	random	sampling	technique	and	random	assigned	for	the	group	of	classes	3/1	and	3/3	managed	

by	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	approach	respective-

ly.	The	instruments	used	in	the		study	were	:	(1)		plans	for	organization	of		learning		activities	using	

Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	approach,	in	Thai	Language	for	

Matthayomsuksa	3	level,	total	8	plans	of	18	hours	for	each	approach;		(2)	a	30	–	item	test	of	reading	

comprehension			with	difficulties	ranging	0.24	–	0.68,	discriminating	powers	ranging		0.23	-	0.86		and	a	

reliability		of	0.82	;	(3)	a	4	-	item	test	of	creative	writing	with	difficulty	ranging	0.31	-	0.78,	discriminat-
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ing		powers	ranging		0.35	–	0.59		and	a	reliability	of	0.89	;		and	(4)	a		20	-	item	scale	on	attitude		toward	

Thai	 language	 learning	with	discriminating	powers	 ranging	0.38	 -	0.71	and	a	 reliability	of	0.78.	The	

statistics	used	for	analyzing	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	F-test	(	One-	way	

MANOVA	)	was	employed		for	testing	hypothesis.

The		results	of	the	study	were	as	follows	:

	 1.	The	plans	for	learning	organization	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	

Learning	with	7E	approach,	for	Matthayomsuksa	3	level,		had	efficiencies	of	84.16/83.54	and		83.78/82.32	

respectively.

	 2.	The	plans	for	learning	organization	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	

Learning	with	7E	approach,	for	Matthayomsuksa	3	level	had	the	effectiveness	indices	of	0.6949	and	

0.6819,	which	indicated	that	the	students	had	learning	progress	at	69.49	and	68.19	percents	respec-

tively.

	 3.		The	students	who	learned	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	Learn-

ing	with	7E	approach,	did	not	show	different	of	reading	comprehension,	creative	writing	and	attitude	

toward	Thai	Language	learning.

 Keywords	 :	 Cooperative	 Learning	with	CIRC	Approach,	 	 Inquiry	 Learning	with	 7E	Approach,	

ReadingComprehension,	Creative	Writing,	Attitude	Toward	Thai	Language	Learn

บทน�า 

	 ภาษาไทยมีความส�าคัญ	 เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ไทย	และเป็นเครือ่งมอืทีเ่อือ้ประโยชน์ในการตดิต่อ	ส่ือสาร

ทีเ่ชือ่มโยงทัง้การอ่านและการเขยีน	ภาษาไทยเป็นทักษะที่

จะต้องฝึกจนเกดิความช�านาญในการใช้ภาษา	ซึง่เป็นทกัษะ

ในการรับรู้เร่ืองราว	 ความรู้และประสบการณ์การอ่าน	

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	 ซ่ึงเป็นก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์

ทีม่คีวามสมดลุทัง้ด้านร่างกาย	ความรู	้คณุธรรม	มจีติ	ส�านกึ

ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก	 ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	มีความรู้และทักษะพื้นฐาน	รวมทั้งเจตคติ

ทีจ่�าเป็นต่อการศกึษาต่อ	การประกอบอาชพีและการศึกษา

ตลอดชวีติ	โดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญับนพืน้ฐานความเชือ่

ว่า	 ทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551)	 ภาษาไทยเป็น

ทักษะที่ต้องฝึกจนเกิดความช�านาญในการใช้เพ่ือการ

ส่ือสารและการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ	การจดัการเรยีน

รู้จึงต้องเน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง	 รู้จักฝึกค้นคว้าสร้าง

องค์ความรู้หรือผลงาน	 โดยการร่วมคิดและปฏิบัติให้เกิด

ความคิดรวบยอด	ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

ผู้สอนควรใช้วิธีการ	และกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้ร่วมท�า

ตามที่ต้องการ	 สอดรับกับความสนใจ	 และความสามารถ

ของผู้เรียน	 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	

และก�าหนดเงือ่นไขการรับรูข้องผู้เรยีนเป็นหลัก	มอีสิรภาพ

และควรได้รบัการส่งเสรมิให้พฒันาเตม็ศกัยภาพของความ

เป็นมนุษย์ทั้งจิตใจ	ร่างกาย	สติปัญญาอารมณ์	สังคม	และ

ได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม	 (สุภรณ์	 สภาพงศ์.	 2545	 :	
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16)

	 จากข้อมลูผลการตรวจสอบประเมนิคณุภาพผู้เรยีน	

ทีไ่ด้รับการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่	 3	 เมื่อปีการศึกษา	 2554	 	 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัยชัยภูมิ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 30	 ยังพบว่า	 นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไม่ถึงเกณฑ์คุณภาพที่ต้องการ	

รวมทั้งความสามารถในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และการ

เขยีนยงัอยูใ่นระดบัทีค่วรได้รบัการพฒันาปรบัปรงุให้สงูขึน้	

ซึง่อาจมปัีจจยัเนือ่งมาจากกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทยยงั

ไม่เหมาะสมและหลากหลาย	 ไม่สนองความแตกต่าง

ระหว่างบคุคล	ยงัไม่ส่งเสรมิการคดิสร้างสรรค์	การคดิอย่าง

มวีจิารณญาณ	ความสามารถด้านการเขยีนยงัไม่มคีวามลุ่ม

ลึกพอ	จึงควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน	

ให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการ	 ความสนใจของผู้

เรียน	ควรกระตุน้และสร้างแรงจงูใจในการใช้ความสามารถ

ทางสติปัญญาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ที่ด	ี

ประกอบกับกิจกรรมยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มอื	และการเรยีนรูร้ายบคุคล		ผูเ้รยีนยงัไม่ได้รบัการกระตุน้

ในการเสริมสร้างทักษะการพูด	 การเขียนอธิบาย	 ยังไม่มี

เหตุผลในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเพียงพอ	 (โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ.		2554	:		61)			

	 การเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย	มี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน	 เพราะ

การอ่านเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีช่่วยให้ได้รบัความรู	้ความคดิ	

ความเพลิดเพลิน	มีความเข้าใจในเรื่องการเมือง	เศรษฐกิจ

และสังคม	 สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าและ

เทคโนโลยไีด้	ซึง่ล้วนแต่เป็นประโยชน์กบัตนเองและสงัคม		

การอ่านหนังสือที่ดีนั้นต้องมีวิจารณญาณในการอ่าน	 มี

ความเข้าใจในส�านวนหรือจุดประสงค์ของผู้เขียน	 จึงจะ

สามารถน�าสาระความรู้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ประโยชน์ใน

การพฒันาคุณภาพชีวติได้	(เสนย์ี		วลิาวรรณ.		2546	:	109)	

ทักษะการอ่านมีความส�าคัญและใช้มากในชีวิตประจ�าวัน	

เพราะเป็นทกัษะทีน่กัเรยีนใช้แสวงหาสรรพวทิยาการต่างๆ	

หากนกัเรยีนมทีกัษะการอ่านอย่างดแีล้วย่อมสามารถน�าไป

ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในวิชาอ่ืนๆ	 ได้เป็น

อย่างดี	 การอ่านจึงนับเป็นกิจกรรมหลักที่ส�าคัญยิ่งในชีวิต

ประจ�าวนั	ทีจ่ะน�าผู้อ่านไปสู่โลกแห่งความรูท้ีม่อียูม่ากมาย

ในโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

นั้น	 จะต้องใช้ทักษะในการอ่านเพื่อสื่อสารและแสวงหา

ความรู้ในวิชาการทุกแขนง		(สุจริต		เพียรชอบ	และสายใจ		

อินทรัมพรรย์.		2538	:	98)		เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการ

อ่านเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ที่ดีในยุคที่ข่าวสาร	

สามารถส่งผ่านถงึกนัได้อย่างรวดเรว็ไม่มวีนัสิน้สดุ	อาจเป็น

ไปได้ว่าวธิกีารเรยีนรู้แบบใหม่เกดิขึน้อย่างหลากหลายให้ผู้

เรียนสามารถอ ่านที่ต ้องบ ่มเพาะทางความคิดและ

จินตนาการตามไปด้วย	 แต่อย่างไรก็ตามการอ่านเป็นกระ

บวนการพัฒนาความรู้ความคิด	 และ	 	 การเขียนนับว่า

เป็นการส่ือสารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้

เรียน	(กระทรวงศึกษาธิการ.		2544	:	4)		ด้วยความส�าคัญ

ดังกล่าว	 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นมิได้มุ่งหวังเพียง

การอ่านออกเขยีนได้เท่านัน้	หวัใจส�าคญัของการเรยีนอยูท่ี่

นกัเรยีนสามารถน�าความรูค้วามเข้าใจไปใช้ให้เกดิประโยชน์

ได้จริง	 เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้	 ตลอดจนศึกษาค้นคว้า

จากแหล่งเรียนรู้อื่น	 รวมทั้งต้องสืบสานไว้เป็นเอกลักษณ์

ของชาติต่อไป	(อัจฉรา		ชีวพันธ์.		2550	:	2)		

	 แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธ ิ

ภาพนั้น	 มีหลากหลายวิธีการและรูปแบบ	 ผู้วิจัยได้ศึกษา

องค์ความรู้	 แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	 และเห็นว่าการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 (Cooperative	

Integrated	Reading	and	Composition)	เป็นแนวทาง

การจัดการเรียนรู ้ที่ มีคุณค่าและเหมาะกับการน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาไทย	 เน่ืองจากเป็นกลวิธีการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ออกแบบ	เพื่อการเรียนรู้ภาษา

โดยเฉพาะ	 	 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการอ่าน

และการเขียน	ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	 ได้แก่	

1)	 กิจกรรมพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องด้านการอ่าน	 การเขียน	

(Basal	related	activities)		2)	การด�าเนินการชี้แนะของ
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ครู	(Direct	Instruction)	และ	3)	การบูรณาการด้านการ

อ่านและการเขียน	(Integrated	Reading	and	Compo-

sition)	 โดยที่นักเรียนจะร่วมมือกันเรียนรู ้และปฏิบัติ

กิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน	 การเขียนต่อจากการชี้แนะ

โดยตรงจากครทูกุครัง้	ซึง่แต่ละครัง้จะเริม่ด้วยกจิกรรมการ

อ่านก่อน	 ต่อเนื่องด้วยทักษะทางภาษาด้านอื่นที่ถูกต้อง

เหมาะสม	 เช่นเดียวกับทักษะการอ่านท่ีประกอบด้วย

สมรรถนะการอ่านในหลายด้าน	 เช่น	 การอ่านเพ่ือความ

เข้าใจ	เพื่อสรุปใจความส�าคัญ	หรือเพื่อการสื่อสารประเด็น

ส�าคญั	(วัชรา		เล่าเรยีนด.ี		2548	:	178)		กจิกรรมการเรยีน

แบบ	CIRC	เป็นการเรยีนผ่านกระบวนการท�างานกลุม่	เมือ่

แต่ละกลุม่จะประกอบ	ด้วยนักเรยีนเก่ง	ปานกลางและอ่อน	

ที่ท�ากิจกรรมร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ	ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในการท�ากิจกรรมให้ประสบความส�าเร็จ	 	 (กรม

วิชาการ.		2543		:	85-86)	ประกอบกับการสืบเสาะความ

รู้	(Inquiry	based	Learning)	เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่

มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนใช้ความรู้ความสามารถพืน้ฐานในการเรยีน

รูด้้วยตนเอง	กระบวนการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์	เป็นการ

จดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาจาก	5	ข้ันตอน	

เป็น	7	ขัน้ตอน	โดยการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึตามแนว

ทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบสร้างสรรค์ความรู	้(Constructivism)	

ทีเ่ชือ่ว่าการเรียนรูเ้กดิข้ึนในตวัของผูเ้รยีนเองโดยครเูป็นตวั

กระตุ้น	อ�านวยความสะดวก	และจัดสถานการณ์ให้เหมาะ

สมกบัความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน	เพือ่สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนคิดและ

เชื่อมโยงความรู้เอง	 จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

และสามารถน�าไปจดัเกบ็ไว้ในหน่วยความจ�าระยะยาว	จน

สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กไทยด�าเนินไปได้

อย่างดี		ต่อมา	Eisenkraft		(2003	:	57-59)	ได้น�าเสนอรูป

แบบวัฏจักรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	7	ขั้น	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจสนุกกับการเรียน	และยัง

สามารถปรับประยุกต ์สิ่ ง ท่ี ได ้ เรียนรู ้ ไปสู ่การสร ้าง

ประสบการณ์ของตนเอง	 ซ่ึงมีกิจกรรมได้แก่	 ตรวจสอบ

ความรู้เดิม	 (Elicitation	 Phase)	 การสร้างความสนใจ	

(Engagement	 Phase)	 การส�ารวจค้นหา	 (Exploration	

Phase)	 การอธิบายความคิดรวบยอด	 (Explanation	

Phase)	 การขยายความรู้	 (Elaboration	 Phase)	 การ

ประเมนิผลความรู	้(Evaluation	Phase)	และการประยกุต์

ใช้ความรู้	(Extension	Phase)	การจัดการเรียนรู้ตามแบบ

วฏัจกัรการเรยีนรู้	7	ขัน้	เป็นกจิกรรมทีเ่น้นการถ่ายโอนการ

เรียนรู้	 และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้

เดมิของผูเ้รยีน	ทีค่รจูะต้องให้ความส�าคญัและการน�าความ

รู้ไปประยุกต์ใช้	 จะช่วยให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเข้าใจ

อะไร	 ก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาใหม่	 	 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้

เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม.		

2550	 :	25-27)	การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	มีหลัก

การส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนก�าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง	

และวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อน�าไปปฏิบัติในการค้นหาค�า

ตอบอย่างเป็นระบบ	 หากทางเลือกที่น�ามาใช้ยังไม่เหมาะ

สม	ผูเ้รยีนกจ็ะปรบัปรงุออกแบบให้มปีระสทิธภิาพและน�า

ไปใช้ให้บรรลผุลยิง่ขึน้	และผูว้จิยัเชือ่ว่าวธีิการจดัการเรยีน

รู้ดังกล่าว	 สามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

3	 ประสบผลส�าเร็จในการเรียนวิชาภาษาไทยได้อย่างมี

คุณค่าและเหมาะกับผู้เรียน

	 จากเหตผุลและความส�าคญัดงักล่าว	ผู้วจิยั	จงึสนใจ

ศึกษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	

การเขียนเชิงสร้างสรรค์		เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

ของนักเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่	3	ระหวา่งการจัดการเรยีน

รูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะหาความรู ้	 7	 ขั้น	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนภาษาไทย	ของผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้มีคณุภาพย่ิงข้ึน	รวมทัง้เป็นข้อสนเทศในการค้นคว้าวจิยั

ประกอบการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์	

ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

ไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้
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แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขัน้	วชิาภาษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	3	ตามเกณฑ์	80/80

	 2.	เพือ่หาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจัดการเรยีน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแผนการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขัน้	วชิาภาษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	3

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การ

เขียนเชิงสร้างสรรค์	และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	

ของนักเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่	3	ระหวา่งการจัดการเรยีน

รูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะหาความรู้	7	ขั้น

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	CIRC	และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	

ขัน้	มกีารอ่านเพือ่ความเข้าใจ	การเขยีนเชงิสร้างสรรค์	และ

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยแตกต่างกัน

 

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

					 1.1	ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	ชัยภูมิ	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	30	ภาค

เรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 จ�านวน	 158	 คน	 จาก	 4	

ห้องเรียน	

					 1.2	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	ชัยภูมิ	

จ�านวน	80	คน	จาก	2	ห้องเรียน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sampling)	 จากนั้นท�าการสุ่ม

เพื่อก�าหนดเป็นกลุ่มทดลองที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2	ดังนี้

											 1.2.1	 กลุ่มทดลองที่	 1	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3/1	จ�านวนนักเรียน	40	คน	ใช้การจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC

											 1.2.2	 กลุ่มทดลองที่	 2	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3/3	จ�านวนนักเรียน	40	คน	ใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี		4		ชนิด		ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	

ขั้น	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผน	ๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา

เรียนรูปแบบละ	16	ชั่วโมง

				 2.	แบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านเพือ่ความ

เข้าใจ	วิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	แบบปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	

ข้อ

				 3.	 แบบทดสอบวัดการเขียนเชิงสร้างสรรค์	 วิชา

ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	แบบอัตนัย	จ�านวน	4	ข้อ	

ๆ	ละ	10	คะแนน	รวม	40	คะแนน

				 4.	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	 เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

	 2.	จดัการเรยีนรูด้้วยการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วม

มือแบบ	CIRC	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	

ขั้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผน	รวม

เวลาเรียนรูปแบบละ	16	ชั่วโมง		กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

จนครบทกุแผน	โดยจดัเกบ็คะแนนจากการประเมนิผลงาน	

การสังเกตพฤติกรรม		การเรียน	และการทดสอบย่อยท้าย

แผน	

	 3.	ทดสอบหลังเรยีนเมือ่ส้ินสุดการเรยีน	ด้วยใช้แบบ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	การอ่านเพือ่ความ

เข้าใจ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	แบบทดสอบวัดการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษา
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ไทย	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล  ดังนี้

						 ตอนท่ี	 1	 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	และการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษา		ปีที่	3	ตามเกณฑ์	80/80

	 ตอนท่ี	 2	 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	และการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

	 ตอนที	่	3		การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความสามารถ

ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	การเขียนเชิงสร้างสรรค์	และ

เจตคติต ่อการเรียนวิชาภาษาไทย	 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มอืแบบ	CIRC	และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ

รู้	7	ขั้น		 	

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัย		สรุปได้ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากบั	84.16/83.54	และ	83.78/82.32	ตาม

ล�าดับ							

	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3		มีค่า

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 .6949	 และ	 .6819	 แสดงว่า

นกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	69.49	

และ	68.19	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 กลุ่มที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และกลุ่มที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ความสามารถการเขียน

เชิงสร้างสรรค์	 และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	 ไม่

แตกต่างกัน		

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้	 	

	 	 1.1	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

84.16/83.54	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 หมายความว่า	

นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 การ

ปฏิบัติกิจกรรมใบงาน	และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	8	

แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 84.16	 และคะแนนทดสอบวัดความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และความสามารถการ

เขยีนเชงิสร้างสรรค์	คดิเป็นร้อยละ	83.54	ทีป่รากฏผลเช่น

นี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

กจิกรรมการเรียนผ่านการร่วมมอืช่วยเหลือกันในกลุ่ม	ช่วย

เสรมิสร้างการร่วมกนัด้วยความรบัผดิชอบในการเรยีนและ

การลงมอืปฏบิตั	ิผูเ้รยีนแต่ละคนมโีอกาสแสดงความรูค้วาม

สามารถที่มีอยู่ของตน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท�างาน

ในกลุ ่มมากที่สุด	 ครูเป็นเพียงผู ้คอยชี้แนะส่งเสริมให้

กิจกรรมด�าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย	กิจกรรมที่ใช้จึงมีความ

หลากหลายในแต่ละขั้นตอน	 โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ผู้

เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง	 เสริมสร้างให้ผู้

เรียนได้ปฏิบัติทั้งในด้านการอ่าน	 การเขียนและใช้ทักษะ

ทางภาษาอย่างต่อเนือ่งและมคีวามหลากหลาย	กจิกรรมมี

ความเช่ือมโยงกบัพฒันาการผู้เรยีน	ส่งผลให้เกดิความสนใจ	

กระตอืรอืร้นในการปฏบิตังิานและได้รบัความพอใจกบัการ

เรียน	 สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่ายและชัดเจนยิ่งข้ึน	
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นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสาระ

ส�าคญัของเนือ้เรือ่งจนเข้าใจ	โดยผูเ้รยีนได้อ่านและท�าความ

เข้าใจสาระส�าคัญของเนื้อเรื่องด้วยตนเอง	 และสนทนาซัก

ถามผ่านกลุ่ม	 ก่อนเขียนสรุปเนื้อเรื่องที่เป็นความคิดรวบ

ยอดด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ทักษะการอ่าน	 การ

เขียนภาษาไทยที่เหมาะสมและมีคุณภาพ	 ที่จะช่วยให้ผู้

เรยีนเกดิความเข้าใจในบทเรยีนภาษาเพิม่ขึน้	รวมทัง้ความ

หมายของค�าศัพท์และหลักเกณฑ์ภาษาที่ถูกต้อง	 ผ่าน

กิจกรรมการฟังเรื่องเล่า	การจับคู่สนทนา	การเขียนบันทึก

สิ่งที่ได้ฟังได้อ่าน	 มีการทบทวนซ�้าจนเกิด	 ความเข้าใจ	

สามารถอธิบายหรือเล่าสื่อความหมายให้คนอื่นเข้าใจ	

(Johnson	and	Johnson.	1987	:	201)		จากปัจจัยและ

เงือ่นไขดงักล่าว	จงึส่งผลให้แผนการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่

ร่วมมือแบบ	CIRC	วิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มี

ประสทิธิภาพในระดบัทีค่่อนข้างสงู	ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการ

ศกึษาค้นคว้าของ	จริาวรรณ		จ้อยภเูขยีว	(2554	:		90	–	91)	

ทีพ่บว่า	แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูก้ลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	

CIRC	 เรื่อง	 การอ่านเชิงวิเคราะห์	 วิชาภาษาไทย	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3		มีประสิทธิภาพเท่ากับ	86.51/	84.66		

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	กชนันท์		ข่มอาวุธ	(2549	

:	58-84)	 	ที่พบว่า	ผลการสร้างชุดการเรียนด้วยกลุ่มร่วม

มือแบบ	 CIRC	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	89.97/81.37	และผลการศึกษาของ	

จุฬาลักษณ์	 	กองพิลา	 	 (2553	 :	90)	 	ที่พบว่า	แผนการ

จดัการเรยีนรูด้้านการอ่านจับใจความ	โดยการจดัการเรยีน

รูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	วชิาภาษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.47/82.92	 	

	 	 1.2	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	ขั้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.78/82.32	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 หมายความว่า	

นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 การ

ปฏิบัติกิจกรรมใบงาน	และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	8	

แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 83.78	 และคะแนนทดสอบวัดความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และความสามารถการ

เขียนเชิงสร้างสรรค์	คิดเป็นร้อยละ	82.32	และเป็นไปตาม

ความมุ่งหมายที่ตั้งไว้	 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ

เป็นผลเนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความ

รู้	เป็นรูปแบบวิธีการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา	 ด้วยวิธีการ

ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบหรือความรู้ความจริงโดยการ

แสวงหาความรู	้มุง่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนฝึกคิดหาเหตผุล	ลงมอื

ปฏิบัติ	ส�ารวจตรวจสอบ	สามารถใช้วิธีการศึกษาหาความ

รู้ด้วยแนวคิดกระบวนการสืบเสาะ	 (Inquiry	 Approach)	

ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้น

พบความรู	้หรอืประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย

ด้วยตนเอง	 สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเองได้	

และเก็บความรู ้ ไว ้ในสมองได้ยาวนานโดยผู ้สอนจัด

สถานการณ์	 หรือตั้งค�าถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนใช้

ความคดิหาวธิแีก้ปัญหาได้เองและสามารถน�าการแก้ปัญหา

มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้	 นอกจากน้ีกลวิธีการ

จัดการเรียนแบบสืบเสาะความรู้	 ยังเป็นกิจกรรมการเรียน

ทีช่่วยจงูใจและสนบัสนุนให้ผูเ้รยีนค้นพบความคดิรวบยอด

ส�าคัญของบทเรยีน	ซึง่ความส�าเรจ็ในการเรยีนแบบสบืเสาะ

ความรู้อาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อน

ในกลุ่มย่อย	 เป็นกิจกรรมการเรียนเพื่อค้นหาค�าตอบหรือ

แก้ปัญหาที่ใช้ค�าถามเพ่ือน�าไปสู่การตัดสินใจของผู้เรียน	

ประกอบการใช้ค�าถาม	 การคิดและความเช่ือ	 โดยผู้สอน

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและได้รับการจูงใจ	 ที่อาจ

จะต้องเวลาในการคิดไตร่ตรองเพื่อการตอบสนองและ

สะท้อนผลของผู้เรียนต่อสถานการณ์ปัญหานั้นมากขึ้น	ซึ่ง

การกระตุ้นให้ผู ้เรียนบรรลุผลในการค้นหาค�าตอบตาม

วัตถุประสงค์	อาจต้องใช้ค�าถามชี้น�าให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์

และคิดอย่างลุ่มลึกมากขึ้น	 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเน้ือหาบท

เรยีน	โดยให้ใช้ข้อมลูและหลกัฐานร่องรอยช่วยในการตรวจ

สอบวิธีการคิดเบื้องต้นว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องเหมาะสม	

และมีคุณภาพหรือไม่เพียงใด	(Lemlech.		2004	:		114;	

192)	 	 ซึ่งเงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวช่วยส่งผลให้แผนการ
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จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพใน

ระดับค่อนข้างสูง		สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ทองค�า		

บรรณะศรี	(2550	:		80)	ที่พบว่า	ระบบการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ

ประสมประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 วิชา

ภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.20/82.25	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระ	 	 สุดสังข	์

(2550	:		117-118)		ทีพ่บว่าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบ

เสาะหาความรู้	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	82.30/81.20	และ	สอดคล้องกับผล

การวิจัยของศรีไพร	 	 สังฆะคุณ	 (2554	 :	 142)	 ที่พบว่า

แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 วิชาภาษา

ไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี	 1	 มีประสิทธิภาพเท ่ากับ	

83.20/85.00

	 2.		การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรู้สามารถอภิปรายผลได้	ดังนี้

	 	 2.1	แผนการจดัการเรียนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	

CIRC	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

มค่ีาดัชนปีระสทิธผิลเท่ากบั	.6949	แสดงว่านกัเรยีนมคีวาม

ก้าวหน้าทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	69.49		ที่ปรากฏผล

เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ	CIRC	ได้รบัการออกแบบผ่านการจดัการเรยีน

รู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียน	 มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

ย่อย	ที่คละความรู้ความสามารถแตกต่างกัน	 โดยที่ผู้เรียน

แต่ละคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้	 ภายใต้การมี

ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มท่ีมุ่งเน้นในความส�าเร็จของ

กลุ่ม	 ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 การแบ่งปัน

ทรัพยากรการเรยีนรู	้รวมทัง้การเป็นก�าลงัใจแก่กันและกนั	

คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า	สมาชิกในกลุ่มไม่

เพียงแต่จะร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น	หาก

แต่จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องเพือ่นสมาชิกทกุ

คนในกลุ่ม	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความส�าเร็จของแต่ละบุคคล	

ก่อนที่จะสรุปรวมเป็นความส�าเร็จของกลุ่ม	(สุวิทย์		มูลค�า	

และอรทยั	มลูค�า.		2545	:	134-135)		นอกจากนีก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบ	CIRC	ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตั้ง

เป้าหมายร่วมกัน	รวมทัง้กระตุน้ให้ผู้เรยีนเกดิแรงจงูใจทีจ่ะ

รบัผดิชอบและเรยีนรูร่้วมกบัผูอ้ืน่	ในด้านการอ่านและการ

เขยีนภาษา	โดยจดัให้ผู้เรียนจากแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัอ่านเพือ่

สร้างความเข้าใจในเนือ้หาทีก่�าหนด	ขณะทีน่กัเรยีนในกลุ่ม

ที่เหลือจะร่วมกันท�ากิจกรรมในการอ่าน	 ได้แก่	 การสร้าง

ข้อความคาดการณ์จากเรือ่งทีอ่่าน	การระบคุณุลกัษณะตวั

บุคคลในเรื่องที่อ่าน	การระบุปัญหา	การค้นหาค�าตอบของ

ปัญหา	 การสรุปเนื้อเร่ือง	 การใช้ค�าศัพท์ในเนื้อเร่ือง	 การ

อ่านเพื่อความเข้าใจในเน้ือเรื่อง	 และการเขียนในสาระ

ส�าคญัของเรือ่งทีอ่่าน	หลงัจากนัน้นกัเรยีนแต่ละคนจะกลบั

เข้ากลุ่มตัวเอง	 และน�าข้อมูลความรู้จากภายนอกกลุ่มไป

ผสมผสานสรุปสาระส�าคัญร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อช่วยให้

ผู้เรียนเสริมสร้างทักษะด้านความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น	

(Ong	&	Borich.		2006	:		114)		เงื่อนไขดังกล่าวจะส่งผล

ให้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 วิชา

ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ	 .6949	 หรือแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรยีนคิดเป็นร้อยละ	69.49		ซึง่สอดคล้องกบัผลการ

วิจัยของดรุณี		อินทร์บัว	(2549	:	44-68)	ที่พบว่า	นักเรียน

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ	 CIRC	 มี

คะแนนผลสมัฤทธิก์ารอ่านจบัใจความภาษาไทย	เฉลีย่หลงั

เรียนคิดเป็นร้อยละ	79.87	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

จฬุาลักษณ์		กองพลิา		(2553	:	90)		พบว่า	ดชันปีระสิทธผิล

ของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ	 แบบ

กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	มีค่าเท่ากับ	.5607	และสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ	จิราวรรณ		จ้อยภูเขียว		(2554	:		91)		

ทีพ่บว่า	ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีน

รูก้ลุ่มร่วมมอืเทคนคิ	CIRC		เรือ่ง	การอ่านเชงิวเิคราะห์	กลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่3	มค่ีาเท่ากบั	

0.7505			แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนคิด

เป็นร้อยละ	75.05		

	 	 2.2	 แผนการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะ

หาความรู ้	 7	 ขั้น	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย	 ช้ัน
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มัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	.6819	แสดง

ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	

68.19	 	 ที่ปรากฏผลเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก	 ผู้วิจัยได้

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนเผชิญ

สถานการณ์ปัญหา	แล้วค้นหาค�าตอบด้วยตนเองอย่างเป็น

ระบบ	ควบคู่กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มเพื่อน	

ซึง่แนวคดิการสบืเสาะความรูจ้ะประกอบด้วยกระบวนการ

เผชญิปัญหา	มกีารจัดเกบ็รวบรวมข้อมลูและการตรวจสอบ

ข้อมลู	เป็นการค้นหาค�าตอบเพือ่ยนืยนัข้อความสมมตฐิาน

หรือการคาดการณ์ค�าตอบล่วงหน้า	 ด้วยข้อมูลหลักฐานที่

น่าเชือ่ถอืและยอมรบัได้	รวมทัง้การจดัระบบระเบยีบความ

รูเ้พือ่อธบิายผลการส�ารวจค้นหาค�าตอบ	และการวเิคราะห์

สะท้อนผลกระบวนการสืบเสาะในขั้นสุดท้าย	 เพื่อน�า

พจิารณาปรบัปรงุกลวิธกีารสบืเสาะให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	

นอกจากนี้วิธีการจัดการสืบเสาะความรู ้ที่ดี	 ควรก�ากับ

ควบคมุการมปีฏสิมัพนัธ์ของคร	ูและการชีแ้จงรายละเอียด

แนวทางการสืบเสาะความรู้แก่ผู้เรียน	 	 ในขณะเดียวกัน

สามารถจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในการเรียนรู้	 	 ให้อิสระ

ทางการคิดและสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน	 จัด

สภาวะแวดล้อมทางสติปัญญาเพื่อเปิดกว้างทางความคิด	

อีกทั้งครูและผู้เรียนควรได้รับโอกาสให้ใช้ความคิดจากท้ัง

สองฝ่ายในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน	ดังนั้นการสืบเสาะความ

รูจ้งึสามารถใช้วธิใีห้การชีแ้นะและไม่ให้ได้รบัการชีแ้นะจาก

ผู้สอนก็ได้		(Lasley	II	et	al	2002	:	147)		ซึ่งเงื่อนไขการ

จัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลในระดับค่อน

ข้างสูง		สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระ	สุดสังข์	(2550	:		

117-118)	 	 ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	0.7004	และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	ศรีไพร		สังฆะคุณ	(2554	:		142)		ที่พบว่าแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 วิชาภาษาไทย	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.8165	

	 3.		นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3	ทีไ่ด้รับการจดัการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	มีความสามารถการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ	การเขยีนเชงิสร้างสรรค์	และเจตคตต่ิอการเรยีน

วิชาภาษาไทย	 ไม่แตกต่างกัน	 ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่อง

มาจาก	 นักเรียนทั้งสองกลุ่ม	 ได้รับการจัดการเรียนรู้ใน

บรบิทเงือ่นไขของกจิกรรมทีน่�าไปสูผ่ลตามกรอบด้านความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การเขียนเชิงสร้างสรรค	์

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยที่ใกล้เคียงกัน	กล่าว

คือ	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	มกีารออกแบบกิจกรรมทีมุ่ง่เน้นให้ผู้เรยีนปฏิบตัผ่ิาน

กลุ่มร่วมมือ	 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสาระ

ส�าคัญของเนื้อเรื่องในบทเรียนจนเข้าใจ	 โดยผู้เรียนได้อ่าน

และท�าความเข้าใจสาระส�าคัญของเนือ้เรือ่งด้วยตนเอง	และ

มีการสนทนาซักถามผ่านกลุ่ม	ก่อนเขียนสรุปเนื้อเรื่องของ

ความคิดรวบยอดในเน้ือเรื่องที่อ่าน	 ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้

ทักษะการอ่านการเขียนภาษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ	

ช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัความเข้าใจในบทเรียนภาษาไทยเพิม่ขึน้	

รวมทั้งความเข้าใจในความหมายของค�าศัพท์และหลัก

ภาษาที่ถูกต้อง	ประกอบกับ	Ong	and	Borich		(2006	:		

114-115)	ได้อธบิายจุดเน้นและประเดน็ส�าคญัของกจิกรรม

การเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	ไว้ว่า	เป็นกิจกรรมที่

มุ ่งพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียน	 ภาษา

อังกฤษ	 ที่ออกแบบให้เรียนเป็นทีมหรือกลุ่มท่ีเหมาะสม	

และจัดให้ผู้เรียนจากแต่ละกลุ่มมาจับคู่ช่วยกันน�าความรู้

จากกลุ ่มของตน	 มาแนะน�าซึ่งกันและกันในการอ่าน

บทความหรอืเนือ้เรือ่งใหม่	แล้วแสดงความคดิเหน็ในสาระ

ส�าคญัของเรือ่งทีอ่่าน	เพือ่พยากรณ์ค�าตอบจากสถานการณ์

ในเน้ือเรื่องหรือบทเรียนที่ร่วมกันอ่าน	 โดยการจ�าแนก

คุณลักษณะที่ส�าคัญของเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง	 การระบุ

ปัญหาทีเ่กีย่วข้อง	การช่วยกนัค้นหาค�าตอบ	การสรปุสาระ

ส�าคัญ	การเรียนรู้ค�าศัพท์	การฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ	และ

การเขยีนเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องก่อนกลับไปยงักลุ่มเดมิเพือ่น�า

ความรู้จากข้างนอกกลุ่ม	 มาน�าเสนอและแลกเปลี่ยนกับ
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กลุม่เดมิของตนอกีครัง้หนึง่	ประกอบกบักจิกรรมการเรยีน

แบบ	CIRC	เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือ	ซึ่ง

มเีงือ่นไขหลกัการส�าคญัได้แก่	การจดัให้ผูเ้รยีนมกีจิกรรมที่

สมัพนัธ์เกีย่วข้องกนัในด้านบวก	ความส�าเรจ็ของผูเ้รียนราย

บคุคลจะเชือ่มโยงไปสูค่วามส�าเรจ็ของกลุ่ม	ดงันัน้การเรยีน

จงึต้องจูงใจผูเ้รยีนในกลุ่มกระตุน้สนบัสนนุให้เพือ่นสมาชกิ

แต่ละคนประสบผลส�าเรจ็ด้วย	การมปีฏสิมัพนัธ์เพ่ือส่งเสรมิ

การเรียนของผูเ้รยีนในกลุม่ผ่านการสนบัสนนุให้แต่ละคนใช้

ความพยายามของตนอย่างเต็มท่ี	 การเสริมสร้างให้ผู้เรียน

และกลุ่มมีความรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายด้านผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนร่วมกนั	โดยการมุง่หวงัไปทีผู่เ้รยีนราย

บุคคลก่อนการพัฒนาทักษะทีมงาน	 ด้วยจัดกิจกรรมกลุ่ม

ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางวิชาการ		ที่ถูกต้อง	และมี

การใช้กระบวนการกลุม่ตามบทบาทหน้าทีข่องผูเ้รยีนแต่ละ

คน	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้	(Johnson,	Johnson,	

&	Smith.		1998	:		21-23)		ในขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหาค�า

ตอบและข้อมลูความรูด้้วยตนเอง	ผ่านการปฏบิตัด้ิวยความ

พยายามจนเกิดความเข้าใจด้านการรู้คิด	 มีการปรับปรุง

พัฒนาและการประยุกต์ใช้ความรู้	(Reid.	1999;	cited	in	

Jernigan.	2011	:	1)		นอกจากนีก้จิกรรมการเรยีนแบบสบื

เสาะความรู้ยังให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนให้ผู้เรียน

ค้นหาประเด็นท่ีต้องการค�าตอบ	 ในเหตุการณ์ท่ีต้องการ

เรียนรู	้โดยการอภปิรายในแนวทางของการค้นพบ	ด้วยการ

ใช้ค�าถามเพื่อระดมความคิด	 จากน้ันจัดให้ผู้เรียนในกลุ่ม

ย่อยวางแผนการปฏิบัติและก�าหนดกิจกรรมในการค้นหา

ค�าตอบ	เมื่อปฏิบัติกิจกรรมจนได้ผลค�าตอบออกมาแล้ว	ผู้

เรียนจะพิจารณาเงื่อนไขและเหตุผลส�าหรับน�าค�าตอบไป

ประยกุต์ในระยะต่อไป	ซึง่การคดิด้วยเหตผุลของผูเ้รยีน	จะ

เป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้ด้านการอ่าน	 การเขียน	

และการคิดค�านวณทางคณิตศาสตร์ด้วย	 (Huber	 &	

Moore.	2001;	cited	in	Jernigan.	2011	:	35)	รวมทั้ง

กจิกรรมการเรยีนแบบสบืเสาะความรูท้ีด่	ีจะช่วยให้ผูเ้รยีน

ได้รบัความคิดรวบยอดในบทเรยีน	การใช้ความรูท้ีม่อียูช่่วย

เสรมิสร้างให้เกดิการเรยีนรูใ้หม่	ช่วยให้เข้าใจแนวความคดิ

ที่เห็นนามธรรมและทักษะกระบวนการคิด	ช่วยกระตุ้นให้

ผูเ้รยีนประสานข้อมลูในการประเมนิตรวจสอบความเข้าใจ

ร่วมกับผู้อื่น	กระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนถามและตอบค�าถามผ่าน

การสงัเกตสถานการณ์การเรียนรู	้และช่วยเสรมิสร้างทกัษะ

การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้ความเข ้าใจ	

(Shmaefsky.	2005	:		44)		ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	Campbell	(2007	:	unpaged)		และ	Slone	(2007	

:	unpaged)	ที่พบว่า	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความ

รู้	 (Inquiry-Based	 Instruction)	 และการจัดการเรียนรู้

แบบ	5E	ในวิชาวิทยาศาสตร์	ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนแบบดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจใน

ความคิดรวบยอดของเนื้อหาบทเรียนเพิ่มขึ้น	 จากเงื่อนไข

และเหตุผลดังกล่าวข้างตันจึงส่งผลให้นักเรียนทั้งสองกลุ่ม	

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 และ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การเขียนเชิงสร้างสรรค	์

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	ไม่แตกต่างกัน		

     

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	หาความรู้	7	ขั้น	

ควรค�านงึถงึเงือ่นไขด้านความแตกต่างระหว่างบคุคลของผู้

เรียน	 และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้อาจ

ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

	 	 1.2	 	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนที่มีปัญหาการ

เรียน	 เกิดความสนใจและมุ่งมั่นในการคิดหาค�าตอบอย่าง

ใกล้ชดิ	เพือ่ช่วยให้นกัเรยีนกล้าแสดงออกและมคีวามมัน่ใจ

ในการเรียนมากขึ้น

	 	 1.3	 	 ครูควรศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นราย

บคุคลก่อนการจดักจิกรรมการเรยีน	เพือ่จะได้สนบัสนนุใน

ด้านการมอบหมายงาน	 การแสดงออก	 การค้นหาค�าตอบ

ด้วยตนเองและการเรียนรู้ผ่านกลุ่มเพื่อนที่เหมาะสม	
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	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้	 7	 ขั้น	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและระดับชั้น

อื่น	ตามความเหมาะสม

	 	 2.2		ควรน�าการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	CIRC	และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	

ขั้น	ไปศึกษาผลการวิจัยตามกรอบตัวแปรอื่น	เช่น	การคิด

สร้างสรรค์	การให้เหตุผล	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การ

ยอมรับนับถือตนเอง	ความฉลาดทางอารมณ์	ความเชื่อมั่น

ในตนเองความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	

หรือการความคงทนในการเรียนรู้

	 	 2.3		ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้การจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบอืน่	

เช่น	 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 การ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	 การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�าลอง	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยั	การ

จัดการเรียนรู้แบบ	KWL	plus	หรือการจัดการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	 					
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์และความฉลาดทางอารมณ์ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด วิชาภาษาไทย

Comparison of Learning Achievement, Analytic Thinking, and Emotional 

intelligence of Prathomsuksa 3 Students between Who Learned Based on 

The Multiple Intelligences Theory Approach and Mind Mapping Learning 

Approach, in Thai Language

																																			พิชญา	จ�าปาโท,1	ไพบูลย์		บุญไชย,2	ธีรชัย		บุญมาธรรม 3

Pitchaya		jumpato,1	Paiboon		Boonchai,2	Theerachai	Boonmatham3  

บทคัดย่อ

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดในวิชา

ภาษาไทย	เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ	ช่วยเสรมิสร้างผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถด้านการคดิและ

ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนให้บรรลุผล	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือ	 1)	 	 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัด	การเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	วิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่มี

ประสิทธิภาพ	 2)	 หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	วิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	และ	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน		การคิดวิเคราะห์	และความฉลาดทางอารมณ์	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555		โรงเรียนบ้านขามน้อยและโรงเรียนวัดเย้ยปราสาท		สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาบรุรีมัย์	เขต	3	จ�านวน	47	คน	ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	Random	Sampling)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่		1)	แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แผนผังความคิด	จ�านวนรูปแบบละ	8		แผน	รวมเวลา	16		ชั่วโมง		2)		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	จ�านวน	

30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	ตั้งแต่	0.36	ถึง	0.81	มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
cc
)	เท่ากับ	0.83	3)	แบบทดสอบวัดการคิด

วิเคราะห์	จ�านวน	15	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.42	ถึง	0.79	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ตั้งแต่	0.24	ถึง	0.65		มีความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.84	

1	นิสิตปริญญาโท		สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	รองศาสตราจารย์	ดร.	อาจารย์ประจ�าสาขาสังคมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 4)		แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์		จ�านวน	15	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r
xy
)	เท่ากับ	0.48	ถึง	0.75	ค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	0.91	สถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน	

ได้แก่		F-test		(One	–	Way		MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้

	 1.	 	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แผนผังความคิด	วิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3		มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.19/	89.71		และ		83.19/85.00	ตาม

ล�าดับ

	 2.	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนผงั

ความคดิ	วชิาภาษาไทย	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3		มดีชันปีระสทิธผิลเท่ากบั	0.8329		และ	0.8260		แสดงว่านกัเรยีนมคีวาม

ก้าวหน้าทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	83.29	และ	82.60	ตามล�าดับ

	 3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3		กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	และ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	และความฉลาดทางอารมณ์	

หลังเรียน	ไม่แตกต่างกัน	

 

 ค�าส�าคญั  :  การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหปัุญญา,	การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนผัง,	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,		การคิดวิเคราะห์,		ความฉลาดทางอารมณ์

Abstract

	 An	organization	of	Learning	based	on	The	Multiple	Intelligences	Theory	and	using	Mind	Mapping	

Learning	Approach	in	Thai	language	were	effective	learning	processes,	could	enhance	learning	achieve-

ment,	thinking	ability	and	emotional	intelligence	of	the	students	successfully.	The	purposes	of	this	

study	were		:	1)	to	develop	plans	for	learning	organization	based	on	The	Multiple	Intelligences	The-

ory	and	using	Mind	Mapping	Learning	Approaches	with	the	required	efficiencies;	2)	to	find	out	the	

effectiveness	indices	of		those		two	mentioned	learning	plans;	and	3)	to	compare		learning	achievement,	

analytic	thinking,	and	emotional	intelligence	of	Prathomsuksa	3	students	between	who	learned	based	

on	the	Multiple	 Intelligences	theory	and	Mind	Mapping	learning	approaches	in	Thai	language.	The	

sample	were	consisted	of	47	Prathomsuksa	3	students	attending	Ban	Khamnoi	School	and	Wat	Yoe-

iprasat	School	under	the	Office	of	Buriram	Primary	Educational	Service	Area	Zone	3	in	the	second	

semester	of	the	academic	year	of	2012,	obtained	using	cluster	random	sampling	technique.	The	in-

struments	used	in	the	study	were	:	1)		plans	for	learning	organization	based	on	The	Multiple	Intelli-

gences	Theory	and	Mind	Mapping	Learning	Approach	in	Thai	language,	using	8	plans	each,	for	a	total	

of	16	hours	of	 learning	 in	each	approach,	2)	a	30	–	 item	of	achievement	 test	with	discriminating	
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powers	(B)	ranging	0.36	–	0.81	and	a	reliability	of	0.83	;	3)	a	15	–	item	of	analytic	thinking	test	with	

difficulties	ranging	0.42	-	0.79,	discriminating	powers	ranging	0.24	–	0.65	and	a	reliability	of	0.84	;	4)	a	

15	-	item	scale	of	emotional	intelligence	with	discriminating	powers	ranging	0.48	-	0.75	and	a	reliabil-

ity	of	0.91.	The	statistics	used	for	analyzing	the	data	were	percentage,	mean,		standard	deviation,	and	

F-test	(One-way	MANOVA)	was	employed	for	testing	hypothesis.

 

The	results	of	the	study	were	as	follows	:

	 1.	The	plans	for	learning	organization	based	on	the	Multiple	 Intelligences	Theory	and	using	

Mind	Mapping	 Learning	 Approach	 in	 Thai	 language,	 for	 Prathomsuksa	 3	 level	 had	 efficiencies	 of	

83.19/89.71		and	of	83.19/85.00	respectively.

	 2.	The	effectiveness	indices	of	learning	organization	based	on	the	Multiple	Intelligences	Theo-

ry	and	using	Mind	Mapping	Learning	Approach	in	Thai	language,	for	Prathomsuksa	3	level	were	0.8329	

and	0.8260,	which	 indicating	that	these	students	had	progress	 in	their	 learning	at	83.29	and	82.60	

percents	respectively.

	 3.	The	students	who	learned	based	on	the	Multiple	Intelligences	Theory	and	using	Mind	Map-

ping	Learning	Approach	in	Thai	language	did	not	show	different	of	learning	achievement,	analytical	

thinking,	and	emotional	intelligence.

  

 Keywords		:		Multiple	Intelligences	Theory	Approach,		Mind	Mapping	Learning	Approach,	

Learning	Achievement,	Analytic	Thinking,	Emotional	intelligence

บทน�า 

 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน		พทุธศกัราช		2551		

ได้ก�าหนดจุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยไว้	 ได้แก่	

การพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง

ตามหลักภาษาให้ผู้เรียนศึกษาวัฒนธรรมทางภาษา	 	 โดย

การศกึษาวรรณคด	ี	วรรณกรรม		ได้ใช้ทกัษะภาษาเพือ่การ

เรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ	 สามารถใช้ภาษาไทยได้ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละระดับช้ันและเมื่อ

จบการศึกษาภาคบังคับหรือเมื่อจบการศึกษาครบ	12	ปี	ผู้

เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้ถกูต้อง	ตามมาตรฐานการเรยีน

รู้ที่หลักสูตรก�าหนดไว้	 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ	

(2551:	 	3)	 	ยังได้ก�าหนดแนวทางการใช้หลักสูตรในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

สื่อสาร	 การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเขียน	 รู ้จักคิด

วเิคราะห์อย่างมเีหตผุลและคดิสร้างสรรค์	มเีจตคตต่ิอภาษา

ไทย	 โดยค�านึงถึงสภาพปัญหา	 ความพร้อม	 เอกลักษณ์	

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ให้

สถานศึกษาจัดท�าสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมเป็นหน่วยการ

เรยีน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เลือกเรียนตามความถนดั	ความสนใจ	

ความต้องการ	และความแตกต่างระหว่างบุคคล	

	 	 ทั้งน้ีเพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

และเสรมิสร้างบคุลกิภาพของคนในชาตใิห้มคีวามเป็นไทย		

เป็นเครื่องมือติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความ

สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั	ท�าให้สามารถประกอบการงาน		และการ

ด�ารงชวีติร่วมกนัในสงัคมประชาธปิไตยได้อย่างสงบสขุ	เป็น
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เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้	 ประสบการณ์จากแหล่ง	

ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	รวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้	ความคิด	

การวิเคราะห์วิจารณ์	 และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าด้านอื่นๆ	ตลอด

จนน�าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางสังคม

และเศรษฐกิจ	 นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของ

บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม	 	 ประเพณี	 ชีวทัศน์	 	 โลกทัศน์		

และสนุทรยีภาพ	โดยบนัทกึไว้เป็นวรรณคดแีละวรรณกรรม

อันล�้าค่า	เป็นสมบัติของชาติที่ควรแก่การเรียนรู้	 	อนุรักษ์

และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป	 ดังน้ัน	 ภาษาไทย

จงึมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติและความเป็นปึกแผ่นของ

สังคมไทย	 คนไทยต้องตระหนักถึงความส�าคัญของภาษา

ไทย	 	 ต้องท�าความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา	

และฝึกฝนให้มีทักษะในการฟัง	พูด		อ่าน	และเขียนภาษา

ไทยให้มีประสทิธภิาพ	เพือ่น�าไปใช้ในการตดิต่อสือ่สารการ

เรียนรู้	การเสรมิสร้างความเข้าใจอันดีต่อกนั	การสร้างความ

เป็นเอกภาพของชาติ	 และความจรรโลงใจ	 เพื่อเกิด

ประโยชน์แก่ตนเอง	ชุมชน	สังคมและประเทศชาติ	 (คณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	2548	:		1-4)

	 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่

ผ่านมา	 ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	 จากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ	 (NT)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยของแต่ละช่วงชั้น	ยังอยู่ในระดับต�่า	 	สอดคล้อง

กบัการประเมนิผลระดบัสถานศึกษา	ของโรงเรยีนบ้านขาม

น้อย	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์	เขต	

3	 	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยทุกระดับชั้น	 เฉลี่ย

ร้อยละ	 	 71.05	 (โรงเรียนบ้านขามน้อย.	 2554	 :	 34-35)	

เห็นว่าโรงเรียนยังมีผลการเรียนต�่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้	 คือ	

ร้อยละ	80	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ใน

ชั้นเรียน	ยังไม่จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก	สนใจที่จะ

ร่วมกิจกรรม	 รวมทั้งยังไม่สอดคล้องกับความแตกต่าง

ระหว่างบคุคล	นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมค่อนข้างน้อย	

กิจกรรมการเรียนยังไม่หลากหลาย	 กิจกรรมยังไม่สอดรับ

กับวิธีการเรียนรู้และแบบแผนความต้องการของผู้เรียน	

ขาดการเสรมิสร้างทกัษะการคิด	การเรยีนรูด้้วยตนเอง	และ

สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง	 ผู ้วิจัยได้พิจารณาเห็นว่า	

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่น ่าสนใจ	 และมี

ประสิทธิภาพที่หลากหลายรูปแบบน้ัน	 การจัดการเรียนรู้

แบบสร้างแผนผังความคิด	 (Mind	Mapping)	 และการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	เป็นการน�าทฤษฎี

ทีเ่กีย่วข้องกับสมองไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบกจิกรรม

การเรียนของผู้เรียน	 ส�าหรับน�าไปใช้ประกอบการจัดการ

เรยีนรูว้ชิาภาษาไทยให้บรรลุผลสงูสดุ		เนือ่งจากการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

การสื่อสารเพื่อใช้น�าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการจัดระบบ

การน�าเสนอและการรวบรวมอย่างเป็นระบบ	 ให้มีความ

เข้าใจง่าย	กระชบัและชดัเจน		ซึง่ได้มาจากการน�าข้อมลูดบิ	

หรือความรู้จากแหล่งต่าง	 ๆ	 มาจัดกระท�าข้อมูล	 โดยใช้

ทักษะการคิด	 การสังเกต	 เปรียบเทียบ	 จ�าแนก	 การจัด

ประเภท	การเรยีงล�าดบัและการใช้ข้อความตัวเลข	(พมิพนัธ์		

เดชะคุปต์.		2544	:		52)	นอกจากนี้	การจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ผงัความคดิยงัช่วยเสรมิสร้างทกัษะด้านการเขยีน	จะเป็น

เทคนคิท่ีใช้การท�าโน้ตย่อ	ก่อนการเขยีน	มกีารคดิควบคูไ่ป

พร้อมกับการบันทึกเพื่อเชื่อมโยงจุดต่าง	 ๆ	 ก่อรูปร่างขึ้น

เป็นภาพรวม	การเขียนในลักษณะนี้จะส่งผลต่อการพัฒนา

สตปัิญญาของผู้เรยีนให้มกีารคิดแบบเป็นกระบวนการ	เมือ่

ผู้เรยีนได้ฝึกเขยีนอย่างต่อเนือ่ง	จะน�าไปสู่การคิดแก้ปัญหา

ในสถานการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างมีระบบและมีล�าดับขั้นตอน	

(สรณี		วงศ์เบี้ยสัจจ์.		2546	:		54)		

	 นอกจากนีก้ารจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	 ยังมีความส�าคัญและเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่

สนองตอบธรรมชาตขิองผูเ้รยีน	เป็นการสนบัสนนุให้ผูเ้รยีน

ใช้ความสามารถทางปัญญาด้านทีแ่ต่ละคนถนดัหรอืมคีวาม

เก่ง	 มาปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนหรือท�ากิจกรรมร่วมกับ

เพื่อนในชั้น	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย	ซึ่งเป็นวิธี

การเรียนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้

เรียน	 โดยที่ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความพร้อมและความเก่ง

ทางสติปัญญาในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน	 ตามแนวคิดของ
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การ์ดเนอร์	ได้เสนอแบบแผนความสามารถทางพหุปัญญา

ของผู้เรียนไว้จ�านวน	8	ด้าน	ได้แก่	ปัญญาด้านภาษา	ด้าน

ตรรกะคณติศาสตร์	ด้านการเคลือ่นไหวทางกาย	ด้านดนตร	ี

ด้านมิติสัมพันธ์	 ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง	 ด้านการเข้าใจ

และความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 และด้านความรักในธรรมชาติ	

และผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมโดยน�าความสามารถ

ของผูเ้รียนแต่ละคน	ไปปฏบิตักิจิกรรมทีใ่นบทเรยีนให้บรรลุ	

ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายและน่า

สนใจของผู้เรียน	 ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่าง

รอบด้าน	(นิราศ		จันทรจิตร.	2553	:		153-154)	เนื่องจาก

สติปัญญาหรือความสามารถทางปัญญาของแต่ละบุคคล	

จะเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์

ผลงานทีแ่ปลกใหม่น่าสนใจ	ตามเงือ่นไขศกัยภาพในบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคล	 ซ่ึงความสามารถดัง

กล่าวจะได้รับการพัฒนา	น�ามาใช้และสร้างความหมายใน

การกระท�าคร้ังนั้น	 พหุปัญญาจะเป็นสิ่งช่วยประสานให้

บุคคลใช้ความสามารถท�ากิจกรรมประสบผลส�าเร็จ	การใช้

ปัญญาบางด้านของบคุคลจะเป็นปัจจยัช่วยเสรมิสร้างความ

รู้ในตัวเอง	และพิจารณาไตร่ตรองน�าตนเองไปสู่การเรียนรู้

และเสริมสร้างทักษะส�าหรับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	 (Torff	 &	

Gardner.	 2004	 :	 	 209)	 ดังน้ัน	 การจัดการเรียนรู้โดย

ประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา	 จึงเป็นแนวทางสนับสนุนให้ผู้

เรยีนเกดิการเรยีนรู	้ในเนือ้หาวชิาต่างๆ	ให้ประสบผลส�าเรจ็

ในมติมิมุมองท่ีหลากหลายและเกดิประโยชน์ส�าหรบัผูเ้รยีน

จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัยจึงสนใจ

ที่จะพัฒนาผลการเรียนวิชาภาษาไทยส�าหรับนักเรียนใน

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที	่3	โดยศกึษาเปรยีบเทียบคณุภาพ

ผลการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แผนผังความคิด	 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 การคิด

วิเคราะห์	 	 และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน	 เพื่อ

เป็นข้อ	สนเทศและแนวทาง	การพัฒนาประสิทธิภาพการ

เรียน	และการค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ

ผลส�าเร็จยิ่งขึ้นต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แผนผังความคิด	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	3	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	

	 2.	 เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญาและการจดักจิกรรม

การเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3

	 3.	เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน	การคิด

วิเคราะห์	 และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	3	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

แผนผังความคิด	

 

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดย

ประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญาและกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

แผนผังความคิด	 	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิด

วิเคราะห์และความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน

 

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1)	ประชากร		ได้แก่		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

3	 	 โรงเรียนในกลุ่มหนองกี่ประสาทพัฒนา	อ�าเภอหนองกี่	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 3	

ภาคเรียนที่	2		ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	6		โรงเรียน	รวม

นักเรียน	217	คน

	 2)	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่	 3	 โรงเรียนบ้านขามน้อย	 	และโรงเรียนวัดเย้ยปราสาท	

จ�านวน	23		และ	24		คน	ตามล�าดับ	ซึ่งได้มาโดยวิธีการ

สุ่มแบบกลุ่ม		(Cluster	Random	Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี		4		ชนิด		ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎพีหปัุญญาและแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

แผนผงัความคดิจ�านวน	รปูแบบละ		8		แผนๆ	ละ	2		ชัว่โมง	

รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	16		ชั่วโมง	 	

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 กลุ่ม

สาระการเรียนรูภ้าษาไทย	ช้ันประถมศกึษาปีที	่3		เป็นแบบ

ปรนัยเลือกตอบ	4		ตัวเลือก	จ�านวน	45	ข้อ	ใช้จริง	30	ข้อ

	 3.	 แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	จ�านวน		15		ข้อ	

	 4.	แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์	เป็นแบบวดัชนดิ

มาตราส่วนประมาณค่า	5		ระดับ		ชนิด	5	ระดับ	จ�านวน	

15	ข้อ		

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

	 2.	จดัการเรยีนรูด้้วยการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้

แผนผงัความคดิ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3		จ�านวนรปูแบบละ	

8	แผน	รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	16	ชั่วโมง		กับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างจนครบทุกแผน	 โดยจัดเก็บคะแนนจากการ

ประเมินผลงาน	การสังเกตพฤติกรรม		การเรียน	และการ

ทดสอบย่อยท้ายแผน	

	 3.	ทดสอบหลงัเรยีนเมือ่สิน้สดุการเรยีน	ด้วยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	 แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห	์

แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล  ดังนี้

	 ตอนที่	 1	 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญาและ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนผงัความคดิ		วชิาภาษาไทย	ชัน้

ประถมศึกษาปีที่		3

	 ตอนที่	 2	 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญาและ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนผงัความคดิ		วชิาภาษาไทย	ชัน้

ประถมศึกษาปีที่		3

	 ตอนที่	 3	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน	การคดิวเิคราะห์	และความฉลาดทางอารมณ์	

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	 	

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัย		สรุปได้ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้แผนผังความคิด	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีที	่ 3		

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.19/	89.71		และ		83.19/85.00	

ตามล�าดับ	 				

	 2.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้แผนผังความคิด	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีที	่ 3		

มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ		0.8329		และ		0.8260		แสดง

ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	

83.29	และ	82.60	ตามล�าดับ

	 3.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3		กลุม่ทีไ่ด้รบัการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	และ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	 มีผล

สัมฤทธิท์างการเรยีน	การคิดวเิคราะห์	และความฉลาดทาง

อารมณ์	หลังเรียน	ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้	 	

	 	 1.1	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 วิชาภาษาไทย	 ช้ันประถม

ศึกษาปีที่	3		มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.19/89.71	เห็นว่า

เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพใน

ระดับค่อนข้างสูง	 	 ท่ีปรากฏผลเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	จะมุง่เน้น

ให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมมากกว่าและเป็น

กิจกรรมที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับพัฒนาการด้านความ

ถนัด	ความต้องการความสนใจของผู้เรียนมากกว่า		ครูเป็น

เพียงผู้คอยชี้แนะสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนใน

สถานการณ์ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน	 ประกอบกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้โดยประยุกต์ใช ้ทฤษฎีพหุปัญญา	

เป็นการออกแบบการเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้พฤติกรรม

แสดงออก	 และปฏิบัติกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับคุณลักษณะ

หรือความสามารถของผู้เรียนท่ีบ่งช้ีถึงการใช้ศักยภาพทาง

พหปัุญญาในแต่ละด้านของผูเ้รยีน	มาปรบัเป็นกจิกรรมการ

เรยีนเพ่ือให้ผูเ้รยีนปฏบัิตแิละแสดงออกในลักษณะทีห่ลาก

หลาย	ตามบรบิทของสถานการณ์การเรยีนให้สอดคล้องกบั

ความฉลาดรอบรู้หรือความเก่งด้านสติปัญญาของผู้เรียน	

หรือกล่าวได้ว่าผู้สอนจะใช้กิจกรรมทางพหุปัญญาเป็นส่ือ

น�าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 และเกิดความคิดรวบ

ยอดที่ลุ่มลึก	(อารี		สัณหฉวี.	2535	:	55-56)		จากเงื่อนไข

ดั งกล ่ าวจึ งส ่ งผลให ้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ มี

ประสทิธภิาพในระดบัค่อนข้างสงู	สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของ	พิมลพร		บุญเวิน	(2553	:		135)		ที่พบว่าแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้พหุปัญญา	 วิชาภาษา

อังกฤษ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

78.52/77.17	และสอดคล้องกับผลการศกึษาของ	เสรรีตัน์		

อามาตย์	(2550	:	100)	ที่พบว่า	แผน	การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	วิชาภาษาไทย	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	81.33/82.69

	 	 1.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้

แผนผังความคิด	วิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3		มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	83.19/	85.00	ซึ่งเป็นประสิทธิภาพ

ของแผนในระดับค่อนข้างสูง	 	ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่อง

มาจาก	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	

เป็นการออกแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์

และสังเคราะห์	 เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลที่ปรากฏในบริบทที่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวในบทเรียน	ตามกรอบ

โครงสร้างความคิดรวบยอดของบทเรียน	 โดยสนับสนุนให้

ผู้เรียนน�าเสนอขอบข่ายข้อมูลความรู้และความเข้าใจ	 ใน

ลักษณะผสมผสานระหว่างข้อความและแผนภาพ	หรือผัง

แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาในบทเรียนให้มี

ความครอบคลุมที่ชัดเจน	 ง่ายส�าหรับการท�าความเข้าใจ	

การอธิบายตามขอบข่ายความรู้ที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากน้ี

แผนผังความคิด	ยงัเป็นแผนผังของข้อมลูความรูท้ีใ่ช้อธบิาย

การเขียนหรือถ้อยค�าที่พูดออกมา		ให้เข้าใจ	สามารถมอง

เห็นความเช่ือมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ช่วย

อธิบายและสร ้ า งความคิด เชิ งความสัมพันธ ์ และ

กระบวนการจัดกระท�าข้อมูลที่เข้าใจให้สามารถจดจ�าได้

มากขึน้	นอกจากนีย้งัเป็นสิง่ทีค่รใูช้เพือ่สร้างแรงกระตุน้ให้

ผู้เรียนในห้องเรียนคิดและน�าเสนอข้อมูลที่มีอยู่อย่างเป็น

ระบบ	ให้เข้าใจง่าย	กระชับ	ชัดเจน		ทั้งนี้	เพราะว่าแผนผัง

ความคดิ	เป็นผลจากการน�าข้อมลูหรอืความรูม้าจดักระท�า

ให้มีความเชื่อมโยงที่เป็นระบบมากขึ้น	 โดยเฉพาะการใช้

ประโยชน์เพื่ออธิบายข้อมูลด้านทักษะการคิด	 เช่น	 การ

สังเกตเปรียบเทียบ	การจ�าแนก	การจัดประเภท	การเรียง

ล�าดับ	 การสรุปความรู้จากบทเรียนได้อย่างกระชับชัดเจน	

และเป็นความคิดรวบยอดที่สมบูรณ์ง่ายแก่การท�าความ

เข้าใจมากขึ้น	(พิมพันธ์		เดชะคุปต์.		2544		:		52)		ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ชนานันท์	 	 บุญเต็ม	

(2555	:	58)	ที่พบว่า	แผนการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียน

เชิงสร้างสรรค์	วิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โดย

ใช ้กิจกรรมแผนผังความคิด	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
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77.22/79.28	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ส�าลี		รัก

สุทธี	(2554	:		197)		ที่พบว่า	แผนการจัดการเรียนรู้ภาษา

ไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ	 โดย

ใช้แผนผังความคิด	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	86.02/84.50			

	 2.		การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรู้สามารถอภิปรายผลได้	ดังนี้

	 	 2.1	 	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	วิชาภาษาไทย	ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.8329		

แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน	คิดเป็น	ร้อย

ละ	 83.29	 ซึ่งเป็นดัชนีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง	 ที่

ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการ

ออกแบบแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างมรีะบบ	และ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี	 	 มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล	 และจัดให้ผู ้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง	ส่งเสริมการร่วมมือภายในกลุ่ม		แลก

เปล่ียนประสบการณ์		มปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม	จดักลุม่ผูเ้รยีน

คละความรู้และความสามารถ	 สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบ

ความส�าเรจ็ร่วมกนัโดยการเสรมิแรงกระตุน้การร่วมมือกนั

ท�างานภายในกลุ่ม		(กรมวิชาการ.		2544	:		3)		รวมทั้งยัง

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา	 ศึกษาด้วยตนเอง	

กิจกรรมการเรียนได้ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล		

ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาแนะน�า	ชี้แนะ		จัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้เรียนรวมเป็นกลุ่ม	 ร่วมคิด	 แก้ปัญหาด้วยตนเอง	 ได้

ปรึกษา	อภิปรายและแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลแก่กัน	

ผู้สอนได้ออกแบบการจัดเน้ือหาสาระความรู้และกิจกรรม

ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน	คอย

สังเกต		ตรวจสอบความเข้าใจและ	ให้ค�าแนะน�า	เพื่อช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาท้ังด้านความรู้	 ทักษะการคิดและ

ประสบการณ์มากขึ้น		(กรมวิชาการ.			2546		:		191–192)		

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

แตล่ะด้านนัน้	มกีิจกรรมเฉพาะที่ช่วยให้ผูเ้รยีนใช้ความเก่ง

นั้นๆ		พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว	ในการเรียนรู้ควร

มีกิจกรรมหลากหลายประเภท		ทั้งกิจกรรมให้ได้รับรู้และ

กจิกรรมให้ได้แสดงออกในสิง่ทีเ่รยีนรู	้	ซึง่กจิกรรมดงักล่าว

ต้องมคีวามแตกต่างและเหมาะสมกบัความเก่งทีจ่ะน�าไปใช้

พัฒนาการเรียน	เช่น		ในการรับรู้ข้อมูลความรู้นั้น		คนเก่ง

ภาษาอาจจะให้ท�ากิจกรรมการฟัง	 การอ่านหนังสือ	

กิจกรรมการเรียนจึงควรออกแบบรับความรู้โดยวิธีการท่ี

เหมาะสม	 ซึ่งจะพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ผ่าน

สมอง	ด้วยการรบัรูแ้ละประมวลผลผ่านการวเิคราะห์		การ

จัดระบบเชื่อมโยงข้อมูล	 และจัดเก็บความรู้เหล่าน้ันไว้ใน

สมอง	 	 เพื่อให้ความรู้ที่จัดเก็บไว้มีความคงทน	 	 และครูผู้

สอนจะต้องจดักจิกรรมให้ผู้เรยีนแต่ละคนได้แสดงออกโดย

วิธีการที่แตกต่างกันตามความสามารถของปัญญา	 (บังอร		

เสรีรัตน์.		2543		:		26-28)		ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของกาญจนา	 	 ไชยชาติ	 	 (2550	 	 :	 	 41)	 	 ที่พบว่าดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย		

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา		ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	มี

ค่าเท่ากบั	0.7138	สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ		เสรรีตัน์		

อามาตย์		(2550		:		100-101)		ที่พบว่า	ดัชนีประสิทธิผล

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย	 มีค่าเท่ากับ	

0.5376	 	 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ยุพาพักตร์	

สะเดา		(2552		:		124)		ที่พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผน	

การจัดการเรียนรู้	 วิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 	 6		

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	มีค่าเท่ากับ		0.7177		

	 	 2.2	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้

แผนผังความคิด	วิชาภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3		มี

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.8260	 แสดงว่าผู้เรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรียน		คิดเป็นร้อยละ	82.60		ซึ่งเป็นดัชนี

ประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง	 	 ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจ

เนือ่งมาจากแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู้่วจิยัสร้างขึน้	

ได้มุ ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการในการท�า

กจิกรรมอย่างเป็นระบบโดยใช้ความคดิของตนเอง		นกัเรยีน

ได้เรยีนในสิง่ทีส่บืค้นและได้ลงมอืปฏบิตัเิอง		นอกจากนีย้งั

มีเพื่อนและครูเป็นผู ้คอยแนะน�าและช่วยกันแก้ไขข้อ

บกพร่อง	 ผู ้เรียนได้ใช้ความคิดทั้งในลักษณะของการ
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วเิคราะห์และสงัเคราะห์เชือ่มโยงควบคูก่นัไป	ในทกุขณะที่

ใช้กิจกรรมแผนภูมิ	 หรือผังความคิดเพื่อสรุปและขยาย

ความรู้อย่างต่อเนือ่ง	ดงัที	่พมิพนัธ์	เดชะคุปต์	(2544	:		52)	

ได้เสนอความเห็นไว้ว่า	 กิจกรรมการเรียนโดยใช้แผนผัง

ความคิดเป็นแบบของการสือ่สารเพือ่ใช้น�าเสนอข้อมลูทีไ่ด้

จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ	 ให้เข้าใจง่าย	 	 กระชับ	

กะทดัรัด	ชดัเจน	ซึง่ได้มาจากการน�าข้อมลูความรูจ้ากแหล่ง

ต่าง	ๆ	มาจัดกระท�าข้อมูล	โดยใช้ทักษะการคิด	การสังเกต

เปรียบเทียบ	การจ�าแนกจัดประเภท	การเรียงล�าดับ	และ

การใช้		แผนภมูกิราฟิกจงึเป็นแผนผงัอธบิายการเขยีน	หรอื

ถ้อยค�าที่ช่วยให้ผู ้เรียนสร้างความคิดและอธิบายความ

สัมพันธ์	 ด้วยทักษะการคิด	 และกระบวนการจัดกระท�า

ข้อมูลที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียน	 และช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

Halvorson	 (2010	 :	 	 unpaged)	 	 ที่ได้ศึกษาผลการจัด

กจิกรรมการเรยีนด้วยแผนภมูกิราฟิก	ทีม่ต่ีอความสามารถ

ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเกรด	6	ซึ่งพบว่า		

ร้อยละของคะแนนความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจของนักเรียน		หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	รวมทั้ง	

Tran	(2009	:		unpaged)	ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการ

ใช้แผนภูมิกราฟิกประกอบ	 การเล่าเรื่องที่มีต่อความ

สามารถด้านการเขียนบรรยายภาษาอังกฤษของนักเรียน

เกรด	4	และพบว่านกัเรยีนมคีะแนนการเขียนภาษาองักฤษ

เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนในระดับพอใช้		และสอดคล้องกับผล

การวจิยัของส�าล	ี	รกัสทุธ	ี(2554	:		197)		ทีพ่บว่า	แผนการ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์และการ

เขียนสื่อความ	โดยใช้แผนผังความคิด	ชั้นประถมศึกษาปีที่	

6		มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6890

	 3.		นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที	่3		กลุม่ทีไ่ด้รบัการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	และ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด	 มีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวเิคราะห์	และความฉลาดทาง

อารมณ์		ไม่แตกต่างกนั		ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจเน่ืองมาจาก	

ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบมีการจัด

สถานการณ์	และเหตกุารณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย		ทัง้ใน

แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม	 	 ประกอบกับมีจุดเน้นหรือ

ลักษณะส�าคัญของกจิกรรมการเรยีนโดยประยกุต์ใช้ทฤษฎี

พหปัุญญา	เป็นกจิกรรมท่ีสนบัสนนุให้นกัเรยีนคิดวเิคราะห์

ใช้เหตผุล		โดยจดัเชือ่มโยงกบับรบิทเนือ้หาและสถานการณ์

ที่ใช้ในบทเรียน		ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่หลาก

หลายเปรียบเทียบประเด็นในเชิงบวกและลบ		สามารถน�า

มาสังเคราะห์เป็นทางเลือกส�าหรบัใช้ประกอบการตดัสินใจ		

เหน็ว่ากจิกรรมการเรยีนตามแนวคดิทฤษฎพีหปัุญญา	เป็น

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นและใช้ข้อมูลองค์

ความรู้ที่ถูกต้องเช่ือถือได้	 	 มีการวิพากษ์วิจารณ์ไตร่ตรอง

ด้วยความรอบคอบ		รวมทัง้เป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัการยอมรบั

จากเพื่อนและบุคคลอ่ืน	 ด้วยมุมมองความเห็นที่แตกต่าง

กัน	 ซึ่งมีประเด็นการแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายเชื่อม

โยงกบัการใช้ปัญญาด้านต่างๆ	ด้วยเหตผุลทีผู่เ้รยีนยอมรบั

และเข้าใจ	 นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนยังเกี่ยวข้องเชื่อม

โยงกับการใช้ความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนในด้าน

ภาษา		ปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ	ปัญญาด้านมิติ

สัมพันธ์	 ปัญญาด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น	 	 ซึ่งล้วน

เป็นพฤตกิรรมการเรยีนทีส่งผลและเกดิประโยชน์ต่อการใช้

สติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์จ�าแนก	 	 การจัดกลุ่มหรือ

จ�าแนกประเภทข้อมูลความรู้	 	 การพิจารณาความส�าคัญ		

การคิดในเชิงความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง	 	และการคิดเชิงหลัก

การ	 สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส�าคัญส่งผลให้นักเรียนเกิด

ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ท่ีมีเหตุผล	 รวมทั้งการ

แสดงออกของผู้เรียนในบทบาทท่ีต้องใช้ปฏิสัมพันธ์และ

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของผู้เรียนกับเพื่อนในกลุ่มและใน

ชัน้เรยีน	เป็นกจิกรรมทีต้่องใช้ทกัษะทางสงัคมผ่านเงือ่นไข

ของพหปัุญญาด้านการรบัรูเ้ข้าใจตนเอง	และการรบัรูเ้ข้าใจ

เพือ่เสรมิสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่	เพือ่สนบัสนนุการเรยีน

รู้ให้ประสบผลส�าเร็จ	ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนมี

พัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์ไปพร้อมด้วย	

ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุ

ปัญญายังตอบสนองวิธีการเรียนของผู้เรียน	 	 โดยการจัด
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กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมทั้งแบบกลุ่ม

และรายบุคคล	 	 มีการน�าเสนอผลงานแก่เพื่อนในชั้นเรียน

ให้รับรู้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม	 หลากหลายและน่าสนใจ	

สอดคล้องกับความสามารถทางปัญญาของผู้เรียน	 รวมทั้ง

นักเรียนได้น�าความรู ้ที่ได้จากเหตุการณ์ในบทเรียนไป

ประยกุต์ใช้ในบรบิททีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจและ

มั่นใจในความรู้ใหม่จากบริบทท่ีมีความแตกต่างกันมากย่ิง

ขึ้น	(นิราศ		จันทรจิตร.	2553	:		153)		ในขณะที่การจัด

กิจกรรมการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดนั้น	 เห็นว่าเป็น

กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้การคิด	 ท้ังในรูปแบบของ

การคิดต ่อยอดหรือขยายความคิด	 	 ในบริบทของ

สถานการณ์นัน้โดยการคดิทีย่ดืหยุน่	การคดิเสนอทางเลอืก

เพื่อต่อเติมหรือขยายความรู้ออกไป	 ท�าให้ผู้เรียนคิดเชื่อม

โยงความรูต่้อไปยงับรบิทนัน้ได้อย่างครอบคลมุด้วยเหตผุล

ที่น่าสนใจ		ขณะเดียวกันก็ยังสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้

ทีม่อียูแ่ต่ละประเด็นทีส่�าคญั	เพือ่สรปุเป็นความคดิรวบยอด	

ในเชิงอุปนัยหรือการสังเคราะห์ความรู้ใหม่	 	ส�าหรับน�าไป

ใช้อธิบายหรืออนุมานเหตุการณ์อื่นอย่างมีเหตุผลและเชื่อ

ถอืได้	ดงัที	่พมิพนัธ์		เดชะคปุต์	(2544	:		52)	ได้เสนอความ

เหน็ไว้ว่า	กจิกรรมการเรยีนโดยใช้แผนผงัความคดิเป็นแบบ

ของการสื่อสารเพื่อใช้น�าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม

อย่างเป็นระบบ		มีความเข้าใจง่าย	กระชับ	ชัดเจน		ซึ่งได้

มาจากการน�าข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง	ๆ	มาจัดกระท�า

ข้อมูล	 โดยใช้ทักษะการคิด	 การสังเกต	 การเปรียบเทียบ	

การจ�าแนก	 การจัดประเภท	 การเรียงล�าดับและการใช	้	

แผนผงัความคดิจงึเป็นแผนผงัอธบิายการเขยีน	หรอืถ้อยค�า	

ทีช่่วยให้ผูเ้รียนสร้างความคดิและอธบิายความสมัพนัธ์ของ

ข้อมลูความรูท้ีเ่กีย่วข้อง	ด้วยความเข้าใจทีช่ดัเจน	ประกอบ

กบัผูว้จิยัได้ออกแบบกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เรยีน

รู ้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มร่วมมือ	 และเรียนด้วย

ตนเองในบางโอกาส	จงึส่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัการเสรมิสร้าง

คุณลักษณะด้านความฉลาดทางอารมณ์ไปพร้อมด้วย	จาก

เงื่อนไขปัจจัยดังกล่าว	จึงส่งผลให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวเิคราะห์	และความฉลาดทาง

อารมณ์	ไม่แตกต่างกัน	ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ	วไิล

วรรณ		อุ่นจันทร์	(2553	:		113)		ที่พบว่า	นักเรียนกลุ่มที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญากับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผัง

กราฟิก	วชิาภาษาไทย	ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่1	มคีวามสามารถ

ในการอ่านเชิงเชิงวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน	 และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	พิมลพร		บุญเวิน		(2553	:		136)	ที่พบ

ว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	 	 	 	 	 	 	 	ปีที่	 1	ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิกราฟิก	 และการเรียนรู้

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี										พหุปัญญา	วิชาภาษาอังกฤษ	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคิดวิเคราะห์	ไม่แตกต่างกัน

    

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		ก่อนด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ครู

ผู้สอนควรปรับพ้ืนฐานของนักเรียนให้เชื่อมโยงกับเนื้อหา

ในบทเรียนที่จะเรียนเน้ือหาใหม่	 ควบคู่กับการสร้างแรง

จูงใจในการเรียน

	 	 1.2		ควรสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนใช้ศกัยภาพในการ

เรยีนรูเ้ตม็ความสามารถ	โดยให้เวลาและโอกาสในการเลอืก

ท�ากิจกรรมตามความต้องการ	 และความสนในของผู้เรียน

ให้มากและเหมาะสม

	 	 1.3		ควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อ

อ�านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 สร้างบรรยากาศใน

การเรยีนให้นกัเรยีนเกดิเจตคตทิีดี่ต่อการเรยีน		ความพร้อม

ในด้านสื่อ	อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	อย่าง

เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ		

	 	 1.4		ครคูวรจดักจิกรรมให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วม

ในกิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคน

โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่าง	 ๆ	 ในการ

ค้นคว้าหาความรู้	หรือค้นพบความรู้	และสร้างองค์ความรู้

ได้ด้วยตนเอง

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 (22) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 1 (22) January - June 2015

286

ระหว่างการจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความ

คิดกับรูปแบบอื่น	 เช่น	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม

แนวคดิสมองเป็นฐาน	กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้สถานการณ์

จ�าลอง	กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้	กจิกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	SQ4R		กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	KWL	Plus		

กจิกรรมการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอื	หรือกจิกรรมการเรยีน

รู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	

	 	 2.2	 	 ควรท�าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการ

เรยีนตามกรอบตวัแปรอืน่	เช่น	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	

การคิดสร้างสรรค์	 การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์	

การน�าตนเองในการเรียนรู้	นิสัยรักการอ่าน	เจตคติต่อการ

เรยีน	การยอมรบันบัถอืตนเอง	การอ่านและการเขยีนอย่าง

มีวิจารณญาณ	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 	 หรือความฉลาดทาง

อารมณ์	เป็นต้น
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“ทักษะ ๕ C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และ

การจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน”

ผู้แต่ง		รศ.ดร.พิมพันธ์	เดชะคุปต์	

ผู้แต่งร่วม		รศ.พเยาว์	ยินดีสุข

บทวิจารณ์โดย		ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา

								 รศ.ดร.พิมพันธ์	เดชะคุปต์		ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	รองศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มี

ประสบการณ์การและความเชีย่วชาญเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน	และการวจิยั	ซ่ึงมีผลงานเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการมากมาย	

ส�าหรับด้านการจดัการเรียนการสอน	ได้เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาหลักสูตร	การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทีเ่น้นนกัเรยีน

เป็นศูนย์กลาง		การสอนเพือ่พฒันาการคดิและกระบวนการคดิของผูเ้รยีน	การใช้นวตักรรมการเรียนรู	้การประเมนิตามสภาพจริง	

และการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน	เป็นต้น		ส่วนในด้านของการวิจัย	ได้มีผลงานวิจัยมากมายที่เป็นคุณประโยชน์ต่อวงการ

ศกึษาและประเทศชาต	ิจนกระทัง่ได้รบัพระราชทานรางวลัผลงานวจิยัดเีด่นตดิต่อกนัหลายปี		จากประสบการณ์ดงักล่าว	

นับได้ว่าท่านเป็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย	 เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ	 มีเอกสาร	 ต�ารา	

งานวิจัย	 มากมาย	 ที่จะช่วยให้นิสิต	 นักศึกษา	 ครู	 อาจารย์	 และผู้ที่สนใจทางการศึกษา	 สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาตนเอง	พัฒนาบุตรหลาน	รวมถึงพัฒนาการศึกษาชาติต่อไป

	 รศ.พเยาว์	 ยินดีสุข	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 รองศาสตราจารย์	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มี

ประสบการณ์การและความเช่ียวชาญเกีย่วกับการจดัการเรยีนการสอนทางด้านวทิยาศาสตร์	การสอนโครงงานวทิยาศาสตร์	

และการวิจัยในชั้นเรียน	 เป็นต้น	มีผลงานเกี่ยวกับการสอนมากมาย	ไม่ว่าจะเป็น	การสอนคิดด้วยโครงงาน		Storyline	

Approach	และวิธีการสอนอื่นๆ	อีกมากมาย	รวมทั้งเป็นวิทยากร	ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน	ที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพได้อย่างแท้จริงต่อไป

	 หนังสือ	“ทักษะ ๕ C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน” เป็นหนังสือ

ที่น�าเสนอถึง	“ทักษะที่ส�าคัญ”	ที่ครูควรได้รับการพัฒนาเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ	ให้สามารถสร้างเด็กไทยให้เป็นผู้เรียน

รูต้ลอดชวีติอย่างมคีณุภาพได้	ซึง่ทกัษะดงักล่าวทีผู่เ้ขยีนได้กล่าวถงึนัน้	เป็นทกัษะทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ส่ิงทีค่รตู้องปฏิบตัิ

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	หมวดที่	4	แนวทางการจัดการศึกษา	ตามมาตราที่	22-30	ที่ประกอบ

ด้วย	ทักษะการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ	(C1	:	Curriculum	Development)	ทักษะการเรียนการสอนที่เน้นผู้
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เรียนเป็นศูนย์กลาง	(C2	:	Child	Center	Approach)	ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน	(C3	:	Classroom	

Innovation	Implementation)	ทกัษะการประเมนิการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ	(C4	:	Classroom	Authentic	Assessment)	

ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	(C5	:	Classroom	Action	Research)		ซึ่งจะเห็นได้ว่า	ทักษะทั้ง	5	ที่ได้กล่าวมานี้	

หากครสูามารถฝึกฝนตนเองให้มีทกัษะดังกล่าวได้	กจ็ะท�าให้ครผูู้สอนสามารถพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นผูม้คีณุภาพได้ต่อไป	แต่

การที่จะฝึกฝนตนเองให้มีทักษะดังกล่าวได้	 ครูจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านั้นก่อน	 ซึ่งหนังสือ	

“ทักษะ ๕ C เพ่ือการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน”	 ได้น�าเสนอสาระและราย

ละเอียดต่างๆ	ทีผู่อ้่านสามารถน�าความรู้ทีผู่เ้ขยีนถา่ยทอดไว	้พรอ้มยกตัวอย่าง	ในแตล่ะระดับการศกึษา	ไมว่า่จะเปน็การ

ศกึษาระดบัปฐมวยั		หรอืระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดยลกัษณะการน�าเสนอเนือ้หาสาระ	เป็นการน�าเสนอเป็นล�าดบัขัน้

ตอน	มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละทักษะ	ใช้ภาษาสื่อสารที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	ยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ

ในทุกทักษะ	และชี้ให้เห็นเคล็ดลับแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาทักษะนั้น	รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองในแต่ละทักษะ	เพื่อให้ครูสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นใจ	สามารถก้าวสู่ความเป็น

ผู้มีทักษะที่เป็นมืออาชีพได้ต่อไป	

 ทักษะการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (C1: Curriculum Development) เป็นทักษะที่ครูสามารถจัด

ท�าลักสูตรบูรณาการและสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้	ทั้งนี้เพราะ	ในสังคมแห่งการเรียนรู้	(Learning-

based	society)	การท�างานหรือการด�าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ด

ขาด	ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูจะต้องบูรณาการทุกกลุ่มสาระเข้าด้วยกัน	เพื่อขจัดความซ�้าซ้อนของเนื้อหา	ได้

เรียนรู้เนื้อหาที่สัมพันธ์กัน	 เกิดการถ่ายโอนความรู้	ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ่งไม่ผิวเผิน	รวมถึง	ช่วยลดเวลาในการ

สอนอีกด้วย	

	 การบูรณาการทางการศึกษาแบ่งออกเป็น	หลักสูตรบูรณาการ	(Curriculum	integration)	และ	การบูรณาการ

การเรียนการสอน	(Instructional	integration)	โดยทีห่ลกัสตูรบรูณาการ เป็นหลกัสตูรทีม่กีารผสมผสานสาระตัง้แต่สอง

กลุม่สาระการเรยีนรู้ หรอืกลุม่สาระวิชาเดยีวกนั โดยจดัเป็นหน่วยการเรยีนรูภ้ายใต้หวัข้อหรอืเนือ้หาเดยีวกนัอย่างสมดุล 

และเชือ่มโยงกบัชวีติจรงิ ส่วน การบรูณาการการเรยีนการสอนเป็นการจดักจิกรรมเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้หรอืตอบ

ปัญหาข้อสงสัยด้วยการน�าเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนด้วยการผสมผสานวิธีการและ กิจกรรมที่หลากหลาย ที่เน้นให้

ผูเ้รยีนปฏบิตัด้ิวยการสอดแทรกสาระอืน่ๆ และคณุธรรม จรยิธรรม อย่างเหมาะสม เกดิความสมบรูณ์ อย่างสมดลุ เหมอืน

เป็นชีวิตของผู้เรียน

 ทักษะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (C2: Child Center Approach) เป็นทักษะที่ครูต้องจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด	 วิเคราะห์	 วิพากษ์	 วิจารณ์	 แก้ปัญหาเป็น	 มีความตระหนัก	 มีจิตส�านึก	

และสามารถน�าความรู้ไปปฏิบัติ	 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 	 ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางนั้น	ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ใหม่เอง	ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด	กระบวนการกลุ่ม	

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนท้ังในด้านปัญญา	 ร่างกาย	 อารมณ์และสังคม	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงมีชีวิต	

และไม่มีชีวิตรอบกาย	เช่น	ครู	เพื่อน	หนังสือ	คอมพิวเตอร์	สถานที่ต่างๆ	เป็นต้น	

	 ส�าหรบัในการจดับรรยากาศการเรยีนการสอน	หรอืสภาพแวดล้อมต่างๆ	ผูส้อนจะต้องจดัให้เอือ้ต่อการเรยีนรู	้ให้

ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข	 (Happy	 learning)	ผู้สอนต้องเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการเป็นผู้น�าเสนอ	 เป็นผู้สังเกต	

เป็นผูถ้าม	เป็นผูใ้ห้การเสรมิแรง	เป็นผูแ้นะน�า	เป็นผูส้ะท้อนคดิ		เป็นต้น	รวมถึงเป็นวดัและประเมนิผล	ทกัษะกระบวนการ
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คิดและผลผลิตจาการเรียนรู้ที่หมายรวมถึงความรู้ใหม่	และสิ่งประดิษฐ์ใหม่	ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริง	ทั้งนี้เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	

 ทักษะการใช้นวตักรรมการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน (C3: Classroom Innovation Implementation) เป็นทกัษะ

ทีค่รตู้องสามารถใช้นวัตกรรมการเรยีนรูท้ี่จะช่วยพัฒนาผู้เรยีนมคีณุภาพ	มคีณุลักษณะตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551	เป็นคนเก่ง	คนดี	มีความสุข	ซึ่งผู้สอนจ�าเป็นต้องใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้	ซึ่งนวัตกรรม

การเรยีนรู้ส�าหรบัครใูนยคุสงัคมแห่งการเรยีนรูน้ัน้มมีากมาย	ผูส้อนจ�าเป็นต้องมีทกัษะในการใช้นวตักรรมเหล่านัน้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน	โดยอาจใช้เพียงวิธีเดียว	หรือบูรณาการหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันก็ได้		

	 ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เช่น	การสอนแบบโมเดลซิปปา	(CIPP	model)	การเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	(Learner-centered	instruction)	การเรียนแบบกลุ่ม	(Group	learning)		การเรียนแบบร่วมมือ	

(Co-operative	learning)	พหุปัญญา	(Multiple	intelligence)		ผังกราฟิก	(Graphic	organizer)		หมวกเพื่อการคิด	6	

ใบ	(Six	thinking	hats)	เทคนิคการใช้ค�าถาม		การเรียนรู้โดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐาน	(Resource-based	learning)	การ

ท�าโครงงาน	การบูรณาการการเรียนการสอน	การสอนแบบสตอรีไลน์	(	Storyline	method)	เป็นต้น	ซึ่งนวัตกรรมเหล่า

นี้เป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนควรติดตาม	และศึกษาให้เข้าใจ	และน�ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ต่อไป

 ทักษะการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (C4: Classroom Authentic Assessment) เป็นทักษะที่

ครูต้องสามารถตรวจสอบการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ	ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	เพื่อน�าผลไป

ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	และใช้เป็นข้อมูลส�าหรับตัดสินผลการเรียน	ผู้สอนจะต้องวัด

และประเมินผลการเรียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	 มีคุณภาพ	 และมีประสิทธิภาพ	 ให้ผลการประเมินถูกต้องตามสภาพ

ความรู้	ความสามารถที่เป็นจริงของผู้เรียน	ก่อนที่ครูจะประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้	ครูต้องเข้าใจว่า	การเรียน

การสอน	(Instruction)	เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการสอนของครูร่วมกัน	ส่วน

การเรียนรู้	(Learning)	ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นโดยครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้	ส่วนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้

เรียน	(Assessment)	เป็นรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากกระบวนการท�างาน	การปฏิบัติงาน	และผลผลิต

ทีไ่ด้จากการเรียนรู้เพือ่การตค่ีา	และหากต้องการตดัสนิคณุค่าส่ิงใดสิง่หนึง่จากข้อมลูเชงิปรมิาณและคณุภาพจงึค่อยท�าการ

ประเมินผล	(Evaluation)		ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	ก็จะท�าให้การประเมินผลมีคุณภาพด้วย	

	 การประเมินผลการเรียนรู้	เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง	(Authentic	assessment)	ซึ่งจะประเมินเกี่ยวกับ	

ผลการเรยีนด้านวชิาการ	การใช้กระบวนการคดิ	ทกัษะ	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	และนสิยัการท�างาน	โดยอาจใช้วธิกีาร

ประเมนิโดยการสอบถาม	การอภปิรายตามวตัถุประสงค์	การเขยีนบนัทกึผลการเรยีนรู	้แฟ้มสะสมงาน	เป็นต้น	ซึง่ลกัษณะ

ที่ส�าคัญของการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง	 จะเป็นการประเมินที่กระท�าไปพร้อมๆ	 กับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	เป็นการประเมนิทีเ่น้นพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีน	เน้นการวดัความสามารถในการคดิระดบัสงู	เน้นการ

พัฒนาผู้เรียนอย่างเคร่งครัด	เน้นคุณภาพของผลงานที่ผู้เรียนสร้างขึ้น	 เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน	และเน้นการมี

ส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน	ครู	และผู้ปกครอง

 ทักษะการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (C5: Classroom Action Research) เป็นทกัษะทีค่รคูวรสามารถท�าการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน	 ซึ่งการท�าวิจัยในชั้นเรียนต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	 เพื่อเป้าหมายในการปรับปรุง	 และพัฒนาการเรียนการสอน	 ให้เกิดผลดีที่สุดด้วยตัวครูเอง	 ส�าหรับ

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	 เป็นการด�าเนินการที่อิงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบ	เป็นขั้นตอนเริ่มจาก	
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การวางแผนการวจิยั	(เริม่ที	่การก�าหนดค�าถามวิจยั	ก�าหนดวตัถปุระสงค์วจิยั	ตัง้สมมตฐิาน	ออกแบบหาค�าตอบ	และสร้าง

เครื่องมือ)	การด�าเนินการวิจัย	(เริ่มที่	จัดเก็บข้อมูล		วิเคราะห์ข้อมูล	น�าเสนอข้อมูล	และแปลผล)		ตรวจสอบการด�าเนิน

การตามแผนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข	 การสรุปผลการวิจัย	 (เป็นข้ันของการสร้างองค์ความรู้ใหม่)	 การสะท้อนความคิด	 และ

การน�าไปใช้เผยแพร่	และหากจะเปรยีบเทียบขัน้ตอนของกระบวนการวจิยักับวงจรเดมมิง่	(Deming	circle)	ซึง่เป็นวงจร

พัฒนาคุณภาพงาน	ที่รู้จักกันในชื่อว่า	วงจร	PDCA	จะมีความสอดคล้องกันกล่าวคือ	การวางแผนการวิจัย	คือ	P-Plan	

การด�าเนินการวิจัย	คือ	D-Do	ตรวจสอบการด�าเนินการตามแผน	คือ	C-Check	และปรับปรุงแก้ไข	คือ	A-Act	

	 	 ในการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมีเครื่องมือวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1)เครื่องมือทดลอง	 ได้แก่	

นวตักรรมทีใ่ช้ในการแก้ปัญหาโดยผ่านการเขยีนการสอน	เช่น	รปูแบบการสอน	แบบฝึก	เป็นต้น	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า	แผนการ

สอนเป็นเครื่องมือทดลองน่ันเอง	 2)	 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	 เพื่อตอบปัญหาวิจัย	 หรือวัดตัวแปรที่ต้องการศึกษา

นั่นเอง	เช่น	แบบสอบถาม	แบบทดสอบ	แบบวัด	แบบส�ารวจรายการ	เป็นต้น	เมื่อท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะเข้าสู่

ขั้นตอนการน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 วิธีการและสถิติที่ใช้วิเคราะห์จะไม่ยุ่งยากซับซ้อน	 เช่น	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	

การกระจาย	 และการทดสอบที	 (t-test)	 และการวิเคราะห์เนื้อหา	 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วครูนักวิจัยจะต้องเขียน

รายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไม่เป็นเชิงวิชาการ	โดยประกอบด้วยประเด็นหลักๆ	ดังนี้คือ		ท�าไมจึงท�าวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน	ท�าอะไร	อย่างไร	วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร	และได้ผลเป็นอย่างไร	นับเป็นการรายงานวิจัยที่สามารถสื่อสารให้

เห็นได้โดยสรุปและชัดเจน	ไม่สร้างภาระให้กับครูจนเกินไป

	 จากทีก่ล่าวมา	ทักษะการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ	 ทักษะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน	ทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง		และทักษะการวิจัยปฏิบัติการ

ในชัน้เรียน	ถอืเป็นทกัษะทีจ่�าเป็นของครมูอือาชพีในศตวรรษท่ี	21	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรบัวธิเีรยีน	เปลีย่นวธิสีอนของ

เดก็กบัครไูทย	ซึง่การมทีกัษะเหล่านีน้บัเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญของการก้าวไปสู่การเป็นครคุูณภาพ	หรอืครมูอือาชีพ	ซึง่

ในการฝึกฝนและพฒันาตนเองไม่ใช่เรือ่งง่ายนกั	แต่กไ็ม่ใช่ยากเสียจนพฒันาไม่ได้	หากแต่ว่า	มคีวามตัง้ใจ	มุง่มัน่	และทุม่เท	

พัฒนาตนเอง	เพือ่ศิษย์มากน้อยเพียงไร	รวมถึงทกัษะเหล่านีอ้าจเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัครหูลายท่าน		หรอืครหูลายท่านอาจ

คุน้เคยมาบ้างแล้ว	แต่ยงัไม่สามารถฝึกฝนให้ตนเองสามารถมทัีกษะเหล่านีไ้ด้ดีนกั	อาจสืบเนือ่งมาจากหลากหลายปัจจยั	รวม

ทัง้ไม่เข้าใจว่า	ทกัษะเหล่านีจ้ะเกดิขึน้กับตวัครไูด้หรอืไม่	อย่างไร	จะมแีนวทางในการพัฒนาตนเองได้หรือไม่	ซึง่ประเดน็ปัญหา

เหล่านีจ้ะหมดไป	หากคร	ูหรอืผูท้ีส่นใจ	ได้ศึกษารายละเอยีดต่างๆ	ทีผู่เ้ขยีนได้บรรจงถ่ายทอด	ความรู	้ประสบการณ์	ลงใน

หนงัสือ “ทักษะ ๕ C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน” ให้คร	ูและผู้ท่ีสนใจ	

ได้เข้าใจรายละเอยีด	และแนวทางในการน�าทฤษฎีสูก่ารปฏบิตั	ิทีส่ามารถน�าไปใช้ในสภาพจรงิได้	ซึง่หนงัสือ	“ทักษะ ๕ C 

เพือ่การพัฒนาหน่วยการเรยีนรู้และการจดัการเรยีนการสอนองิมาตรฐาน” นีถ้อืเป็นคูม่อืครทูีส่�าคญัเล่มหนึง่	อนัจะช่วย

ให้ครูน�าไปศึกษา	เพือ่พฒันาตนเองให้เป็นผูท้ีม่ทีกัษะทีส่อดคล้องกับพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	เป็นครทูี

มคีณุภาพ	ก้าวสูค่วามเปลีย่นแปลงได้อย่างมัน่ใจต่อไป 

   

เอกสารอ้างอิง

พิมพันธ์	เดชะคุปต์	และ	พเยาว์	ยินดีสุข. ทักษะ ๕ C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอิง 

   มาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่	7	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2556.
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หลักเกณฑ์และค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์

บทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารครุศาสตร์

	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและ

งานวิจัยของนักศึกษา	คณาจารย์		และนักวิชาการที่สนใจนอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ	เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิด

เห็นทางด้านการศึกษา	 ซึ่งครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับ

พิจารณา	มี	3	ประเภท	คือ	บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์	บทความวิจัย	และบทวิจารณ์หนังสือ

	 บทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้จะต้องไม่เคยถูกน�าไป

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน	 และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ	 พร้อมทั้งได้รับการพิจารณา

จากผูป้ระเมนิอสิระ	(Peer	Review)	ก่อน	เพือ่ให้วารสารมคีณุภาพในระดบัสากล	และน�าไปอ้างองิได้	การเตรียมต้นฉบบั

ที่จะมาลงตีพิมพ์	ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย

 1.  ภาษา	เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้	การใช้ภาษาไทยให้ยดึหลกัการใช้ค�าศัพท์และชือ่บญัญติัตามหลกั

ของราชบัณฑิตยสถาน	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ	ยกเว้นกรณีจ�าเป็น	 ให้เขียนค�าศัพท์ภาษาไทยตาม

ด้วยวงเลบ็ภาษาองักฤษ	ให้ใช้ตวัเลก็ทัง้หมดยกเว้นช่ือเฉพาะต้องขึน้ต้นด้วยตวัอกัษรใหญ่	บทความส่วนทีเ่ป็นภาษาองักฤษ

ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ

 2.  การพิมพ์	ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	ด้วยรูปแบบตัวอักษร	TH	SarabunPSK	ขนาด	14	pt. 

โดยจัดหน้ากระดาษขนาด	A4 (8.5 x 11	นิ้ว)	ตั้งค่าหน้ากระดาษส�าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านด้านละ	

1	นิ้ว	(2.5	เซนติเมตร)	จัดหนึ่งคอลัมน์ส�าหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน์ส�าหรับบทความวิจัย

 3.  จ�านวนหน้า	บทความวิชาการและบทความวิจัย	ไม่ควรเกิน 15 หน้า

การเรียงล�าดับเนื้อหา

 1.  บทความวิจัย

  1.1  ชื่อเรื่อง	ควรสั้น	กะทัดรัด	และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย	 ไม่ใช้ค�าย่อ	ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ	โดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยมาก่อน

  1.2  ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	 หน่วยงาน 

หรือสถาบัน	

  1.3  บทคัดย่อ (abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	 เป็นเนื้อความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย	 โดย

เรียงล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา	 เช่น	 วัตถุประสงค์	 วิธีการศึกษา	ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน	 ไม่ควรเกิน	 

15	บรรทัด	ไม่ควรมีค�าย่อ		ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ

  1.4  ค�าส�าคญัหรอืค�าหลกั (keywords) ให้ระบทุัง้ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละ

ภาษา
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  1.5  บทน�า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน�าไปสู่การศึกษาวิจัย	 ให้ข้อมูลทางวิชาการ

พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าวๆ	และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยนั้นด้วย

  1.6 วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ	 อุปกรณ์	 สิ่งท่ีน�ามาศึกษา	 จ�านวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่

ศึกษา	ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการศึกษา	อธิบายวิธีการศึกษา	หรือแผนการทดลองทางสถิติ	การสุ่ม

ตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

  1.7 ผลการศกึษา แจ้งผลทีพ่บตามล�าดบัหวัข้อของการศึกษาวจิยัอย่างชดัเจนได้ใจความ	ถ้าผลไม่ซบัซ้อนไม่มี

ตวัเลขมาก	ควรใช้ค�าบรรยาย	แต่ถ้ามตีวัเลขมาก	ตวัแปรมาก	ควรใช้ตาราง	แผนภมูแิทน	ไม่ควรมเีกนิ	5	ตารางหรอืแผนภมูิ	

ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ	และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 	 1.8	สรุปผล	 ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงาน

ไว้ก่อนหรือไม่	อย่างไร	 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้	และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน�าผลการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์	หรือทิ้งประเด็นค�าถามการวิจัย	ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 1.9	ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น	และต้องมีค�าอธิบายสั้นๆ	แต่สื่อความหมาย	

ได้สาระครบถ้วน	 ในกรณีที่เป็นตาราง	ค�าอธิบาย	ต้องอยู่ด้านบน	 ในกรณีที่เป็นรูปภาพ	หรือแผนภูมิ	 ค�าอธิบายต้องอยู่

ด้านล่าง

	 	 1.10	เอกสารอ้างองิ ส�าหรบัการพิมพ์เอกสารอ้างองิ	ทัง้เอกสารอ้างองิทีเ่ป็นภาษาไทย	และภาษาองักฤษโดย

มีหลักการทั่วไป	คือ	เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ	ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ	และไม่ใช่

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์	ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์

 2. บทความวิชาการ

	 	 2.1	ชื่อเรื่อง

	 	 2.2	ผู้แต่ง	

	 	 2.3	บทน�า

	 	 2.4	เนื้อหา

	 	 2.5	บทสรุป

	 	 2.6	บรรณานุกรม

 3.  บทวิจารณ์หนังสือ

  3.1	ข้อมูลทางบรรณานุกรม

	 	 3.2	ชื่อผู้วิจารณ์

	 	 3.3	บทวิจารณ์

เอกสารอ้างอิง

  ใช้รูปแบบการอ้างอิง	APA	(American	Psychological	Association	citation	Style)
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(ทั้ง 4 หัวข้อ จัด 1 คอลัมน์)
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