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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	ฉบับนี้เป็นปีที่	12	ฉบับหลัง	(23)	ประจ�าเดือนกรกฎาคม–

ธันวาคม	2558	นับเป็นฉบับแรกของวารสารที่ตีพิมพ์ออกมาในฐานะ	วารสารในกลุ่มที่	1	ของฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย	 (หรือฐาน	 TCI)	 ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ที่ได้ประกาศผลการ

ประเมินเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2558	โดยมีผลท�าให้วารสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	อยู่ในกลุ่มที่	

1	ของฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(ฐาน	TCI)	เป็นเวลา	5	ปี	คือตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ถึง	31	ธันวาคม	

2562	และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล	ASEAN	Citation	Index	(ACI)	ต่อไป	ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณ

ทกุท่าน	ทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนกบัความส�าเรจ็ในครัง้นี	้และขอสญัญาว่าจะพฒันาคณุภาพวารสารครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม	ให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	

	 หลังจากที่วารสารครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ได้รับการประเมินเข้าอยู่ในกลุ่มที่	1	ของฐาน	TCI	

สิง่ทีเ่กดิตามมาอย่างเห็นได้ชดักค็อื	มบีทความวจิยัจ�านวนมากทีป่ระสงค์จะตพีมิพ์กบัวารสาร	โดยเฉพาะอย่างยิง่บทความ

วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก	ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในวารสาร	แต่ก็ต้อง

ขออภยัมา	ณ	ทีน่ี่ด้วยเช่นกัน	ทีอ่าจท�าใหเ้กดิความล่าช้า	เพราะทางกองบรรณาธกิารจ�าเปน็ตอ้งพิถพีถิันกบับทความของ

ท่านมากขึน้	แน่นอนว่าเมือ่วารสารได้รบัเกยีรตใิห้อยูใ่นกลุม่ทีม่คีณุภาพสงูขึน้	กองบรรณาธกิารกจ็�าเป็นต้องเน้นคณุภาพ

มากขึน้เช่นกนั	แต่ถ้าบทความของท่านเขียนมาอย่างดแีละมคีณุภาพ	เรากพ็ร้อมทีจ่ะส่งเสริม	สนบัสนนุให้ได้รบัการตีพมิพ์

อย่างเร็วที่สุด	หวังว่าทุกท่านที่ส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์กับวารสารคงเข้าใจความรู้สึกนี้	และยินดีที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพ

ร่วมกับวารสารต่อไป

	 ขอขอบพระคณุทางศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย	(ศนูย์	TCI)	ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะในการพฒันาวารสารเป็นอย่าง

ดี	ขอขอบพระคุณผู้ประเมินอิสระ	 (Peer	Review)	ทุกท่านที่ประเมินอย่างเข้มข้นกับทุกบทความ	และขอขอบพระคุณ
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	 บรรณาธิการ
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โมเดล CIPP ที่เปลี่ยนไป : ความหมาย ความส�าคัญ และพัฒนาการ

The	Modified	CIPP	Model…Conception,	Tranformation,	and	Development

ศิริชัย		กาญจนวาสี1

	Sirichai		Kanjanawasee1

	 โมเดลการประเมินอันเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด	 หรือแพร่หลายมากที่สุด	 คงไม่มีโมเดลการประเมินใดเทียบได้กับ

โมเดล	CIPP	ซึ่งพัฒนาโดย	Stufflebeam	และคณะ	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1971	CIPP	เป็นโมเดลการประเมินที่มีชื่อเสียงกะฉ่อน

โลก	เป็นโมเดลขวัญใจของนักประเมินที่ใช้กันมานานกว่า	40	ปี	ผู้เขียนเคยสนทนากับ	Stufflebeam	ว่า	40	ปีที่ผ่านมา	

CIPP	 เป็นโมเดลการประเมินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก	 ในขณะเดียวกันก็เป็นโมเดลที่มีผู้น�าไปใช้ผิดหรือไม่เหมาะสม	

(misuse)	มากที่สุดของโลกเช่นเดียวกัน	ซึ่ง	Stuffelbeam	ก็ยอมรับว่ามันเป็นจริงดังว่า

	 ในบทความนี้	ผู้เขียนขอเสนอแนวคิดการประเมินของโมเดล	CIPP	ตามที่	Stufflebeam	และคณะ	(1971)	ได้

วาดหวังเอาไว้ว่า	โมเดลการประเมิน	CIPP	นี้	ควรเป็นเพื่อนคู่คิด	มิตรคู่ใจของผู้บริหาร	และเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปความ

ต้องการจ�าเป็นทางการประเมินของสังคมโลกก็เปลี่ยนแปลงไปจาก	40	ปีที่ผ่านมา	จึงถึงเวลาที่	Stufflebeam	และคณะ	

(2002,	2007)	 ได้ปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินของ	CIPP	 ให้มีความทันสมัย	ทันยุคทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น	 โดยเสนอการ

ปรับปรุงโมเดลบนฐานเดิม	แต่ได้ขยายความคิดของการประเมินผลให้กว้างขวางขึ้น	เพื่อให้ผลการประเมินครอบคลุมถึง

ผลกระทบ (Impact)	ประสิทธิผล (Effectiveness) ความยั่งยืน	 (Sustainability)	 และการถ่ายทอดความส�าเร็จ 

(Transportability)	ของการด�าเนินงาน

 1.  แนวคิดพื้นฐาน

	 	 1.1		 นิยาม

	 	 	 Stufflebeamและคณะ	(1971)	ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ดังนี้

	 	 	 การประเมิน	 หมายถึง	 กระบวนการวางกรอบ	 (delineating)	 การจัดหา	 (obtaining)	 และการเสนอ

(providing)	 สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู ้ตัดสินใจใช้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม	 (judging	 decision	

alternatives)

	 	 1.2		 องค์ประกอบส�าคัญ

	 	 	 จากนิยามดังกล่าว	Stufflebeam	และคณะ	ได้ระบุองค์ประกอบส�าคัญของการด�าเนินงานประเมินว่า	

ประกอบด้วย	3	ขั้นตอนพื้นฐาน	ได้แก่

	 	 	 1)	วางกรอบค�าถามของการประเมินที่ต้องการค�าตอบ

	 	 	 2)	จัดหาสารสนเทศที่ตรงประเด็น	(relevant	information)

	 	 	 3)	น�าเสนอสารสนเทศให้ผูบ้ริหารใช้ตดัสนิใจเพือ่พฒันาแผนงานทีก่�าลงัด�าเนนิงาน	(improve	ongoing	

programs)

1		Ph.D.(Measurement	and	Evaluation)	UCLA/USA,	ศาสตราจารย์	นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
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	 	 1.3		 เป้าหมาย

	 	 	 จุดหมายส�าคัญของการประเมินสิ่งใด	 ๆ	 ก็ตาม	 มิใช่เพื่อการพิสูจน์ทราบหรือการตรวจสอบ	 แต่ความ

ส�าคัญอยู่ที่	“การพัฒนาสิ่งนั้น”

	 	 	 The	(CIPP)	model	is	based	on	the	view	that	the	most	important	purpose	of	evaluation	

is	NOT	to	prove,	but	to	IMPROVE.		(Stufflebeam,	2000)

 2.  ประเภทของการตัดสินใจ

  Stufflebeam	 และคณะ	 (1971)	 ได้วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นของผู้บริหารงาน/โครงการ	 ว่ามีความ

ต้องการการตัดสินใจที่ส�าคัญ	4	ประเภท	ได้แก่

	 	 2.1	 การตัดสินใจเพื่อการวางแผนโครงการ	(Planning	decisions)

	 	 	 -		เรามีความจ�าเป็นต้องจดัท�าโครงการอะไร?	(What	should	we	do?)	และเราควรก�าหนดจดุมุง่หมาย	

(Goal)	ของโครงการว่าอะไร?	จึงจะสนองความต้องการจ�าเป็นที่แท้จริงขององค์กร

	 	 2.2		 การตัดสินใจเพื่อวางโครงสร้างของโครงการ	(Structuring	decisions)

	 	 	 -		ภายใต้ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่	เราควรด�าเนินโครงการอย่างไร?	(How	should	we	do	it?)	และเราควร

มีแผนปฏิบัติการ	(Action	plan)	อย่างไร?

	 	 2.3		 การตัดสินใจเพื่อการด�าเนินงานโครงการ	(Implementation	decisions)

	 	 	 -		เราก�าลังปฏิบัติงานตามแผนหรือไม่	เพียงใด?	(Are	we	doing	it	as	planned?)	ถ้าไม่	ท�าไม?	และ

เราควรจะต้องปรับเปลี่ยน/แก้ไขอะไร?(And	if	not,	Why	not?	,	What	should	be	changed?)

	 	 2.4		 การตัดสินใจเพื่อยุติหรือด�าเนินโครงการต่อ	(Recycling	decisions)

	 	 	 -		ผลของโครงการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่	เพียงใด?	(Did	it	work?)	และเราควรยุติโครงการหรือ

ปรับเปลี่ยน/การด�าเนินโครงการต่อไปอย่างไร?

 3.  การประเมินและประเภทของการตัดสินใจ

  3.1		 การประเมินกับการตัดสินใจ

	 	 	 Stufflebeamและคณะ	 (1971)	 ได้วางหลักการว่า	 การประเมินเป็นกระบวนการจัดหาและเสนอ

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	ดังแผนผังที่	1

 
 

1.3 เปาหมาย 
จุดหมายสาํคญัของการประเมินสิ่งใด ๆ  ก็ตาม มิใชเพื่อการพิสูจนทราบหรือการตรวจสอบ แตความสําคัญ

อยูที่ “การพัฒนาสิ่งน้ัน” 
The (CIPP)model is based on the view that the most important purpose of evaluation is 

NOT to prove, but to IMPROVE.  (Stufflebeam, 2000) 
 

2. ประเภทของการตัดสินใจ 
 

Stufflebeamและคณะ (1971) ไดวิเคราะหความตองการจาํเปนของผูบริหารงาน/โครงการ วามีความตองการ
การตัดสินใจที่สําคัญ 4 ประเภท ไดแก 

2.1 การตัดสินใจเพื่อการวางแผนโครงการ (Planning decisions) 

 เรา มีความจําเปนตองจัดทําโครงการอะไร?  (What should we do?) และเราควรกําหนด
จุดมุงหมาย (Goal) ของโครงการวาอะไร? จึงจะสนองความตองการจําเปนที่แทจริงขององคกร 

2.2 การตัดสินใจเพื่อวางโครงสรางของโครงการ (Structuring decisions) 

 ภายใตทรัพยากรณที่มีอยู เราควรดําเนินโครงการอยางไร?  (How should we do it?) และเราควร
มีแผนปฏิบัติการ (Action plan) อยางไร? 

2.3 การตัดสินใจเพื่อการดําเนินงานโครงการ (Implementation decisions) 

 เรากําลังปฏิบัติงานตามแผนหรือไม เพียงใด?  (Are we doing it as planned?)  ถาไม ทําไม? 
และเราควรจะตอ งปรับ เปลี่ ยน /แก ไขอะไร?(And if not, Why not? , What should be 
changed?) 

2.4 การตัดสินใจเพื่อยุติหรือดําเนินโครงการตอ (Recycling decisions) 

 ผลของโครงการบรรลุตามจุดมุงหมายหรือไม เพียงใด?(Did it work?)  และเราควรยุติโครงการหรือ
ปรับเปลี่ยน/การดําเนินโครงการตอไปอยางไร? 
 

3. การประเมินและประเภทของการตัดสินใจ 
 

3.1 การประเมินกับการตัดสินใจ 
Stufflebeamและคณะ (1971) ไดวางหลักการวา การประเมินเปนกระบวนการจัดหาและเสนอสารสนเทศ

ที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารใชในการตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ดังแผนผังที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 

 

ระบบการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ การประเมิน 
การวางกรอบคาํถาม 
การจัดหาสารสนเทศ 
การเสนอสารสนเทศ 

แผนผังที่ 1		ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจ
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	 	 3.2		 การประเมิน	4	ลักษณะ	เพื่อการตัดสินใจ	4	ประเภท

	 	 	 การจดัหาสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัผู้บรหิารเพือ่ใช้ในการตดัสินใจ	4	ประเภท	ผู้ประเมนิจงึต้อง

ท�าการประเมิน	4	ลักษณะ	(CIPP)	ได้แก่	การประเมินบริบท	(Context	Evaluation)	เพื่อเสนอสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้

ส�าหรบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัการวางแผนโครงการ	(Planning	Decisions)	การประเมนิปัจจยัน�าเข้า	(Input	Evaluation)	

เพื่อเสนอสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ส�าหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการวางโครงสร้างของโครงการ	 การประเมินกระบวนการ	

(Process	 Evaluation)	 เพื่อเสนอสารสนเทศให้ผู ้บริหารใช้ส�าหรับตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงการด�าเนินการ	

(Implementation	Decisions)	 และการประเมินผลผลิต	 (Product	 Evaluation)	 เพื่อเสนอสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้

ส�าหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติหรือด�าเนินโครงการต่อ	(Recycling	Decisions)

 
 

แผนผังท่ี 1  ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสนิใจ 
3.2 การประเมิน 4 ลกัษณะ เพ่ือการตัดสินใจ 4 ประเภท 

การจัดหาสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารเพ่ือใชในการตัดสินใจ 4 ประเภท ผูประเมินจึงตอง
ทําการประเมิน 4 ลักษณะ (CIPP) ไดแก การประเมินบริบท (Context Evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศให
ผูบริหารใชสําหรับการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนโครงการ (Planning Decisions) การประเมินปจจัยนําเขา 
(Input Evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศใหผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจเก่ียวกับการวางโครงสรางของโครงการ 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศใหผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการดําเนินการ (Implementation Decisions) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพ่ือ
เสนอสารสนเทศใหผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติหรือดําเนินโครงการตอ (Recycling Decisions) 

 
Planning Decisions 

 
 
 
 
 
 
 Recycling Structuring 
 Decisions Decisions 
 
 
 
 
 
 

Implementation Decisions 
 

แผนผังท่ี 2  แนวคิดพ้ืนฐานของโมเดล CIPP 

 
3.3 โมเดล CIPP: องคประกอบของการประเมิน 

โมเดล CIPP มีองคประกอบของสิ่งสําคัญที่จะตองประเมินในแตละลักษณะของการประเมิน 4 ลักษณะ 
(CIPP) ดังแสดงในแผนผังที่ 3 
 
 

CIPP 
Model 

Context 
Evaluation 

Product 
Evaluation 

Process 
Evaluation 

Input 
Evaluation 

แผนผังที่ 2		แนวคิดพื้นฐานของโมเดล	CIPP

	 	 3.3		 โมเดล	CIPP	:	องค์ประกอบของการประเมิน

	 	 	 โมเดล	CIPP	มอีงค์ประกอบของสิง่ส�าคญัทีจ่ะต้องประเมนิในแต่ละลกัษณะของการประเมนิ	4	ลกัษณะ	

(CIPP)	ดังแสดงในแผนผังที่	3
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 การประเมินระหวางกาล การประเมินสรุปรวม 
 (Formative Evaluation) (Summative Evaluation) 
 

Context 
Evaluation 

 Input 
Evaluation 

 Process 
Evaluation 

 Product 
Evaluation 

 ประเมินความ
ตองการจาํเปนของ
องคกร (needs) 

 เพ่ือเลือกและระบุ
จุดมุงหมายของ
โครงการ (Goals) 

  ประเมินวิธกีารที่
เหมาะสมในการ
บรรลจุุดมุงหมาย 
(Approach) 

 เพ่ือวางแผน
ปฏบิัติการ (Plan) 

  ประเมินการ
ดําเนินงานตามแผน 
(Implementation) 

 เพ่ือพิจารณาวาควร
มีการปรบัเปลี่ยนสิ่ง
ใด (Actions) 

  ประเมินผลลัพธของ
โครงการ (Outcomes) 

 เพ่ือพิจารณาวาควรยุตหิรอื
ดําเนินโครงการตอไป 

 
แผนผังท่ี 3  องคประกอบในการประเมินของโมเดล CIPP 

 

สาํหรับรายละเอียดของการประเมินตามแนวคิดของโมเดล CIPP ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  โมเดลการประเมิน CIPP (The CIPP Model) 
 
มิติของการประเมิน คําถามการประเมิน วิธีการประเมิน ประเภทของการ

ตัดสินใจ 
การประเมินบริบท 
(Context 
Evaluation) 

เราควรทาํโครงการ
อะไร?และควรมี
จุดมุงหมายอะไร? 

 ศึกษาความตองการจาํเปน 
(needs)ขององคกร ระบุปญหา 
(problems) 

 ทรัพยากรทีมี่/โอกาสของการได
ทุนสนับสนุน 

 ควรกําหนดโครงการอะไร/มี
วัตถปุระสงคอะไร? 

Planning Decisions 

การประเมินปจจัย
นําเขา 
(Input Evaluation) 

เราควรทาํโครงการ
อยางไร? 

 บรรยายปจจัย/ทรัพยากรทีจ่ะ
นํามาใช 

 คาดการคาใชจาย/ผลตอบแทน 

 ควรกําหนดวธิดํีาเนินการ/ยุทธวธิี
อยางไร? 

Structuring Decisions 

 
 

แผนผังที่ 3		องค์ประกอบในการประเมินของโมเดล	CIPP

ส�าหรับรายละเอียดของการประเมินตามแนวคิดของโมเดล	CIPP	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1		โมเดลการประเมิน	CIPP	(The	CIPP	Model)

มิติของการประเมิน ค�าถามการประเมิน วิธีการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมินบริบท

(Context	Evaluation)

เราควรท�าโครงการ

อะไร?และควรมีจุด 

มุ่งหมายอะไร?

•	 ศึกษาความต้องการจ�าเป็น	

(needs)	ขององค์กร	ระบุปัญหา	

(problems)

•	 ทรัพยากรที่มี/โอกาสของการได้

ทุนสนับสนุน

•	 ควรก�าหนดโครงการอะไร/มี
วัตถุประสงค์อะไร?

Planning	Decisions

การประเมินปัจจัยน�า

เข้า

(Input	Evaluation)

เราควรท�าโครงการ

อย่างไร?

•	 บรรยายปัจจัย/ทรัพยากรที่จะน�า

มาใช้

•	 คาดการค่าใช้จ่าย/ผลตอบแทน

•	 ควรก�าหนดวิธีด�าเนินการ/ยุทธวิธี

อย่างไร?

Structuring	Decisions
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ตารางที่ 1		โมเดลการประเมิน	CIPP	(The	CIPP	Model)		(ต่อ)

มิติของการประเมิน ค�าถามการประเมิน วิธีการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมนิกระบวนการ

(Process	Evaluation)

เราท�าตามแผนหรือไม่?

เพียงใด	ควรปรับ-

เปลี่ยนอะไร?

•	 การด�าเนินงานตามแผน
•	 การติดตามก�ากับความก้าวหน้า

•	 ควรปรับปรุงการด�าเนินงาน

สิ่งใด?

Implementing	

Decisions

การประเมินผลผลิต

(Product	Evaluation)

เราบรรลุผลหรือไม่? •	 ผลผลิตที่เกิดขึ้น

•	 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

•	 ควรยุติหรือด�าเนินการต่อ?

Recycling	Decisions

 4. การปรับปรุงโมเดล CIPP

  โมเดล	CIPP	มีการประเมินผลผลิต	(Product	Evaluation)	ที่หมายถึงผลลัพธ์	(outcomes)	ของโครงการ

นั้น	ซึ่งค่อนข้างมีความคลุมเครือและมีความเฉพาะในวงแคบ	Stufflebeam	และคณะ	(2002,	2007)	จึงได้ปรับปรุงการ

พิจารณาผลของโครงการให้มีความชัดเจน	 กว้างขวาง	 และครอบคุลมความต้องการทางสังคมมากขึ้น	 ดังแสดงใน 

แผนผังที่	4

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1  โมเดลการประเมิน CIPP (The CIPP Model)  (ตอ) 
 

มิติของการประเมิน คําถามการประเมิน วิธีการประเมิน ประเภทของการ
ตัดสินใจ 

การประเมิน
กระบวนการ 
(Process Evaluation) 

เราทาํตามแผน
หรือไม? 
เพียงใด ควรปรับ-
เปลี่ยนอะไร? 

 การดําเนินงานตามแผน 

 การติดตามกํากบั
ความกาวหนา 

 ควรปรับปรุงการดําเนินงานสิ่ง
ใด? 

Implementing 
Decisions 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

เราบรรลผุลหรอืไม?  ผลผลิตที่เกิดขึ้น 

 ผลลัพธทีค่าดหวัง 

 ควรยุติหรือดําเนินการตอ? 

Recycling Decisions 

 

4. การปรับปรงุโมเดล CIPP 
 

โมเดล CIPP มีการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ที่หมายถึงผลลัพธ (outcomes) ของโครงการน้ัน 
ซึ่งคอนขางมีความคลุมเครือและมีความเฉพาะในวงแคบ Stufflebeamและคณะ (2002, 2007) จึงไดปรับปรุง
การพิจารณาผลของโครงการใหมีความชัดเจน กวางขวาง และครอบคุลมความตองการทางสังคมมากขึ้น ดังแสดง
ในแผนผังที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ี 4  การปรับปรงุโมเดล CIPP และพฒันาโมเดลใหม (CIPIEST) 

 

Impact 

Effectiveness 

Transportability 

Sustainability 

Input Process Product 

Context 

แผนผังที่ 4 	การปรับปรุงโมเดล	CIPP	และพัฒนาโมเดลใหม่	(CIPIEST)

 5.  โมเดลการประเมิน CIPIEST (The CIPIEST Model)

	 	 การประเมินผลผลิต	(Product	Evaluation)	จากฐานแนวคิดเดิม	มีการปรับใหม่ให้ครอบคลุมถึงผลกระทบ	

(Impact)	ประสิทธิผล	(Effectiveness)	ความยั่งยืน	(Sustainability)	และการถ่ายทอดความส�าเร็จ	(Transportability)

ของการด�าเนินงานดังนี้

	 	 -	 การประเมินผลกระทบ	(Impact	Evaluation)

	 	 	 การประเมินผลกระทบ	 เป็นการประเมินที่ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหลัก

ตามความคาดหมายของงาน/โครงการ
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	 	 -		การประเมินประสิทธิผล	(Effectiveness	Evaluation)

	 	 	 การประเมินประสิทธิผล	เป็นการประเมินที่ให้ความส�าคัญกับผลส�าคัญที่เกิดขึ้น	ทั้งผลที่คาดหมายและไม่

ได้คาดหมาย	โดยให้พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งผลทางบวกและทางลบของงาน/โครงการ

	 	 -		การประเมินความยั่งยืน	(Sustainability	Evaluation)

	 	 	 การประเมินความยั่งยืน	 เป็นการประเมินถึงความพอใจของผู้ได้รับผลประโยชน์	 และการคงอยู่ของความ

ส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง	โดยอาจพิจารณาถึงการลดปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลต่อความส�าเร็จของงาน/โครงการ

	 	 -		การประเมินการถ่ายทอดความส�าเร็จ	(Transportability	Evaluation)

	 	 	 การประเมนิการถ่ายทอดความส�าเรจ็	เป็นการประเมนิถึงความเหมาะสมในการน�าการด�าเนนิงานไปประยกุต์

ใช้ในสถานการณ์อื่น	 ๆ	 แล้วยังสามารถสร้างผลส�าเร็จได้ไม่ต่างกัน	 เช่น	 การน�าไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อม	 สถานที่ 

ผู้บริหาร	กลุ่มผู้รับผล	เนื้อเรื่อง	หรือช่วงเวลาอื่น	ๆ	เป็นต้น

 6.  การประยุกต์ใช้โมเดลการประเมิน (CIPIEST)

  6.1  การประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบ/สถาบัน/แผนงาน/โครงการระยะยาว

	 	 	 เมือ่พจิารณาถงึแนวคดิและหลกัการของโมเดลการประเมนิ	CIPIEST	ทีป่รบัปรงุใหม่แล้ว	ผู้เขยีนขอสรปุ

วิธีด�าเนินการประเมินโดยใช้โมเดล	 CIPIEST	 ส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินระบบ/สถาบัน/แผนงาน/โครงการ

ระยะยาว	 โดยค�านึงถึงมิติของการประเมิน	 สิ่งท่ีมุ่งประเมิน	 การจัดท�ารายงาน	 และผู้ใช้ผลการประเมิน	 ดังแสดงใน 

ตารางที่	2

ตารางที่ 2		การประยุกต์ใช้โมเดล	CIPIEST	ส�าหรับประเมินระบบ/สถานบัน/แผนงาน/โครงการระยะยาว

มิติการประเมิน สิ่งที่ประเมิน การจัดท�ารายงาน ผู้ใช้ผลการประเมิน

C

(Context	Evaluation)

การประเมินบริบท

•	ประเมินความต้องการจ�าเป็น

ของกลุ่มเป้าหมายหลักที่คาด

ว่าจะได้รับประโยชน์

•	ประเมินจุดมุ่งหมายที่ควรจะ

เป็นและความต้องการของผู้ใช้

ผลการประเมิน

Context	Evaluation	

Report	ส�าหรับผู้ตัดสิน

ใจ/ผู้มีส่วนได้เสีย

•	ใช้ผลการประเมินเพื่อ

เลือกกลุ่มเป้าหมายหลัก

และระบุความต้องการ

จ�าเป็นของกลุ่ม

•	ใช้ผลในการตัดสินใจ
ตลอดขั้นตอนการประเมิน

ประสิทธิผลของแผนงาน	

กลุ่มเป้าหมายหลัก

•	ใช้ผลสนับสนุนการจัดท�า	

แผนงาน	การจัดเตรียม

ทีมงาน	เตรียมแผนการ

ด�าเนินงาน
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ตารางที่ 2		การประยุกต์ใช้โมเดล	CIPIEST	ส�าหรับประเมินระบบ/สถานบัน/แผนงาน/โครงการระยะยาว	(ต่อ)

มิติการประเมิน สิ่งที่ประเมิน การจัดท�ารายงาน ผู้ใช้ผลการประเมิน

P

(Process	Evaluation)

การประเมิน

กระบวนการ

•	ประเมินความก้าวหน้าของ

การด�าเนินงานโดยการมีส่วน

ร่วมของกลุ่มเป้าหมายหลัก	

เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับส�าหรับ

ผู้เกี่ยวข้อง

Process	Evaluation	

Report	ส�าหรับผู้ตัดสิน

ใจ/ผู้มีส่วนได้เสีย

•	ใช้ผลการประเมินเพื่อ

สร้าง	จุดแข็งของการ

ด�าเนินงานติดตามก�ากับ

แผนงาน

•	ติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อ

รายงานไปยังแหล่งทุน

สนับสนุนแผนงาน

I

(Impact	Evaluation)

การประเมินผลกระทบ

•	ประเมินผลประโยชน์ที่กลุ่ม

เป้าหมายหลักได้รับตามที่

คาดหวังหรือไม่	ประเมินผล

ประโยชนท์ีก่ลุม่เปา้หมายหลกั

ได้รับตามที่คาดหวังหรือไม่

Impact	Evaluation	

Report	ส�าหรับ 

ผู้ตัดสินใจ/ผู้มีส่วนได้

เสีย

•	ใช้ผลการประเมินเพื่อ

ตัดสินว่าแผนงานสามารถ

ตอบสนองความต้องการ

จ�าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย

ได้เพียงใด

•	ใช้ผลเพื่อตัดสินใจปรับ-

เปลี่ยนแผนงาน/กิจกรรม

E

(Effectiveness	

Evaluation)

การประเมินประสิทธิผล

•	ประเมินผลลัพธ์ส�าคัญทั้งที่

คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย	

ทั้งทางบวกและลบ 

(การประเมิน	goal–free)

Effectiveness	

Evaluation	Report	

ส�าหรับผู้ตัดสินใจ/	 

ผู้มีส่วนได้เสีย

•	ใช้ผลการประเมินเพื่อ

ตัดสินความส�าเร็จของ

แผนงาน/โครงการ

•	ใช้ผลเพื่อเตรียม	

Accountability	Report

S

(Sustainability	

Evaluation)

การประเมินความยั่งยืน

•	การประเมินการรักษา/คง

อยู่	หรือความต่อเนื่องของผล

ส�าเร็จ

•	การคงอยู่ของแผนงาน/งาน	
ปัจจัยน�าเข้า	การด�าเนินงาน	

และความส�าเร็จ

Sustainability	

Evaluation	Report	

ส�าหรับผู้ตัดสินใจ/ 

ผู้มีส่วนได้เสีย

•	ใช้ผลการประเมินเพื่อ

ตัดสินความพึงพอใจของ 

ผู้ได้รับผลประโยชน์

•	ใช้ผลประเมินความ

ต้องการจ�าเป็นว่ายังคงมี

อยู่หรือไม่

•	ใช้ผลเพื่อตัดสินว่าการ

ด�าเนินงานยังก่อให้เกิด

ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

หรือ
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ตารางที่ 2		การประยุกต์ใช้โมเดล	CIPIEST	ส�าหรับประเมินระบบ/สถานบัน/แผนงาน/โครงการระยะยาว	(ต่อ)

มิติการประเมิน สิ่งที่ประเมิน การจัดท�ารายงาน ผู้ใช้ผลการประเมิน

T

(Transportability	

Evaluation)

การประเมินการ

ถ่ายทอดความส�าเร็จ

•	ระบุหน่วยงาน/กลุ่มบุคคลที่

มีแนวโน้มจะน�าแผนงานไป

ประยุกต์ใช้

•	ประเมินความเหมาะสมใน

การน�าแผนงานไปปรับ

ประยุกต์ใช้ที่อื่น

Transportability	

Evaluation	Report	

ส�าหรับผู้ตัดสินใจ/	 

ผู้มีส่วนได้เสีย

•	ใช้ผลการประเมินเพื่อ

ตัดสินถึงความต้องการ

จ�าเป็นของการเผยแพร่

สารสนเทศของแผนงานไป

ยังหน่วยงาน/กลุ่มบุคคลที่

จะได้ประโยชน์

•	ใช้ผลเพื่อตัดสินระดับ

ความส�าเร็จของการน�าไป

ปรับประยุกต์ใช้ที่อื่น

•	ติดตามความส�าเร็จของ
การน�าไปปรับประยุกต์

ใช้ที่อื่น

	 ผูเ้ขยีนมข้ีอเสนอแนะว่าในการประเมนิระบบ/สถาบนั/แผนงาน/โครงการใดกต็าม	ผู้ประเมนิควรจะต้องพจิารณา

สถานการณ์ของการประเมินให้ดี	เพื่อประยุกต์ใช้โมเดลการประเมิน	CIPIEST	ได้อย่างเหมาะสมว่าจะใช้โมเดลอย่างเต็ม

รูป	(Full	Model)	หรือเลือกใช้โมเดลเพียงบางมิติ	(Partial	Model)	ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์	โดยพิจารณาถึง

บริบท	(Context)	และสภาพแวดล้อมของโครงการ	ผู้ต้องการใช้ผลของการประเมิน	(Audiences)	และช่วงเวลาของการ

เข้าไปท�าการประเมิน	(Timeliness)

  6.2  การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ

	 	 	 โมเดลการประเมิน	CIPIEST	เป็นโมเดลที่	Stufflebeam	และคณะ	ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สารสนเทศที่

เป็นประโยชน์อย่างลุม่ลกึแก่ผูบ้รหิารส�าหรบัใช้ในการตดัสนิใจอย่างรอบด้านทางการบรหิาร	โมเดลการประเมนิ	CIPIEST	

จึงมีทั้งความกว้าง	 ความลึก	 และความละเอียดอ่อน	 สามารถที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิผลของระบบ

ปฏิบัติการที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี	ดังแสดงในแผนผังที่	5
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แผนผังท่ี 5  การประยุกตใชโมเดล CIPIEST สําหรบัพัฒนาประสิทธิผลของระบบปฏบิัติการ/โครงการ 
 

แนวทาง
ปรับปรุง 

ระบบปฏิบตัิกา

 ระบุปญหา 

 กําหนด
วัตถุประสงค 

 ของระบบ 

ไดแนวการ
ปรับเปลี่ยน 

ไดยุทธวิธี 
ที่

ตองการขอมลู
เพื่อ 

ความตองการ 
การ

ลงมือปฏิบัติการตาม
โครงการ 

การประเมินบริบท

(c) 

การประเมินปจจัยนําเขา

(I) 

NO 

YES 

YES 

NO 

YES NO 

NO 

การประเมินกระบวนการ 

( P) 

ติดตามความกาวหนา 
และปรับปรุง 

การประเมินผลกระทบ 

(I) 

การประเมินประสิทธิผล 

(E) 

การประเมินความย่ังยืน 

(S) 

การประเมินการถายทอด

ความสําเร็จ (T ) 

กลุมเปาหมาย 
ไดรับประโยชน 

NO 

ยุติ 
โครงการ

YES 

ความสําเร็จ 
ของโครงการ 

ความคงอยู 
ของผลสําเร็จ 

YES 

YES 

ปรับปรุงประยุกต 
ใชที่อ่ืน 

YES 

YES 
YES ความคุมคาของ 

โครงการ 

NO 

NO 

NO 

NO 

การพัฒนา
ความ 

สําเร็จตอไป 

0 

YES 

NO 

แผนผังที่ 5		การประยุกต์ใช้โมเดล	CIPIEST	ส�าหรับพัฒนาประสิทธิผลของระบบปฏิบัติการ/โครงการ
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สรุป

	 	โมเดลการประเมนิ	CIPP	ทีรู่จ้กัและใช้กนัอย่างแพร่หลาย	ได้มกีารปรบัปรงุมติขิองการประเมนิผลผลติ	(Product	

Evaluation)	ให้มีความชัดเจน	ทันสมัย	และสนองตอบต่อความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น	โดยเสนอให้มีการประเมิน

ผลที่ครอบคลุมถึง	ผลกระทบ (Impact)	ประสิทธิผล (Effectiveness)	ความยั่งยืน (Sustainability)	และการถ่ายทอด

ความส�าเร็จ (Transportability)	 ของการด�าเนินงาน	 โมเดลจึงถูกปรับเปลี่ยนชื่อเป็น	CIPIEST	ซึ่งจัดเป็นกระบวนการ

ประเมินเชิงระบบที่เน้นการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจ	 (Systematic	Decision	Oriented	

Approach	:	ศริชิยั	กาญจนวาส,ี	2554)	เพือ่พฒันาระบบ/สถาบนั/แผนงาน/โครงการ	การน�าโมเดล	CIPIEST	ไปประยกุต์

ใช้ในการประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ผู้ประเมินควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์	 โดยค�านึงถึงบริบท/

สภาพแวดล้อมความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน	และช่วงเวลาที่เข้าไปท�าการประเมิน
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การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Research on Process of Drawing Conclusions Critical Thinking Skill  

Development for Graduates Faculty of Education, 

Rajabhat Maha Sarakham University
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ศกึษาสภาพทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลูอย่างมวีจิารณญาณทีส่ามารถตดิตัวและ

ท�าได้ด้วยตนเอง	 พัฒนาทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาเป็นรายบุคคล	 และศึกษาผลการ

พัฒนาทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาจ�าแนกตามสาขาวิชา	 ผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่	 นักศึกษาชั้น 

ปีที่	 4	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เครื่องมือที่ใช้	 ได้แก่	 แบบประเมินทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล	

แบบประเมนิทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลูอย่างมวิีจารณญาณ	แบบสมัภาษณ์แนวคดิในการลงข้อสรปุข้อมลู	แบบฝึกทกัษะ

การวิเคราะห์งาน	แบบประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และแบบฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล	การวิเคราะห์

ข้อมลูเชงิคณุภาพใช้การวเิคราะห์เนือ้หาส�าหรบัข้อมลู	และการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณใช้การวเิคราะห์ความถี	่ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลู	นกัศกึษาไม่สามารถลงข้อสรปุของปัญหาของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ได้	ซึง่เป็น

ผลมาจากการขาดทักษะการวิเคราะห์งาน	 นักศึกษาใช้การคัดลอกและวาง	 โดยไม่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์งาน	จากข้อมูลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ก�าหนดให้

	 2.		กระบวนการพฒันาทกัษะการลงข้อสรปุอย่างมวีจิารณญาณของนกัศกึษา	ประกอบด้วย	1)	การใช้สถานการณ์

ที่เป็นปัญหากระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์งาน	 โดยอาศัยหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 แล้วใช้ค�าถามกระตุ้นร่วมกับ

การอภิปรายกลุ่มและการฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล	 โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาจากแบบฝึกทักษะท่ีก�าหนดให้	 พร้อม

กบัประเดน็ค�าถามให้ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์		และ	2)	การใช้หลักการตดัสินใจอย่างมวีจิารณญาณ	เลือกจากข้อความส�าคัญ

ในแบบฝึกทักษะที่เป็นสถานการณ์เป็นปัญหาแล้วน�ามาตอบค�าถาม	 โดยให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายก�าหนดข้อความ

1	กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	อาจารย์ประจ�าสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

24

ส�าคัญที่จะน�าไปใช้ตอบค�าถามที่ก�าหนดให้	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส�าคัญ	ความสัมพันธ์	และลงข้อสรุป

อย่างมีวิจารณญาณได้	

	 3.	 ผลการพัฒนาทักษะการการลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา	พบว่า	

	 	 3.1	 ก่อนการพัฒนานักศึกษามีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ	อยู่ในระดับต�่า	 (x̄ =	 4.40,	
S.D.=	 1.084)	 เมื่อพิจารณารายสาขาวิชาพบว่า	 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ	สูงที่สุด	(x̄ =	5.22,	S.D.=	0.912)	รองลงมาเป็นสาขาวิชาชีววิทยา	(x̄ =	4.76,	S.D.=	0.904)	ส่วนสาขา

วิชาดนตรีศึกษามีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลต�่าสุด	(x̄ =	3.98,	S.D.	=	1.157)		 	

  3.2		หลังการพัฒนานักศึกษามีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ	 อยู่ในระดับดี	 (x̄ =	 7.35,	 
S.D.=	 0.802)	 เมื่อพิจารณารายสาขาวิชาพบว่า	 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณ	สูงที่สุด	(x̄ =	7.90,	S.D.=	0.620)	รองลงมาเป็นสาขาวิชาชีววิทยา	(x̄ =	7.79,	S.D.=	0.786)	ส่วนสาขา

วิชาดนตรีศึกษามีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลต�่าสุด	(x̄ =	6.89,	S.D.=	0.658)	

 ค�าส�าคัญ : กระบวนการพัฒนา,	ทักษะการลงข้อสรุป,	มีวิจารณญาณ

Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	study	skills,	critical	information	into	conclusions	Hippocrates	

and	do	it	yourself	and	then,	developing	skills	to	critical	information	into	conclusions	of	the	individual	

student,	and	study	the	development	of	skills	to	critical	information	into	conclusions	of	students	by	

majors.	The	research	has	3	phases.	Data	provider	is	a		4th	year	student	of	Faculty	of	Education,	Rajabhat	

Maha	 Sarakham.	 The	 instrument	was	 :	 A	 skills	 assessment	 information	 into	 conclusions,	 A	 skills	 

assessment	information	into	conclusions	critical	information,	An	interviews	in	the	concept	conclusive	

information,	 Skills	 Exercise	 Analysis,	 Skills	 Exercise	 information	 conclusions,	 Assessment	 of	 the	 

information	conclusions,	Assessment	and	critical	thinking	skills,	Skills	Exercise	Analysis,	Skills	Exercise	

information	conclusions.	Content	analysis	for	qualitative	data.	And	frequency	analysis,	percentage,	

average	and	standard	deviation	for	quantitative	data.	The	research	findings	showed	that:

	 1.	 Skills	of	the	conclusion	of	the	Faculty	of	Education	Students	unable	to	conclude	the	event	

of	a	problem	or	situation.	This	is	the	result	of	a	lack	of	skills	analysis.	And	students	using	copy	and	

paste.By	going	through	the	process	of	critical	thinking	And	Synthesis	from	a	given	situation.

	 2.		The	development	process	concludes	with	a	critical	skills	to	students.	1)	Using	a	scenario	

that	stimulate	thinking	skills,	problem	analysis.	The	principle	of	critical	thinking.	Then	use	the	questions	

to	stimulate	discussion	among	the	group.	Students	to	study	from	requiring	skill.	With	the	questions	

to	the	students	to	think	critically.	The	instrument	is	a	skill	analysis	of	2	sets.	2)	Use	the	critical	decisions.	

Select	the	text	in	a	requiring	skill.		Situation	is	a	problem	and	to	answer	questions	by	the	emphasis	
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(Highlight)	key	messages	and	then	assign	students	to	discussed.	To	enable	students	to	analyze	the	

importance	of	relationships	and	the	critical	conclusions.	The	instrument	is	a	skill	the	conclusion	of	 

3 sets 

	 3.	 The	 proceed	 to	 develop	 the	 skills	 development	 process.	 And	 skills	 assessment	 after	 

completing	the	study	found.

	 	 3.1	 Before	the	development	of	the	student	skills	information	into	conclusions	were	low	 

(x̄ =	4.40,	S.D.	=	1.084).	Highest	Mathematics	(x̄ =	5.22,	S.D.	=	0.912).	Followed	by	Biology	(x̄ =	4.76,	
S.D.	=	0.904).	Lowest	Music	Education	(x̄ =	3.98,	S.D.	=	1.157).

	 	 3.2		 The	development	of	student	skills	data	into	conclusions.	At	a	good	level	(x̄ =	7.35, 
SD	=	0.802)	when	considering	the	subject.	Student	Mathematics	highest	(x̄ =	7.90,	SD	=	0.620),	followed	

by	Biology	(x̄ =	7.79,	SD	=	0.768)	Lowest	Music	Education.	(x̄ =	6.89,	SD	=	0.658).

 Keywords :	Process	of	developing	skills,	Critical	information,	Conclusions	Hippocrates	

บทน�า

	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้บัญญัติแนวนโยบายพื้น

ฐานแห่งรัฐ	 ส่วนท่ี	 4	 แนวนโยบายด้านศาสนา	 สังคม	 

การสาธารณสุข	การศึกษา	และวัฒนธรรม	มาตรา	80	(3)	

รัฐต้องด�าเนินการ	 “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษาทุกระดับ	ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม	 จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ	

กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ	 จัดให้มีการพัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก	 รวมท้ังปลูกฝังให้ผู ้เรียนมี

จิตส�านึกของความเป็นไทย	 มีระเบียบวินัย	 ค�านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวม	 และยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	 

(ศาลรัฐธรรมนูญ,	ส�านักงาน.	2550	:	23-24)	โดยในส่วน

ของนโยบายการศกึษาข้อ	3)	มคีวามมุง่หมายท่ีจะ	“ปฏรูิป

ครู	ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูป

ระบบ	 การผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาต	ิ 

สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี	 และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู	

ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู	 พัฒนาระบบ

ความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์	

	 จากแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของ

รฐับาล	จะเหน็ว่า	มคีวามจ�าเป็นต้องเร่งพฒันาคณุภาพการ

ศึกษา	โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย	ปฏิรูปครู	

ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง	 สมรรถนะที่

ส�าคัญอย่างหนึ่งของครูในปัจจุบันก็คือ	สมรรถนะทางด้าน

การวิจัย	 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี	

สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์	ในส่วนของมาตรฐานผล

การเรยีนรู	้ด้านความรู	้ว่า	“มคีวามเข้าใจความก้าวหน้าของ

ความรู ้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง

ตระหนักถึงความส�าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการ

ต่อยอดความรู้”	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 ทักษะการวิจัยเป็นส่ิง

จ�าเป็นส�าหรบันกัศกึษา	ทีต้่องได้รบัการพัฒนาอย่างเข้มข้น	

โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะการวจิยัด้านการค้นคว้าหาข้อมลู

ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความส�าคัญอย่างมากในการท�า

วจิยั	เพราะการค้นคว้าหาข้อมลูจะท�าให้นกัศกึษาได้ท�าการ

วางแผน	 (Planning)	 ในการค้นคว้า	 ด�าเนินการค้นคว้า	

(Investigating)	 หาข้อมูลจากแหล่งต่าง	 ๆ	 ตรวจสอบ	 

(Evaluating)	 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 ตลอดจนการน�า

เสนอข้อมูล	 (Presenting)	 และลงข้อสรุปจากข้อมูลนั้น	
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(Concluding)	 อย่างถูกต้องมีเหตุผล	 เมื่อนักศึกษาได้ฝึก

ทกัษะเหล่านีเ้ป็นประจ�าในการจดัการเรยีนรู	้ทกัษะเหล่านี้

กจ็ะตดิตวันกัศกึษาไปตลอดท�าให้นกัศกึษาสามารถคดัสรร

รับรู ้สารสนเทศต่างๆ	 ท่ีมีอยู ่อย่างมากมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ความสามารถเหล่านี้เมื่อน�ามาใช้ในการท�า

วิจัย	ย่อมน�ามาซึ่งผลการวิจัยที่มีความถูกต้อง	สามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

	 ดังนั้น	 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว 

จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ให ้นักศึกษาได ้มีทักษะการลงข ้อสรุปข ้อมูลอย ่างมี

วิจารณญาณเพื่อจะได้สร้างความรู้ใหม่	 และมีความเข้าใจ

ในทฤษฎี	 ที่จะเป็นพ้ืนฐานให้นักศึกษามีความรู้ความ

สามารถในเรื่องของการวิจัย	และมีทักษะทางด้านการวิจัย

ในด้านอื่น	 ๆ	 รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่

จ�าเป็นในศตวรรษที่	 21	 เช่นการคิดสร้างสรรค์การคิดแก้

ปัญหาการคดิแบบวจิารณญาณ	ฯลฯ	จ�าเป็นต้องบูรณาการ

ทั้งด้านศาสตร์ต่าง	ๆ	และบูรณาการการเรียนในห้องเรียน

และชีวิตจริง	 (The	 Partnership	 for	 21st	 Century	 

Learning.	2015	:	4)

	 จากความส�าคัญดังท่ีกล่าวมา	 คณะผู้วิจัยจึงสนใจ

ศกึษาและการวจิยักระบวนการพฒันาทกัษะการลงข้อสรุป

ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา	 คณะครุศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถ

ค้นคว้าหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต ่องานวิจัยของตน	

สามารถน�าเสนอข้อมูลโดยอ้างอิงตามระบบสากลได	้

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการยืนยัน

ข้อมูลที่ค้นคว้าได้โดยใช้แหล่งอ้างอิงหลายแหล่ง	 และ

สามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้อย่างถกูต้องตามมาตรฐานสากล

และที่ส�าคัญหากนักศึกษามีทักษะในการลงข้อสรุปของ

ข้อมูลติดตัวนักศึกษาไป	 นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ตลอดชีวิต	 สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและหมายรวมถึงการพัฒนานักเรียนที่เป็น

ก�าลังส�าคัญของชาติให้มีความสามารถเป็นพลเมืองที่ดี 

ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาสภาพทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล

อย่างมวิีจารณญาณของนกัศึกษาทีส่ามารถตดิตวัและท�าได้

ด้วยตนเอง	

	 2.	 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะการลงข้อ

สรปุข้อมลูอย่างมวีจิารณญาณของนกัศกึษาเป็นรายบคุคล

	 3.	 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการลงข้อสรุป

ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาจ�าแนกตามสาขา

วิชา

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเป็น	3	ระยะ	

โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

	 ระยะที่	1		 ศึกษาสภาพทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล

อย่างมวิีจารณญาณของนกัศึกษาทีส่ามารถตดิตวัและท�าได้

ด้วยตนเอง	

	 ระยะที่	 2	พัฒนาทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

	 ระยะที่	 3	 ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการลงข้อ 

สรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาจ�าแนกตาม

สาขาวิชา 

	 ในแต่ละระยะมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 ระยะที ่1 ศกึษาสภาพทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลู

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่สามารถติดตัวและ

ท�าได้ด้วยตนเอง

 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพทกัษะการลงข้อสรปุ

ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่สามารถติดตัว

และท�าได้ด้วยตนเอง

  วิธีด�าเนินการวิจัย  

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่	นกัศกึษา	

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ช้ันปีที	่

4	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2557	 รวมทั้งหมดจ�านวน	 

6	 สาขาวิชา	 17	 หมู ่ เรียน	 579	 คน และนักศึกษา 
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คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ช้ันปีที	่

4	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 รวมท้ังหมดจ�านวน 

5	สาขาวิชา	9	หมู่เรียน	279	คน รวมทั้งหมดจ�านวน	858	

คน	โดยจ�าแนกเป็น	3	กลุ่ม	ตามระยะของการวิจัย

   กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่

นกัศกึษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	

ชั้นปีที่	4	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา	จ�านวน	6	สาขาวิชา	8	

หมู่เรียน	278	คน	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	และแบบประเมินทักษะการลง

สรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ		

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1.	คณะผูว้จิยัด�าเนนิการนดัหมายกลุม่ตวัอย่าง

เพื่อท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.		ด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับทกัษะ

การลงสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบประเมินกับ

กลุ่มตัวอย่าง

	 	 3.	ท�าการสมัภาษณ์เพ่ิมเตมิกบักลุม่ตวัอย่างใน

ประเด็นเกี่ยวกับการสงสรุปข้อมูล

	 	 4.		ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล	 เพื่อ

เตรียมการวิเคราะห์ต่อไป

  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทักษะการลงข้อสรุป

ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีสามารถติดตัว

และท�าได้ด้วยตนเอง	จากข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินด้วย

การวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ	 	

	 	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทักษะการลงข้อสรุป

ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาท่ีสามารถติดตัว

และท�าได้ด้วยตนเอง	จากข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ด้วย

การวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	 และน�าเสนอ

เป็นความเรียง

 ระยะที ่2 พฒันาทักษะการลงข้อสรปุข้อมลูอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

	 มีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษากระบวนการพฒันาทกัษะ

การลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาเป็น

รายบุคคล

  วิธีด�าเนินการวิจัย  

	 	 คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการอภิปรายเกี่ยวกับ

สภาพทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักศึกษาที่สามารถติดตัว	 และร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางในการพัฒนาทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมี

วิจารณญาณของนักศึกษาเป็นรายบุคคล

  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	 Analysis)	

ของผลการสังเกตและการวิพากษ์	 น�าเสนอผลเป็นความ

เรียง

 ระยะที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการลงข้อ

สรปุข้อมูลอย่างมีวจิารณญาณของนักศกึษาจ�าแนกตาม

สาขาวิชา 

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการ

ลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาจ�าแนก

ตามสาขาวิชา

  วิธีด�าเนินการวิจัย

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่	นกัศกึษา	

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ชั้น 

ปีที่	 4	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2557	 รวมทั้งหมด 

จ�านวน	6	สาขาวิชา	17	หมู่เรียน	579	คน และนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ชั้น 

ปีที	่4	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2558	รวมทัง้หมดจ�านวน 

5	สาขาวิชา	9	หมู่เรียน	279	คน รวมทั้งหมดจ�านวน	858	

คน	โดยจ�าแนกเป็น	3	กลุ่ม	ตามระยะของการวิจัย

   กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่

นกัศกึษา		คณะครศุาสตร์		มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	

ชั้นปีที่	4	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	ที่ลงทะเบียน
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เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา	 จ�านวน	 5	 สาขาวิชา 

9	 หมู ่เรียน	 279	 คน	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 

(Purposive	 Sampling)	 เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างที่คณะผู้วิจัยได้ท�าการสอน

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ	 แบบประเมิน

ทักษะการลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ	 และแบบฝึก

ทกัษะการลงข้อสรปุอย่างมวีจิารณญาณ	มรีายละเอยีดดงันี้

	 	 1.	แบบประเมินทักษะการลงข้อสรุปอย่างมี

วิจารณญาณ	ประกอบด้วยแบบประเมิน	2	ชุด	ได้แก่	แบบ

ประเมนิทกัษะการการลงข้อสรปุข้อมลูอย่างมวีจิารณญาณ

และแบบประเมินทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล	

	 	 2.	แบบฝ ึกทักษะการลงข ้อสรุปอย ่างมี

วิจารณญาณ	ประกอบด้วย

	 	 	 2.1		แบบฝึกทกัษะการวเิคราะห์งาน	จ�านวน	

2	ชุด	

	 	 	 2.2	 แบบฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล	

จ�านวน	3	ชุด	

  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ด�าเนินการดังนี้

	 	 1.	ประเมินทักษะการลงข ้อสรุปอย ่างมี

วิจารณญาณและการค้นคว้าหาข้อมูลของนักศึกษาก่อน

การพัฒนา	โดยใช้แบบประเมินทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล	

และการค้นคว้าหาข้อมูล	ในสัปดาห์ที่	2	ของภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	2558

	 	 2.		ฝึกทักษะการวิเคราะห์งาน	ครั้งที่	1	โดยใช้

แบบฝึกทักษะชุดท่ี	 1	 ในสัปดาห์ท่ี	 3	 ของภาคเรียนที่	 1 

ปีการศึกษา	2558	โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาแบบฝึกทักษะ

ที่ก�าหนดให้	 พร้อมกับค�าถามให้นักศึกษาได้คิดแล้วตอบ

ค�าถามที่ก�าหนดให้	 จากน้ันผู้วิจัยและนักศึกษาร่วมกัน

วิพากษ์ค�าตอบที่นักศึกษาตอบ	 โดยการสุ่มค�าตอบของ

นักศึกษาที่แตกต่างกันมา	 5	 ค�าตอบ	 เพื่อให้นักศึกษา

สามารถคิดวิพากษ์ในแง่มุมท่ีแตกต่างกันออกไป	 ให้

ครอบคลุมในหลากหลายมิติ	โดยไม่ลงข้อสรุปถูกหรือผิด

	 	 3.	ฝึกทักษะทักษะการวิเคราะห์งาน	 ครั้งที่	 2	

โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดที่	2	ในสัปดาห์ที่	5	ของภาคเรียน

ที่	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาแบบฝึก

ทกัษะทีก่�าหนดให้	พร้อมกบัค�าถามให้ผู้เรยีนได้คดิแล้วตอบ

ค�าถามที่ก�าหนดให้	 จากนั้นผู้วิจัยและนักศึกษาร่วมกัน

วิพากษ์ค�าตอบที่นักศึกษาตอบ	 โดยการสุ่มค�าตอบของ

นักศึกษาที่แตกต่างกันมา	 5	 ค�าตอบ	 เพื่อให้นักศึกษา

สามารถคิดวิพากษ์ในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป	 ให้

ครอบคลุมในหลากหลายมิติ	และลงข้อสรุปร่วมกัน

	 	 4.	ฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลครั้งที่	1	โดย

ใช้แบบฝึกชุดที่	 1	 การอ่านจับใจความส�าคัญ	 ในสัปดาห ์

ที่	7	ของภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	โดยให้นักศึกษา

ได้ศึกษาแบบฝึกทักษะที่ก�าหนดให้	 พร้อมกับค�าถามให้ผู้

เรยีนได้คิดวเิคราะห์	และตดัสินใจเลอืกข้อความส�าคญัทีจ่ะ

น�ามาตอบค�าถามที่ก�าหนดให้	โดยท�าการเน้น	(Highlight)	

ข้อความส�าคัญแล้วให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายก�าหนด

ข้อความส�าคญัทีจ่ะน�าไปใช้ตอบค�าถามทีก่�าหนดให้	เพือ่ให้

นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ความส�าคญั	ความสมัพนัธ์	และ

ลงข้อสรุปได้

	 	 5.	ฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลครั้งที่	2	โดย

ใช้แบบฝึกชุดที่	 2	การอ่านจับใจความส�าคัญ	 ในสัปดาห์ที่	

9	ของภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	โดยให้นักศึกษาได้

ศกึษาแบบฝึกทักษะทีก่�าหนดให้	พร้อมกบัค�าถามให้ผู้เรียน

ได้คิดวิเคราะห์	 และตัดสินใจเลือกข้อความส�าคัญที่จะน�า

มาตอบค�าถามที่ก�าหนดให้	 โดยท�าการเน้น	 (Highlight)	

ข้อความส�าคัญเหล่านั้น

	 	 6.	ฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลครั้งที่	3	โดย

ใช้แบบฝึกชดุที	่3	การอ่านจบัใจความส�าคญั	และลงข้อสรปุ	

ในสัปดาห์ที่	11	ของภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	โดย

ให้นักศึกษาได้ศึกษาแบบฝึกทักษะที่ก�าหนดให้	 พร้อมกับ

ค�าถามให้ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์	และตดัสนิใจเลอืกข้อความ

ส�าคัญที่จะน�ามาตอบค�าถามที่ก�าหนดให้	 โดยท�าการเน้น	

(Highlight)	ข้อความส�าคญัเหล่านัน้และลงข้อสรปุจากการ

คิดวิเคราะห์	 โดยให้เขียนสรุปในกระดาษเขียนตอบ	 ตาม

หลักการเขียนผลงานทางวิชาการ	หรืองานวิจัย

	 	 7.	ประเมินทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลของ
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นักศึกษาหลังการพัฒนา	โดยใช้แบบประเมินทักษะการลง

ข้อสรปุข้อมลูอย่างมวีจิารณญาณ	ในสปัดาห์ที	่13	ของภาค

เรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558

  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 1.		วเิคราะห์เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะ

การลงข้อสรปุอย่างมวีจิารณญาณและการค้นคว้าหาข้อมลู

ของนกัศกึษา	โดยใช้ข้อมลูจากการประเมนิทกัษะการลงข้อ

สรุปอย่างมีวิจารณญาณ	 และการค้นคว้าหาข้อมูลของ

นักศึกษาก่อนการพัฒนา	 และน�าเสนอโดยใช้ตารางและ

กราฟ

	 	 2.		วิเคราะห์คะแนนทักษะการวิเคราะห์งาน

ของแต่ละสาขาวชิา	ทีไ่ด้จากการฝึกทกัษะการวิเคราะห์งาน

ในแต่ละครั้งและเปรียบเทียบความถี่และร้อยละของ

นักศึกษาที่มีทักษะการวิเคราะห์งานเพิ่มขึ้นในแต่ละสาขา

วิชา	 จากข้อมูลการฝึกทักษะการวิเคราะห์งานครั้งที่	 1	 

(ชุดที่	1)	และครั้งที่	2	(ชุดที่	2)	น�าเสนอโดยใช้ตารางและ

กราฟ

	 	 3.		วเิคราะห์คะแนนทกัษะการลงข้อสรุปข้อมลู

ของนกัศกึษาแต่ละสาขาวชิา	ทีไ่ด้จากการฝึกทกัษะการลง

ข้อสรุปข้อมูลในแต่ละครั้ง	 และน�าเสนอโดยใช้ตารางและ

กราฟ

	 	 4.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่และร้อยละ

ของนกัศกึษาทีม่ทีกัษะในการอ่านจบัใจความส�าคญัเพิม่ขึน้	

ในแต่ละสาขาวชิา	โดยใช้ข้อมลูจากการฝึกทกัษะการลงข้อ

สรุปข้อมูลครั้งที่	2	(ชุดที่	2)	และน�าเสนอโดยใช้ตารางและ

กราฟ

	 	 5.		วิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่และร้อยละ

ของนกัศกึษาทีม่ทีกัษะในการอ่านจบัใจความส�าคัญและลง

ข้อสรปุได้ในแต่ละสาขาวชิา	โดยใช้ข้อมลูจากการฝึกทกัษะ

การลงข้อสรุปข้อมูลครั้งที่	3	(ชุดที่	3)	และน�าเสนอโดยใช้

ตารางและกราฟ

	 	 6.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน

ทักษะการลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ	และการค้นคว้า

หาข้อมูลของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา	โดยใช้ข้อมูลจาก

การประเมินทักษะการลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ	และ

การค้นคว้าหาข้อมูลของนักศึกษาหลังการพัฒนา	 โดยใช้

ตารางและกราฟ

ผลการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการพัฒนา

ทกัษะการลงข้อสรปุอย่างมวิีจารณญาณของนกัศึกษา	คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 การด�าเนิน

การวจิยัแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	คณะผู้วจิยัจงึน�าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพทกัษะการลงข้อสรปุ

อย่างมีวิจารณญาณ

 ผลการศกึษาสภาพทักษะการลงข้อสรปุข้อมลูอย่าง

มีวิจารณญาณ	 โดยใช้วิธีการประเมินผลงานนักศึกษาและ

การสัมภาษณ์แนวคิดการลงข้อสรุปอย่างมวีจิารณญาณ	ผล

การศึกษาปรากฏดังนี้

 1.	 ผลการศึกษาสภาพทักษะการลงข้อสรุปของ

นกัศึกษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

จากรายงานของนกัศกึษาใน	4	ด้าน	คอื	ความตรงกับปัญหา	

ความครอบคลมุปัญหา	ความชดัเจน	และความซ�า้ซ้อน	ผล

ปรากฏดังตารางที่	1	-	2

ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะการ

ลงข้อสรุป	 ด้านความตรงกับปัญหาและความครอบคลุม

ปัญหา

สาขาวิชา n

ความตรงกับ

ปัญหา

ความครอบคลุม

ปัญหา

f % f %

ภาษาอังกฤษ 78 65 83.33 60 76.92

ชีววิทยา 36 31 86.11 29 80.56

การศึกษาปฐมวัย 72 52 72.22 50 69.44

คณิตศาสตร์ 37 30 81.08 29 78.38

เคมี 29 25 86.21 24 82.76

ดนตรีศึกษา 26 20 76.92 19 73.08

รวม 278 223 80.22 211 75.90
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จากตารางที่	1	การลงข้อสรุปของนักศึกษา	ด้านความตรง

กบัปัญหา	และความครอบคลมุปัญหา	พบว่า	นกัศกึษาสรปุ

ข้อมูลได้ตรงกับปัญหาได้ร้อยละ	80.22	โดยสาขาวิชาเคมี

สรุปข้อมูลตรงกับปัญหาได้สูงสุดร้อยละ	86.21	และสาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัย	สรุปข้อมูลได้ตรงกับปัญหาได้ต�่าสุด

ร้อยละ	72.22	

	 ส ่วนในด้านความครอบคลุมปัญหานักศึกษา

สามารถลงข้อสรปุได้ครอบคลมุปัญหา			ร้อยละ	75.90	โดย

สาขาวิชาเคมีลงข้อสรุปได้ครอบคลุมสูงสุดร้อยละ	 82.76	

และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก�าหนดประเด็นวิจัยได้

ครอบคลุมต�่าสุดร้อยละ	69.44	

 

ตารางที่ 2	ความถี่และร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะการ

ลงข้อสรปุของนกัศกึษา	ด้านความชดัเจนและความซ�า้ซ้อน

สาขาวิชา n
ความชัดเจน ความซ�้าซ้อน

f % f %

ภาษาอังกฤษ 78 65 83.33 15 19.23

ชีววิทยา 36 31 86.11 7 19.44

การศึกษาปฐมวัย 72 52 72.22 14 19.44

คณิตศาสตร์ 37 30 81.08 7 18.92

เคมี 29 25 86.21 5 17.24

ดนตรีศึกษา 26 20 76.92 6 23.08

รวม 278 223 80.22 54 19.42

   

จากตารางที่	 2	 การลงข้อสรุปของนักศึกษา	 ในด้านความ

ชัดเจนและความซ�้าซ้อน	 พบว่า	 นักศึกษาสามารถสรุป

ข้อมูลได้ชัดเจนร้อยละ	80.22	โดยนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

สามารถสรปุข้อมลูได้ชัดเจนสงูสดุร้อยละ	86.21	และสาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัยสามารถสรุปข้อมูลได้ชัดเจนต�่าสุด

ร้อยละ	72.22	

	 ส่วนในด้านความซ�้าซ้อนของการสรุปข้อมูลตาม

ประเด็นที่ก�าหนดให้ที่	พบว่า	ซ�้าซ้อนมีเพียงร้อยละ	19.42	

โดยสาขาวชิาดนตรศีกึษามปีระเดน็ทีซ่�า้ซ้อนมากทีส่ดุ	ร้อย

ละ	23.08	และสาขาวิชาเคมี	มีประเด็นการวิจัยที่ซ�้าซ้อน

น้อยที่สุด	ร้อยละ	17.24	

 2. ผลการศึกษาทักษะการลงข้อสรุปอย่างมี

วิจารณญาณ	 โดยพิจารณาจากรายงานผลการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจศึกษา	

โดยประเมินคุณลักษณะของรายงานการศึกษาค้นคว้าใน

ทัง้	3	ประเดน็	คอื	(1)	มกีารตรวจสอบข้อมลูโดยการยนืยนั

จากแหล่งอ้างองิมากกว่า	2	แหล่งขึน้ไป	(2)	น�าเสนอข้อมลู

โดยมีแหล่งอ้างอิงที่ต้องระบุตามระบบสากล	และ	(3)	การ

ลงข้อสรุปจากข้อมูลได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล	 เกณฑ์การ

ประเมนิรายงานการศกึษาค้นคว้าม	ี2	ระดับคอื	1)	คณุภาพ

ผ่านเกณฑ์	หมายถงึ	รายงานการศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษา

มีคุณลักษณะครบทั้ง	3	ประการ	และ	2)	คุณภาพไม่ผ่าน

เกณฑ์	 หมายถึง	 รายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษามี

คุณลักษณะไม่ครบ	3	ประการผลการประเมินรายงานการ

ศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาปรากฏดังนี้

ตารางที่ 3	ความถี่และร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะการ

ลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ	ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์

สาขาวิชา

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ รวม

ความ 

ถี่

ร้อยละ ความ 

ถี่

ร้อย 

ละ

ความ 

ถี่

ร้อย

ละ

ภาษาอังกฤษ 62 79.49 16 20.51 78 100

ชีววิทยา 29 80.56 7 19.44 36 100

พลศึกษาและ

การจัดการกีฬา
52 72.22 20 27.78 72 100

คณิตศาสตร์ 26 78.38 8 21.62 37 100

เคมี 24 82.76 5 17.24 29 100

ดนตรี 20 76.92 6 23.08 26 100

รวม 216 77.70 62 22.30 278 100

จากตารางที่	3	สภาพปัญหาทักษะลงข้อสรุปอย่างมีวิจาณ

ญาณของนกัศกึษา	พบว่านกัศกึษาทีผ่่านเกณฑ์จ�านวน	216	

คน	คิดเป็นร้อยละ	77.70	ไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน	62	คน	คิด

เป็นร้อยละ	 22.30	 โดยสาขาที่มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาก

ทีส่ดุคอื	สาขาวชิาเคม	ีมนีกัศกึษาผ่านเกณฑ์จ�านวน	24	คน	
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คิดเป็นร้อยละ	82.76		ไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน	5	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	17.24	รองลงมาเป็นสาขาวิชาชีวิทยา	มีนักศึกษา

ผ่านเกณฑ์จ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	80.56	 ไม่ผ่าน

เกณฑ์จ�านวน	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.44	สาขาวิชาภาษา

อังกฤษ	 มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์จ�านวน	 62	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	79.49	ไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน	16	คน	คิดเป็นร้อยละ	

20.51	 และสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 มี

นักศึกษาผ่านเกณฑ์น้อยท่ีสุดจ�านวน	 52	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	72.22	ไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	

27.78	

	 3.	 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับทักษะการลงข้อสรุป

อย่างมีวิจารณญาณ	ปรากฏดังนี้

	 	 3.1	 การลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้

ประเด็นสัมภาษณ์ต่อไปนี้	1)	ปัญหาการลงข้อสรุปข้อมูลมี

อะไรบ้าง	2)	เหตใุดจงึคดิเช่นนัน้		3)	มแีนวทางในการค้นหา

ค�าตอบเพือ่ลงข้อสรปุข้อมลูอย่างไร	ซึง่เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดลงข้อสรปุข้อมลูของนกัศกึษา	ผลการสมัภาษณ์	พบ

ว่า	นกัศกึษาตอบได้เฉพาะค�าถามแรก	คอื	ปัญหาการลงข้อ

สรุปข้อมูลมีอะไรบ้าง	 ค�าตอบที่ได้ก็คือ	 นักศึกษาจะใช้

ประเด็นส�าคญั	ไปสบืค้นจากแหล่งข้อมูล	แต่นกัศกึษาตอบ

ไม่ได้ว่าเหตใุดจงึคดิเช่นนัน้	และมแีนวทางอย่างไร	นกัศกึษา

ตอบได้ว่าเข้าในประเด็นการสถานการณ์ที่ก�าหนดให้แต่ไม่

สามารถอธิบายได้	 น่ันแสดงว่านักศึกษาไม่สามารถสรุป

ข้อมูลได้

	 	 3.2	 การลงข้อสรุปข้อมูล	 โดยใช้ประเด็น

สมัภาษณ์ต่อไปนี	้1)	วางแผนในการลงข้อสรปุข้อมลูอย่างไร	

2)	มีวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อลงข้อสรุปอย่างไร	3)	มีวิธี

การน�าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างไร	 ซึ่งพบว่า	

นักศึกษาเกือบท้ังหมดไม่สามารถลงข้อสรุปข้อมูล	 ได้

เนื่องจากนักศึกษาท�าการคัดลอก	 (Copy)	 ข้อความที่

ต้องการมาวาง	(Paste)	โดยไม่มีกระบวนการกลั่นกรองลง

ข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้

	 จากผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า	การลงข้อสรุป

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาต้องอาศัยความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์ในการสรุปข้อมูล	 ท�าให้

นกัศกึษาสรปุข้อมลูได้ไม่ตรงกบัประเดน็	ไม่ครอบคลมุ	ไม่มี

ความชดัเจน	มคีวามซ�า้ซ้อนมาก	และข้อค้นพบทีส่�าคญัจาก

การสัมภาษณ์นกัศกึษาทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์	คอื	นกัศกึษาคดัลอก	

(Copy)	เนื้อหาจากเว็บไซด์	หรือแหล่งข้อมูลแล้วน�ามาวาง	

(Paste)	ในรายงานหรือใบงาน	โดยไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 หรือสรุปความแต่อย่างใด	 ท�าให้ไม่สามารถลง

ข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณได้
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะ
การลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ

	 ผลการ ศึกษาทักษะการลงข ้อสรุปอย ่ างมี

วจิารณญาณ	คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า	นกัศกึษา	ยงั

ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ละเอียดพอ	 ให้ลึกซึ้งอย่าง

เพียงพอถึงสาเหตุของปัญหา	ท�าให้การลงข้อสรุปซ�้าซ้อน

ซึง่ขาดการวเิคราะห์ถงึสาเหตแุละผลทีเ่กดิขึน้	จากประเดน็

นี	้คณะผู้วจิยัร่วมกนัวเิคราะห์ถึงสาเหต	ุและได้ข้อสรปุร่วม

กันว่า	 นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์งาน	 (Task	

Definition)	 ท�าให้นักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์ความ

สมัพันธ์เชงิเหตแุละผลได้	รวมทัง้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัจจยั

ทีเ่ป็นเหตไุด้อย่างรอบด้าน	ในเรือ่งนี	้คณะผู้วจิยัมคีวามเหน็

ร่วมกันที่จะใช้การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

(Critical	Thinking)	มาใช้แก้ปัญหา

	 ส่วนประเด็นปัญหาการใช้การคัดลอกและวาง	

(Copy	and	Paste)	ในการศึกษาค้นคว้า	โดยไม่ได้ผ่านการ

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 หรือลงข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้	 คณะ 

ผูว้จัิยจงึได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวนี	้

โดยให้นักศึกษาได้ฝึกการอ่านจับใจความส�าคัญ	 เน้น

ข้อความและลงข้อสรุป	

	 จากสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขดังกล่าว	ท�าให้

ได้กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา	ดังนี้	

 ขั้นที่ 1	 การใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหากระตุ้น

ทักษะการคิดวิเคราะห์งาน	 โดยอาศัยหลักการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	แล้วใช้ค�าถามกระตุน้ร่วมกบัการอภปิรายกลุม่

และการฝึกทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลู	ทีม่ลัีกษณะเป็นแบบ
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ฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญและลงข้อสรุป	ใช้หลัก

การเน้นข้อความส�าคัญ	 (Highlight)	 โดยให้นักศึกษาได้

ศึกษาจากแบบฝึกทักษะที่ก�าหนดให้	 พร้อมกับประเด็น

ค�าถามให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์	 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบ 

ฝึกทกัษะการวเิคราะห์งาน	จ�านวน	2	ชดุ	เป็นแบบฝึกทกัษะ

การวิเคราะห์งาน	 (Task	 Definition)	 โดยใช้หลักการ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (Critical	 Thinking)	 เพื่อฝึกให้

นักศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหา	 สาเหตุของปัญหาและหา

แนวทางแก้ไขซ่ึงจะน�าไปสู่การก�าหนดปัญหาได้อย่างตรง

ประเด็น	 ครอบคลุม	 ชัดเจนและไม่มีความซ�้าซ้อนของข้อ

สรุป	กิจกรรมในแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์งาน	 เป็นการ

ให้นกัศกึษาได้ฝึกวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่าง	ๆ 	โดยใช้

เทคนิคค�าถาม	(Questioning	Techniques)	ประกอบกับ

การอภิปรายกลุ่ม	(Group	Discussion)	

 ขัน้ที ่2		การใช้หลกัการตดัสนิใจอย่างมวีจิารณญาณ	

จากเลอืกข้อความส�าคญัในแบบฝึกทักษะทีเ่ป็นสถานการณ์

เป ็นป ัญหาแล ้วน�ามาตอบค�าถาม	 โดยท�าการเน ้น 

(Highlight)	 ข้อความส�าคัญแล้วให้นักศึกษาร่วมกัน

อภิปรายก�าหนดข้อความส�าคัญที่จะน�าไปใช้ตอบค�าถามที่

ก�าหนดให้	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส�าคัญ	

ความสมัพนัธ์	และลงข้อสรปุอย่างมวีจิารณญาณได้	เครือ่ง

มือที่ใช้เป็นแบบฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมี

วจิารณญาณ	เพือ่แก้ปัญหาการคดัลอกและวาง	(Copy	and	

Paste)	โดยเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้อภปิราย	แสดงเหตผุล

สนับสนุนความส�าคัญของข้อความท่ีเลือก	 ตลอดจนให้

นักศึกษาได้ลงข้อสรุปจากข้อมูลที่ศึกษา	 ท�าให้ได้แบบฝึก

ทกัษะการลงข้อสรปุข้อมูล	ซึง่เป็นชดุกจิกรรมทีใ่ห้นกัศึกษา

ได้ปฏิบัติการค้นหาค�าตอบของปัญหา	 ให้นักศึกษาได้ 

ฝึกอ่านจับใจความส�าคัญ	 และลงข้อสรุปจากการศึกษา

ค้นคว้า	

 ตอนที ่3 ผลการพฒันาทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลู

อย่างมีวิจารณญาณ

	 	 3.1	 ผลการประเมนิทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลู

อย่างมีวิจารณญาณ	ของนักศึกษา	หลังการพัฒนา	พบว่า	

นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 มีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล

อย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้

ตารางที ่4  ผลการประเมนิทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลูของ

นักศึกษา	ก่อนการพัฒนา

สาขาวิชา จ�านวน
ค่าเฉลี่ย 

(x̄)

ส่วนเบี่ยง

เบน

มาตรฐาน 

(S.D.)

ระดับ

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ 66 4.34 0.912 ต�่า

ชีววิทยา 37 5.22 0.889 ปานกลาง

พลศึกษาและ

การจดัการกฬีา
114 4.19 0.938 ต�่า

คณิตศาสตร์ 35 4.76 1.157 ปานกลาง

ดนตรี 27 3.98 0.904 ต�่า

รวม 279 4.40 1.084 ต�่า

   

จากตารางที่	4	พบว่า	ก่อนท�าการพัฒนานักศึกษามีทักษะ

การสรุปข้อมูล	อยู่ในระดับต�่า	(x̄ =	4.40,	S.D.	=	1.084)	

เมือ่พจิารณารายสาขาวชิาพบว่า	นกัศกึษาสาขาวชิาชวีทิยา

มีทักษะการสรุปข้อมูล	สูงที่สุด	(x̄ =	5.22,	S.D.	=	0.889)	

รองลงมาเป็นสาขาคณติศาสตร์	(x̄ =	4.76,	S.D.	=	1.157)	

ส่วนสาขาวิชาดนตรีศึกษามีทักษะการสรุปข้อมูลต�่าสุด 

(x̄ =	3.98,	S.D.	=	0.904)

ตารางที่ 5 ผลการประเมินทักษะการสรุปข้อมูลของ

นักศึกษา	หลังการพัฒนา

สาขาวิชา จ�านวน
ค่าเฉลี่ย 

(x̄)

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.)

ระดับ

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ 66 7.23 0.796 ดี

ชีววิทยา 37 7.79 0.786 ดี

พลศึกษาและ

การจัดการกีฬา
114 6.80 0.658 ดี
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ตารางที่ 5 (ต่อ)

สาขาวิชา จ�านวน
ค่าเฉลี่ย 

(x̄)

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.)

ระดับ

ทักษะ

คณิตศาสตร์ 35 7.90 0.620 ดี

ดนตรี 27 7.20 0.622 ดี

รวม 279 7.35 0.802 ดี

จากตารางที่	5	พบว่า	หลังท�าการพัฒนานักศึกษามีทักษะ

การสรปุข้อมลูอยูใ่นระดบัด	ี(x̄ =	7.35,	S.D.=	0.802)	เมือ่

พิจารณารายสาขาวชิา	พบว่า	นกัศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร์ 

มีทักษะการสรุปสูงที่สุด	(x̄ =	7.79,	S.D.	=	0.620)	รองลง

มาเป็นสาขาวิชาฟิสิกส์	 (x̄ =	7.79,	S.D.	=	0.786)	ส่วน

สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา	 มีทักษะการสรุป

ข้อมูลต�่าสุด	(x̄ =	6.80,	S.D.	=	0.658)

  3.2	 ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงข้อสรุป

ข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนา	ได้ผลดังนี้

	 	 	 1)	 	 ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงข้อ

สรุปข้อมลู	ระหว่างก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันาของ

นักศึกษา	แสดงดังตารางที่	6	และภาพที่	1

   

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลของ

นักศึกษา	ก่อนและหลังการพัฒนา

สาขาวิชา จ�านวน
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา

x̄ S.D. x̄ S.D.

ภาษาอังกฤษ 66 4.34 1.157 7.20 0.796

ชีววิทยา 37 4.76 0.904 7.79 0.786

พลศึกษาและ 

การจัดการกีฬา
114 4.19 0.938 6.89 0.658

คณิตศาสตร์ 35 5.22 0.912 7.90 0.620

ดนตรี 27 3.98 0.889 7.23 0.622

รวม 279 4.40 1.084 7.35 0.802

   

จากตารางที่	 6	 พบว่า	 ก่อนการพัฒนานักศึกษามีทักษะ 

การลงข้อสรุปของข้อมูลอยู ่ในระดับต�่า	 (x̄ =	 4.40, 

S.D.	=	1.084)	หลังการพัฒนานักศึกษามีทักษะการลงข้อ

สรุปข้อมูลอยู่ในระดับดี	(x̄ =	7.35,	S.D.	=	0.802)	เมื่อน�า

มาเขียนกราฟเปรียบเทียบจะได้ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลก่อนและ

หลังการพัฒนา

ตารางที่ 5  ผลการประเมินทักษะการสรุปขอมูลของนักศึกษา 
หลังการพัฒนา 
 

สาขาวิชา จํานวน 
คาเฉลี่ย 

( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ทักษะ 

ภาษาอังกฤษ 66 7.23 0.796 ดี 
ชีววิทยา 37 7.79 0.786 ดี 
พลศึกษาและ 
การจัดการ
กีฬา 

114 6.80 0.658 ดี 

คณิตศาสตร 35 7.90 0.620 ดี 
ดนตรี 27 7.20 0.622 ดี 
รวม 279 7.35 0.802 ด ี

 
จากตารางที่ 5 พบวา หลังทําการพัฒนานักศึกษามีทักษะ

การสรุปขอมูลอยูในระดับดี ( X = 7.35, S.D.= 0.802) 
เม่ือพิจารณารายสาขาวิชาพบวา นักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตรมีทักษะการสรุปสูงที่สุด ( X = 7.79, S.D. = 

0.620) รองลงมาเปนสาขาวิชาฟสิกส ( X = 7.79, S.D. = 
0.786) สวนสาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา มีทักษะ

การสรุปขอมูลต่ําสุด ( X  = 6.80, S.D. = 0.658) 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการลงขอสรุป
ขอมูลกอนและหลังการพัฒนา ไดผลดังน้ี 
   1) ผลการเปรียบเทียบทักษะการลง
ขอสรุปขอมูล ระหวางกอนการพัฒนาและหลังการพัฒนา
ของนักศึกษา แสดงดังตารางที่ 6 และภาพที่ 2 
    
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบทักษะการลงขอสรุปขอมูลของ
นักศึกษา กอนและหลังการพัฒนา 
 

สาขาวิชา จํานวน 
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

X  S.D. X  S.D. 

ภาษาอังกฤษ 66 4.34 1.157 7.20 0.796 
ชีววิทยา 37 4.76 0.904 7.79 0.786 
พลศึกษาและ
การจัดการกีฬา 

114 4.19 0.938 6.89 0.658 

คณิตศาสตร 35 5.22 0.912 7.90 0.620 
ดนตรี 27 3.98 0.889 7.23 0.622 
รวม 279 4.40 1.084 7.35 0.802 

    
จากตารางที่ 6  พบวา กอนการพัฒนานักศึกษามีทักษะการ

ลงขอสรุปของขอมูลอยูในระดับต่ํา     ( X = 4.40, S.D. = 
1.084) หลังการพัฒนานักศึกษามีทักษะการลงขอสรุปขอมูล

อยูในระดับดี ( X = 7.35, S.D.= 0.802) เม่ือนํามาเขียน
กราฟเปรียบเทียบจะไดดังภาพที่ 1 
 

 
 
   ภาพที่ 1 เปรียบเทียบทักษะการลงขอสรุป
ขอมูลกอนและหลังการพัฒนา 

สรุปผล 

 ผลจากการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการลง
ขอสรุปขอมูลอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถสรุปได
ดังน้ี  
 1. ทักษะการลงขอสรุปขอมูลของนักศึกษา ทักษะ
ที่เปนปญหามากสุด คือ ทักษะการลงขอสรุปขอมูล และ
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยนักศึกษาไมสามารถ
ลงขอสรุปขากขอไดซ่ึงเปนผลมาจากการขาดทักษะการ
วิเคราะหงาน และนักศึกษาใชการคัดลอกและวาง (Copy 
and Paste) ในการคนควาหาขอมูลโดยไมผานการคิด
วิเคราะห สังเคราะห 
 2. กระบวนการพัฒนาทักษะการลงขอสรุปอยางมี
วิจารณญาณของนักศึกษา ประกอบดวย 1) การใช
สถานการณที่เปนปญหากระตุนทักษะการคิดวิเคราะหงาน 
โดยอาศัยหลักการคิดอยางมีวิจารณญาณ แลวใชคําถาม
กระตุนรวมกับการอภิปรายกลุมและการฝกทักษะการลง
ขอสรุปขอมูล  ที่มีลักษณะเปนแบบฝกทักษะการอานจับ
ใจความสําคัญและลงขอสรุป ใชหลักการเนนขอความสําคัญ 
(Highlight) โดยใหนักศึกษาไดศึกษาจากแบบฝกทักษะที่
กําหนดให พรอมกับประเด็นคําถามใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบฝกทักษะการวิเคราะหงาน จํานวน 2 
ชุด และ 2) การใชหลักการตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ 
จากเลือกขอความสําคัญในแบบฝกทักษะที่เปนสถานการณ
เปนปญหาแลวนํามาตอบคําถาม โดยทําการเนน(Highlight) 
ขอความสําคัญแลวใหนักศึกษารวมกันอภิปรายกําหนด
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ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา พลศึกษา คณิตศาสตร ดนตรี

กอนพัฒนา หลังพัฒนา

สรุปผล

	 ผลจากการวจิยักระบวนการพฒันาทกัษะการลงข้อ

สรปุข้อมลูอย่างมวิีจารณญาณของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	สามารถสรุปได้ดังนี้	

	 1.	 ทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลูของนกัศกึษา	ทกัษะ

ที่เป็นปัญหามากสุด	 คือ	 ทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล	 และ

ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	โดยนกัศกึษาไม่สามารถ

ลงข้อสรุปได้ซ่ึงเป็นผลมาจากการขาดทักษะการวิเคราะห์

งาน	 และนักศึกษาใช้การคัดลอกและวาง	 (Copy	 and	

Paste)	ในการค้นคว้าหาข้อมลูโดยไม่ผ่านการคดิวเิคราะห์	

สังเคราะห์

	 2.	 กระบวนการพัฒนาทักษะการลงข้อสรุปอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 การใช้

สถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหากระตุน้ทกัษะการคดิวิเคราะห์งาน	

โดยอาศัยหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 แล้วใช้ค�าถาม

กระตุ้นร่วมกับการอภิปรายกลุ่มและการฝึกทักษะการลง
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ข้อสรปุข้อมลู		ทีม่ลีกัษณะเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจ

ความส�าคัญและลงข้อสรุป	ใช้หลักการเน้นข้อความส�าคัญ	

(Highlight)	 โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาจากแบบฝึกทักษะ 

ที่ก�าหนดให้	 พร้อมกับประเด็นค�าถามให้ผู ้เรียนได้คิด

วิเคราะห์	 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบฝึกทักษะการวิเคราะห ์

งาน	จ�านวน	2	ชุด	และ	2)	การใช้หลักการตัดสินใจอย่าง 

มีวิจารณญาณ	 จากเลือกข้อความส�าคัญในแบบฝึกทักษะ 

ที่เป็นสถานการณ์เป็นปัญหาแล้วน�ามาตอบค�าถาม	 โดย

ท�าการเน้น	 (Highlight)	 ข้อความส�าคัญแล้วให้นักศึกษา 

ร่วมกันอภิปรายก�าหนดข้อความส�าคัญท่ีจะน�าไปใช้ตอบ

ค�าถามทีก่�าหนดให้	เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ความ

ส�าคญั	ความสมัพนัธ์	และลงข้อสรปุอย่างมวีจิารณญาณได้	

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบฝึกทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอย่าง

มีวิจารณญาณ	จ�านวน	3	ชุด

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบทักษะการการลงข้อสรุป

อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา	 โดยได้ท�าการประเมิน

ทักษะของนักศึกษาก่อนการพัฒนา	 จากนั้นได้ด�าเนินการ

พัฒนาทักษะการตามกระบวนการพัฒนาทักษะ	 และ

ประเมินทักษะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลการศึกษา 

พบว่า	

	 	 3.1	 ก่อนการพัฒนานักศึกษามีทักษะการลง

ข้อสรุปข้อมูลอยู่ในระดับต�่า	 (x̄ =	4.40,	 S.D.	=	1.084)	

เมื่อพิจารณารายสาขาวิชา	 พบว่า	 นักศึกษาสาขาวิชา

คณติศาสตร์มทีกัษะการลงข้อสรปุข้อมลูสูงทีส่ดุ	(x̄ =	5.22,	
S.D.=	0.889)	รองลงมาเป็นสาขาวิชาชีววิทยา	(x̄ =	4.76,	
S.D.=	0.912)	ส่วนสาขาวชิาดนตรศีกึษามีทกัษะการลงข้อ

สรุปข้อมูลต�่าสุด	(x̄ =	3.98,	S.D.	=	1.157)	

	 	 3.2	 หลังการพัฒนานักศึกษามีทักษะการ 

ลงข้อสรุปข้อมูลอยู่ในระดับดี	(x̄ =	7.35,	S.D.	=	0.802) 

เมื่อพิจารณารายสาขาวิชาพบว่า	 นักศึกษาสาขาวิชา

คณติศาสตร์มทีกัษะการลงข้อสรปุข้อมลูสูงทีส่ดุ	(x̄ =	7.90,	
S.D.=	0.622)	รองลงมาเป็นสาขาวิชาชีววิทยา	(x̄ =	7.79,	
S.D.=	0.620)	ส่วนสาขาวชิาดนตรศีกึษามีทกัษะการลงข้อ

สรุปข้อมูลต�่าสุด	(x̄ =	6.89,	S.D.=	0.658)

อภิปรายผล

	 จากผลการวจิยักระบวนการพฒันาทกัษะการลงข้อ

สรปุข้อมลูอย่างมวิีจารณญาณของนกัศกึษา	คณะครศุาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 มีประเด็นที่น�ามา

อภิปรายผล	ดังนี้

	 1.		ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพทักษะการลงข้อ

สรุปข้อมูลของนักศึกษา	 เมื่อพิจารณาทักษะย่อย	 ๆ	 จะ 

พบว่า	 นักศึกษามีทักษะการวางกลยุทธ์ค้นหาสารสนเทศ 

(Information	 Seeking	 Strategies)	 ทักษะการก�าหนด

แหล่งและการเข้าถึงสารสนเทศ	(Location	and	Access)	

แต่ขาดทกัษะการวเิคราะห์งาน	นอกจากนีย้งัใช้วธิกีารของ

การคัดลอกและวาง	 (Copy	 and	 Paste)	 จากข้อมูลที่ได้	

โดยไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 หรือการลงข้อ

สรปุของข้อมลูทีไ่ด้	โดยทกัษะการวเิคราะห์	การสังเคราะห์	

และการลงข้อสรุปนั้น	 ถือได้ว่าเป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่

นกัศกึษาจะต้องได้รบัการฝึกฝนทกัษะอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้

เกิดความช�านาญและติดตัวนักศึกษา	 การคิดวิเคราะห์มี

ลักษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการไม่ใช่เป็นเรื่องของ

เนื้อหาสาระ	 หรือความรู้	 แต่การสอนการคิดนั้นจึงเป็น 

เรื่องที่ยากส�าหรับอาจารย์ผู้สอน	 เพราะไม่มีเน้ือหา	 หรือ

ความรู้ที่จะถ่ายทอดกันได้โดยตรงแต่จะต้องผ่านการฝึก 

ซ�้า	ๆ	ดังนั้น	การที่จะเข้าใจการคิดแต่ละประเภทจึงต้องรู้

ว่าการคิดแต่ละประเภทนั้นๆ	 มีกระบวนการหรือขั้นตอน

การคิดอย่างไร	 ซึ่งเม่ือเข้าใจแล้วจะเกิดเป็นทักษะได้ก็จะ

ต้องฝึกฝนให้สามารถด�าเนินการคิดตามขั้นตอนน้ัน	ๆ	 ได	้

(ทิศนา	 แขมณี,	 2553	 :	 191)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ไพศาล	วรค�า	และคณะ	(2556,	2557)	ที่พบว่าการพัฒนา

ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับการฝึกฝน	

นั่นคือการจะคิดเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายใด	ๆ	ตามที่ต้องการ

จะต้องมีองค์ประกอบของการต้องใช้ทกัษะการคิดหลาย	ๆ 	

อย่างประกอบกันและน�ามาร้อยเรียงกันเป็นล�าดับ	 เป็น 

ขั้นตอนสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างถูกต้องด้วย	

	 2.		กระบวนการพัฒนาทักษะการลงข้อสรุปอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษา	 ประกอบด้วย	 1)	 การใช้
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สถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหากระตุน้ทกัษะการคดิวิเคราะห์งาน	

โดยอาศัยหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 แล้วใช้ค�าถาม

กระตุ้นร่วมกับการอภิปรายกลุ่มและการฝึกทักษะการลง

ข้อสรปุข้อมลู		ทีม่ลีกัษณะเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจ

ความส�าคัญและลงข้อสรุป	ใช้หลักการเน้นข้อความส�าคัญ	

(Highlight)	 โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาจากแบบฝึกทักษะ 

ที่ก�าหนดให้	 พร้อมกับประเด็นค�าถามให้ผู ้เรียนได้คิด

วเิคราะห์	เคร่ืองมอืทีใ่ช้เป็นแบบฝึกทักษะการวเิคราะห์งาน	

จ�านวน	2	ชุด	 ใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์งาน	ชุดที่	 1	

และ	ชดุที	่2	แต่ละสถานการณ์จะประกอบด้วยค�าถาม	และ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิพากษ์ค�าตอบของนักศึกษาแต่ละ

คนอย่างกว้างขวาง	และหาข้อสรุปร่วมกัน	และ	2)	การใช้

หลักการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ	เลือกจากข้อความที่

ส�าคญัในแบบฝึกทกัษะทีเ่ป็นสถานการณ์เป็นปัญหาแล้วน�า

มาตอบค�าถาม	โดยท�าการเน้น	(Highlight)	ข้อความส�าคญั

แล้วให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายก�าหนดข้อความส�าคัญที่

จะน�าไปใช้ตอบค�าถามท่ีก�าหนดให้	เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถ

วิเคราะห์ความส�าคัญ	ความสัมพันธ์	และลงข้อสรุปอย่างมี

วิจารณญาณได้	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบฝึกทักษะการลงข้อ

สรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ	จ�านวน	3	ชุด	ดังนี้

	 	 ชุดที่	1	เป็นแบบฝึกการอ่านจับใจความส�าคัญ

เพือ่ลงข้อสรปุข้อมูล	โดยให้นกัศกึษาได้ศึกษาแบบฝึกทกัษะ

ทีก่�าหนดให้	พร้อมกบัค�าถามให้ผูเ้รียนได้คิดวเิคราะห์	และ

ตัดสินใจเลือกข้อความส�าคัญที่จะน�ามาตอบค�าถามที่

ก�าหนดให้	โดยท�าการเน้น	(Highlight)	ข้อความส�าคญัเหล่า

นั้น	 เมื่อนักศึกษาปฏิบัติงานเสร็จ	 ให้นักศึกษาร่วมกัน

อภิปรายเพื่อก�าหนดข้อความส�าคัญที่จะน�าไปใช้ตอบ

ค�าถามทีก่�าหนดให้	เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ความ

ส�าคัญ	ความสัมพันธ์	และลงข้อสรุปได้

	 	 ชุดที่	2	เป็นแบบฝึกการอ่านจับใจความส�าคัญ

เช่นเดียวกับแบบฝึกชุดที่	 1	แต่เนื้อหาของแบบฝึกชุดที่	 2	

จะแตกต่างจากชุดที่	 1	 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกอ่านและ

วิเคราะห์หาข้อความส�าคัญ	 เพื่อใช้ตอบค�าถามใหม่	 ใน

สถานการณ์ใหม่	 โดยท�าการเน้น	 (Highlight)	 ข้อความ

ส�าคญัเช่นเดิม	เพยีงแต่ไม่ให้นกัศกึษาอภปิรายเพือ่ก�าหนด

ข้อความส�าคัญ	

	 	 ชุดที่	3	เป็นแบบฝึกการอ่านจับใจความส�าคัญ

และลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ	 ซ่ึงมีลักษณะคล้าย 

กับชุดที่	 1	 และชุดที่	 2	 แต่เพิ่มการลงข้อสรุปจากการ 

คิดวิเคราะห์ด้วย	โดยให้เขียนสรุปในกระดาษเขียนตอบ	

	 	 ส�าหรับกระบวนการพัฒนาทักษะการลงข้อ

อย่างมวีจิารณญาณ	โดยสรปุ	มฐีานแนวคดิจากทกัษะทีเ่ป็น

ฐานของกระบวนการวิจัย	 ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย	 ๆ 

6	 ทักษะ	 ได้แก่	 ทักษะการวิเคราะห์งาน	 ทักษะการวาง

กลยุทธ์ค้นหาสารสนเทศ	ทักษะการก�าหนดแหล่งและการ

เข้าถึงสารสนเทศ	 ทักษะการใช้สารสนเทศ	 ทักษะการ

สังเคราะห์	 และทักษะการประเมิน	 โดยนักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ป ัญหา	 อย่างมีเหตุมีผล	 และ

ครอบคลุมในทุกๆ	 ด้าน	 ซึ่งจะน�าไปแก้ปัญหาเป็นการฝึก

ทักษะการวิเคราะห์งานให้กับนักศึกษา	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 Browne	 and	 Freeman	 (2000:	 105)	 ที่

สังเคราะห์องค์ประกอบส�าคัญของการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนที่ช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นกัเรยีน	พบว่า	การเรยีนการสอนทีช่่วยพฒันาการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณได้	 ต้องมีองค์ประกอบส�าคัญ	 4	 ด้าน	 คือ 

1)	ความถี่ในการใช้ค�าถาม	2)	การสร้างบรรยากาศที่มีการ

โต้แย้ง	3)	การร่วมกนัสบืเสาะแสวงหาข้อสรปุ	และ	4)	การ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 3.		ผลการพัฒนาลงข้อสรุปอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักศึกษา	 โดยได้ท�าการประเมินทักษะของนักศึกษา

ก่อนการพัฒนา	 จากน้ันได้ด�าเนินการพัฒนาทักษะตาม

กระบวนการพัฒนาทักษะ	และประเมินทักษะเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการผลการศึกษาพบว่า	

	 	 3.1	 ก่อนท�าการพัฒนานักศึกษามีทักษะการ

ลงข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ	 อยู่ในระดับต�่า	 โดย

นกัศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร์มทีกัษะการลงข้อสรปุข้อมลู

สูงที่สุด	 รองลงมาเป็นสาขาวิชาชีววิทยา	 โดยสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ	 สาขาวิชาพลศึกษาและกาจัดการกีฬา	 และ
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สาขาวิชาดนตรีศึกษามีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลต�่าสุด	

ส่วนทกัษะการลงข้อสรปุข้อมลูของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัต�า่

	 	 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะ

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก	โดยนักศึกษาในสาขาวิชาทาง

วิทยาศาสตร์	(ได้แก่	คณิตศาสตร์และชีววิทยา)	จะมีทักษะ

ในการคิดขั้นสูง	 เน่ืองจากนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์

(Science	Process	Skills)	แล้วจงึลงข้อสรปุ	สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาในปีการศึกษา	 2556	 และปี	 2557	 (ไพศาล 

วรค�า	และคณะ.	2556	:	96-97,	2557	:	100-101	)

	 	 3.2		 หลังการพัฒนานักศึกษามีทักษะการลง

ข้อสรุปข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ	 อยู ่ในระดับดี	 โดย

นกัศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร์มทีกัษะการลงข้อสรปุข้อมลู

อย่างมีวิจารณญาณ	 สูงท่ีสุด	 รองลงมาเป็นสาขาวิชา

ชีววิทยา	ส่วนสาขาวิชาดนตรีศึกษามีทักษะการลงข้อสรุป

ข้อมูลต�่าสุด	และนักศึกษามีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูลอยู่

ในระดับดี	โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีทักษะการ

ลงข้อสรุปข้อมูลสูงที่สุด	 รองลงมาเป็นสาขาวิชาชีววิทยา	

ส่วนสาขาวิชาดนตรีศึกษามีทักษะการลงข้อสรุปข้อมูล 

ต�่าสุด	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะธรรมชาติของสาขา 

วิชาเอก	โดยนักศึกษาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์	(ได้แก่	

คณิตศาสตร์	และชีววิทยา)	จะมีทักษะสูงกว่าสาขาวิชาอื่น	

เนื่องจากนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้

ฝึกฝนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 (Science	

Process	Skills)	และกระบวนการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	

สอดคล้องกับผลการศึกษาในปีการศึกษา	 2556	 และ 

ปี	2557	(ไพศาล	วรค�า	และคณะ.	2556	:	96-97,	2557:	

100-101	)
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การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

Cluster Analysis of Small-Sized School base on Indicator for Three cycle 

External Quality Assessment in Roi Kean San Sin Group Provinces.

อรัญ		ซุยกระเดื่อง1

Arun		Suikraduang1

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่จดักลุม่และค้นหาคุณลักษณะของกลุ่มโรงเรยีนขนาดเล็กตามตวับ่งชี	้การประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบที่	3	ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	ประชากร	คือโรงเรียนขนาดเล็ก	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวัดร้อยเอ็ด	จงัหวดัขอนแก่น	จงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดักาฬสนิธุ	์ทีผ่่าน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ	 3	 แล้วจ�านวน	 2,515	 โรง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 แบบบันทึกข้อมูลผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ	3	ตามตัวบ่งชี้การประเมิน	12	ตัวบ่งชี้	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์กรมหาชน)	 ซ่ึงเป็นข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ 

รอบ	3	ระหว่างปี	พ.ศ.	2554-2558	ของโรงเรยีนขนาดเลก็ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ในจงัหวดัร้อยเอด็	จงัหวดัขอนแก่น	

จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์	วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กจ�าแนกตามจังหวัดต่าง	ๆ	โดยใช้

สถิติพื้นฐานได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตามตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ	 3	 โดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน	 (Nonhierarchical	 Cluster	 Analysis)	 

โดยเทคนิค	K	-	Means

ผลการวิจัยพบว่า 

	 สามารถจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	 3	 ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น 

สารสินธุ์	ได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 กลุม่ที	่1	มจี�านวนโรงเรยีน	32	โรง	ซึง่เป็นกลุม่ทีม่ลีกัษณะตวับ่งชีส่้วนมากมรีะดบัคณุภาพพอใช้และต้องปรบัปรงุ 

ผู้วิจัยตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่า	“กลุ่มโรงเรียนด้อยคุณภาพ”

	 กลุ่มที่	2	มีจ�านวนโรงเรียน	775	โรง	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะตัวบ่งชี้ส่วนมากมีระดับคุณภาพดี	ผู้วิจัยตั้งชื่อกลุ่มนี้

ว่า	“กลุ่มโรงเรียนคุณภาพดี”

	 กลุ่มที่	3	มีจ�านวนโรงเรียน	1,708	โรง	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะตัวบ่งชี้ส่วนมากมีระดับคุณภาพดีมาก	ผู้วิจัยตั้งชื่อ

กลุ่มนี้ว่า	“กลุ่มโรงเรียนคุณภาพดีมาก”

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อาจารย์ประจ�าสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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 ค�าส�าคัญ	:	การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม,	โรงเรียนขนาดเล็ก,	การประเมินคุณภาพภายนอก

Abstract

 

		 This	research	aimed	was	to	group	small-sized	school	and	characterize	them	based	on	indicator	

for	Three	cycle	External	Quality	Assessment	in	Roi	Kean	San	Sin	Group	Provinces.The	subjects	of	this	

research	were	2,515	small-sized	schools	in	Roi-et,	Khonkean,	Maha	Sarakham	and	Kalasin,	which	offered	

primary	up	to	secondary	education	levels	and	were	already	assessed.	This	research	used	secondary	

data	 from	 the	 data	 base	 of	 Office	 for	 National	 Education	 Standards	 and	 Quality	 Assessment	 

(Public	Organization)	during	2011-2015.	The	statistical	techniques	to	analyze	data	were	Percentage,	 

Arithmetic	mean,	standard	Deviation	and	applied	cluster	analysis	through	the	K-means	technique.	

 

The major finding revealed the following : 

	 the	small-sized	schools	could	be	grouped	into	3	clusters.	

	 Group	1	with	a	total	of	32	schools,	a	group	that	looks	at	the	indicator	most	have	some	level	

of	quality	and	improvement.	The	researchers	named	this	group.	“Schools	impaired”		

	 Group	2	with	a	total	of	775	school	theater	groups	who	are	most	indicators	have	good	quality.	

The	researchers	named	this	group.	“The	good	schools”

	 Group	3	schools	with	a	total	of	1,708	plants,	which	are	among	the	most	characteristic	indicator	

of	the	level	of	very	good	quality.	The	researchers	named	this	group.	“The	school	is	very	good.”

 Keyword	:	Cluster	Analysis,	Small-sized	School,	External	Quality	Assessment	

บทน�า

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

ก�าหนดไว้ว่าสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา	และได้ถอืว่าการประกนัคณุภาพภายใน

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าปี	

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดั	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	และเปิด

เผยต่อสาธารณชน	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก	ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 (เรียกโดยย่อว่า	 สมศ.)	 ได้

ด�าเนนิการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบแรก	(พ.ศ.	2544-

2548)	 โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน	 แต่เป็นการ

ประเมนิเพือ่ยนืยนัสภาพจรงิของสถานศึกษา	ขณะเดยีวกนั

ถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา	 เพื่อให้ปฏิบัติ

ได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา	 ส�าหรับ

การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสอง	(พ.ศ.	2549-2553)	

เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ	 สมศ.	 ที่ระบุไว้ใน

พระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง	 สมศ.	 โดยน�าผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา	รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อ

การรับรองมาตรฐานการศึกษา	 และการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	2554-2558)	เป็นการประเมนิเพือ่

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 โดยพิจารณาจาก

ผลผลิต	 ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการโดย

ค�านึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา	 จากผลการ

ประเมินของส�านักงานมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษา	(องค์การมหาชน)	พบว่ายังมีโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มีนักเรียนตั้งแต่	 120	 คนลงมา	 ส่วนใหญ่ได้คะแนนการ

ประเมนิต�า่กว่ามาตรฐาน	นอกจากน้ีแล้วทางด้านโอกาสยงั

พบปัญหาโรงเรียนอยู่ในชนบทห่างไกล	ประชาชนมีรายได้

น้อย	 การระดมทรัพยากรในท้องถิ่น	 แหล่งการเรียนรู้มี

จ�านวนจ�ากดั	ด้านการจดัการเรยีนการสอน	มคีรไูม่ครบชัน้

และขาดแคลนตามสาขาวิชา	 ขาดการบูรณาการทั้งด้าน

เนื้อหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ขาดการวิเคราะห์

นักเรียนเป็นรายบุคคล	 ครูมีงานธุรการจ�านวนมากท�า 

ให้มีเวลาสอนนักเรียนน้อยลง	 ด้านการบริหารจัดการ 

งบประมาณในการบรหิารไม่เพียงพอ	ขาดระบบการบรหิาร

จดัการทีด่	ีการมส่ีวนร่วมของชมุชนและขนาดนวตักรรมใน

ทุกด้านส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก	

	 ปีการศึกษา	 2546	 มีจ�านวนโรงเรียนขนาดเล็ก	

10,877	 โรงเรียน	 ปีการศึกษา	 2550	 เพ่ิมเป็น	 13,518	

โรงเรียน	ปีการศึกษา	2554	เพิ่มเป็น	14,669	โรง	และใน

ปีการศึกษา	2557	เพิ่มเป็น	15,506	โรง	(ส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2557)	ปัญหาของโรงเรยีน

ขนาดเล็กอันดับแรกคือ	 คุณภาพของนักเรียน	 จากการ

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือรางวัล

จากการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการต่าง	ๆ 	จะพบว่า	โรงเรยีน

ขนาดเล็กคุณภาพต�่ากว่าโรงเรียนขนาดกลาง	 โรงเรียน

ขนาดกลางคุณภาพต�่ากว่าโรงเรียนขนาดใหญ่	 และหาก 

น�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กตัดออก

จากค่าเฉลี่ยรวมของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ในระดับประเทศ	คิดเทียบค่าเฉลี่ยรวม

จากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่จะท�าให้ค่าเฉลีย่รวม

ของ	 สพฐ.	 สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2556)	 จึงเป็นข้อสรุปว่า

คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมต�่าจริง	

แล้วท�าไมต้องให้เด็กไทยเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพ		

ปัญหาล�าดับที่สองโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนทรัพยากร

เพราะการจัดสรรงบประมาณของ	 สพฐ.	 ยืนอยู ่บน

บรรทัดฐานของค่าใช้จ่ายรายหัว	 แม้จะบวกเพิ่มพิเศษ

อย่างไรก็ได้ไม่เท่าโรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนมากอยู่ดี	 

การลงทุนด้านค่าก่อสร้างอาคาร	ค่าครุภัณฑ์วัสดุสื่อต่าง	ๆ 	

ก็มีข้อจ�ากัด	เพราะ	สพฐ.เป็นพ่อแม่ที่มีลูกมาก	มีโรงเรียน

ในสังกัดถึง	 31,116	 โรง	 แม้จะมีงบประมาณรวมกันแล้ว 

จะมากที่สุดนับเป็น	3	แสนล้านบาท	ก็ตาม	ทั้งนี้ต้องไม่ลืม

ข้อเท็จจริงบางประการว่าโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งยังมี

คุณภาพที่ดี	 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน	 2-3	

ครัง้	เนือ่งจากผูอ้�านวยการและครเูอาใจใส่จรงิจังพร้อมกบั

ผู้น�าชุมชนและผู้ปกครองในท้องถิน่เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาศักยภาพของโรงเรียน	 ทุกคนมีความสุขอยู ่กับ

โรงเรยีนทีเ่ป็นศูนย์รวมในการพฒันาของหมูบ้่านและชมุชน	

ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของ	กมลวรรณ		รอดจ่าย	(2552)		

นศิารตัน์		งามประเสรฐิ	(2552)	และอภิเชษฐ์	ฉิมพลสีวรรค์

(2552)	 ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียน

ขนาดเล็กประกอบด้วย	 8	 ตัวแปร	 ได้แก่	 ภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหาร	 สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การบรหิารจดัการ	การจดัการเรยีนรู	้การจดัสภาพแวดล้อม

เพื่อการเรียนรู้	การมีส่วนร่วมของชุมชน	การน�านโยบายสู่

การปฏิบัติและในขณะเดียวกันยังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่

จ�าเป็นต้องคงอยู่	 อาทิ	 โรงเรียนเกาะโหลน	 เกาะแก่งอีก

หลายเกาะ	โรงเรยีนบนยอดดอยและป่าเขา	โรงเรยีนในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สงบและปลอดภัย	ที่ถึงอย่างไร

โรงเรยีนเหล่านีจ้ะต้องคงอยูเ่พือ่ให้เดก็ไทยทีเ่กดิในถิน่ฐาน

เหล่านีไ้ด้สทิธแิละโอกาสในการก้าวถงึการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

อย่างมคีณุภาพและทัว่ถงึก็ต้องได้รบัการแก้ปัญหาและดแูล

อย่างมีคุณภาพด้วย	 แม้ว่าจะเป็นการลงทุนต่อหน่วย	

(จ�านวนเด็กนักเรียน)	สูงกว่าพื้นที่ปกติก็ตาม	
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	 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีการพัฒนา

มาอย่างต่อเนือ่ง	เช่นการยุบรวมหรอืเลกิล้มโรงเรียนทีม่เีขต

บริการไม่เหมาะสม	 การให้ยืมจักรยานเพื่อใช้เป็นพาหนะ

เดินทางไปโรงเรียน	 การจัดรถรับ-ส่งนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศกึษาขนาดเลก็ไปโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่		

การจัดการสอนแบบช่วงชั้น	 โดยให้โรงเรียนขนาดเล็ก	 2	

โรงเรียน	ที่อยู่ห่างกันไม่เกิน	3	กิโลเมตร	การรวมโรงเรียน

ตั้งแต่สองโรงเรียนข้ึนไปเข้าด้วยกันโดยมีครูใหญ่	 หัวหน้า

วิทยาเขตรับผิดชอบในการด�าเนินงาน	 เป็นต้น	 อย่างไร

ก็ตามโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่การบริหารจัดการและ

จัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพการศึกษายังไม่ชัดเจน	

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและโรงเรยีนขนาดเลก็ได้มกีาร

ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกๆ	ด้าน	อาทิเช่นรูปแบบ

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเสอเพลอโมเดลของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	2	

ใช้หลักการ	4	ร่วม	คือร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนินการ

โรงเรียนและร่วมชื่นชมโรงเรียนมีคุณภาพยกย่องเชิดชู

เกียรติ	 ซึ่งท�าให้ค่าเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 และ

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง	

รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อรูปแบบ

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เสอเพลอโมเดล 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน,	 2556)	 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กให้มี

คุณภาพนั้น	 โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งไม่อาจจะด�ารงอยู่

ได้เพยีงล�าพังเท่านัน้	(Stand	alone)	ต้องอาศยัการร่วมกัน

คดิ	ร่วมกนัท�า	กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ชมุชนและโรงเรยีน

อื่นๆ	ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

	 การรวมกลุ่มของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ใช่การยุบ

รวมจงึมคีวามส�าคญัเป็นอนัดบัแรก	ทีผ่่านมามกัจะรวมกลุม่

โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน	 อาจท�าให้การ

บริหารจัดการง่ายขึ้นแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของ

โรงเรียนขนาดเล็กให้หมดส้ินไปได้	 การรวมกลุ่มโรงเรียน

ขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มเดียวกัน	ซึ่งไม่

จ�าเป็นว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้เคียงกันหรือไม่	 แล้วค้นหา

คุณลักษณะของกลุ่มว่ามีลักษณะเด่นหรือด้อยในด้านใด	

แต่ละกลุ่มอาจมลีกัษณะเด่นด้อยแตกต่างกันไป	จากนัน้จงึ

ก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มซึ่งอาจแตก

ต่างกันไปตามคุณลักษณะนั้น	ๆ 	น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่

จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	เกณฑ์ทีใ่ช้ในการรวมกลุม่แบบนีต้้องสามารถ

สะท้อนการรวมกลุ่มได้เป็นอย่างดี	 กล่าวคือโรงเรียนที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันจะอยู ่กลุ ่มเดียวกันและโรงเรียน 

ที่มีลักษณะแตกต่างกันต้องอยู่ต่างกลุ่มกัน	 ตัวบ่งช้ีของ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ	 3	 เป็นตัวแปรหนึ่งที่ 

เหมาะสมในการรวมกลุ่มโรงเรยีนขนาดเล็ก	เนือ่งจาก	สมศ.	

ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน	ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน	

โดยลดจ�านวนมาตรฐานและจ�านวนตัวบ่งชี้	 ซึ่งถ่ายโอน

มาตรฐานและตวับ่งชีเ้กีย่วกบัปัจจยัน�าเข้าและกระบวนการ

ให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน	 การก�าหนดตัว

บ่งชี้ที่มุ ่งการประเมินผลผลิต	 ผลลัพธ์และผลกระทบ	

มากกว่าปัจจัยน�าเข้าและกระบวนการ	 ค�านึงถึงลักษณะ

และประเภทของสถานศึกษา	 เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพและ

ปริมาณ	 ทั้งเชิงบวกและลบ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของ

ปัจจัย	ข้อจ�ากัด	ตลอดจนวัฒนธรรม	และความเป็นไทย	ให้

มีตัวบ่งชี้พื้นฐานเท่าที่จ�าเป็น	แต่ยังคงอ�านาจจ�าแนก	 โดย

เพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	 ค�านึง

ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและ

การประเมนิคณุภาพภายนอก	(ส�านกังานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน),	2554)	

	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	 ตาม 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	 3	 ในกลุ่ม

จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	 โดยใช้การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม	

(Cluster	Analysis)	ซึง่เป็นเทคนคิทีใ่ช้จ�าแนกหรอืแบ่งกลุ่ม

โรงเรยีนขนาดเลก็	ออกเป็นกลุม่ย่อยอย่างน้อย	2	กลุม่	โดย
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มีหลักเกณฑ์ว่าโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่

เหมือนกันหรือคล้ายกัน	 แต่โรงเรียนท่ีอยู่ต่างกลุ่มกันจะมี

ลกัษณะต่างกนั	จะช่วยให้เหน็ความแตกต่างของคะแนนตวั

บ่งชี้ในแต่ละกลุ่มอย่างเด่นชัด	 เพื่อน�าผลท่ีได้ไปใช้ในการ

วางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มของโรงเรียนที่

ประสบปัญหาที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือจดักลุม่และค้นหาคณุลกัษณะของกลุม่โรงเรยีน

ขนาดเล็กตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี	

3	ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

ขอบเขตการวิจัย

 1. ประชากร

	 	 ประชากร	 คือโรงเรียนขนาดเล็ก	 ระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดมหาสารคามและ

จังหวัดกาฬสินธุ์	 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

ที่	3	แล้วจ�านวน	2,515	โรง	โดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา(องค์กรมหาชน)

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่ม	คือตัวบ่งชี้ใน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	3	ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	12	ตัวบ่งชี้	ดังนี้

	 	 ตัวบ่งชี้ที	่1	ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติ

ที่ดี(i1)

	 	 ตัวบ่งชี้ที่	2	ผูเ้รยีนมคีณุธรรม	จรยิธรรมและค่า

นิยมที่พึงประสงค์(i2)

	 	 ตัวบ่งชี้ท่ี	3	ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รู	้และเรยีนรูอ้ย่าง

ต่vเนื่อง(i3)

	 	 ตัวบ่งชี้ที่	4	ผู้เรียนคิดเป็น	ท�าเป็น(i4)

	 	 ตัวบ่งชี้ที	่5	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรียน

(i5)

	 	 ตัวบ่งช้ีที่	6	ประสิทธิผลของการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ(i6)

	 	 ตัวบ่งช้ีที	่7	ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการ 

และการพัฒนาสถานศึกษา(i7)

	 	 ตัวบ่งช้ีที	่8	พฒันาการของการประกนัคุณภาพ

ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด(i8)

	 	 ตัวบ่งชี้ท่ี	9	ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรชัญา	

ปณธิาน/วสัิยทศัน์	พนัธกจิ	และวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้

สถานศึกษา(i9)

	 	 ตัวบง่ช้ีที่	10	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุด

เด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(i10)

	 	 ตัวบ่งชี้ที	่11	ผลการด�าเนนิงานโครงการพเิศษ

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา(i11)

	 	 ตัวบ่งชี้ที	่12	ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศึกษา

เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน	รกัษามาตรฐาน	และพฒันาสูค่วาม

เป็นเลิศ	ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา(i12)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือแบบบันทึกข้อมูลผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	 3	 ตามตัวบ่งชี้การ

ประเมิน	12	ตัวบ่งชี้	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนที่	1	ข้อมูลพื้น

ฐานโรงเรยีนขนาดเลก็เกีย่วกบัชือ่โรงเรยีน	จงัหวดั	เขตพืน้ที่

การศึกษา	 สังกัด	 ที่ตั้ง	 ระดับคุณภาพและผลการรับรอง	

ส่วนที่	2	คะแนนของตัวบ่งชี้	12	ตัวบ่งชี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์กร

มหาชน)ซ่ึงเป็นข้อมูลผลการประเมินคุณภาพรอบที่	 3	

ระหว่างปี	พ.ศ.	2554-2558	ของโรงเรียนขนาดเล็กระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

แล้วท�าการบันทกึข้อมลูผลการประเมินของจังหวดัร้อยเอด็	

จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์

ข้อมูลต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.		ตรวจสอบข้อมูลแต่ละโรงเรียน	 เพื่อค้นหา

ตัวแปรที่ศึกษาและตัดตัวแปรท่ีไม่ต้องการท้ิง	 ตรวจสอบ 

ค่าผิดปกติ	 ค่าสูญหายและค่าที่ไม่ตรงตามจ�านวนหน่วย

ตัวแปรที่ก�าหนดแล้วบันทึกข้อมูล

	 2.		การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาด

เล็กจ�าแนกตามจังหวัดต่าง	 ๆ	 โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก ่

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.		การวิเคราะห์กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตาม

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	 3	 โดยใช้การ

วิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน	 (Nonhierarchical	 

Cluster	 Analysis)	 ด้วยเทคนิค	 K	 -	Means	 ซึ่งจะต้อง

ท�าการ	Standardized	ข้อมูลก่อน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน

ขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	 พบว่าโรงเรียน

ขนาดเล็กส่วนมากอยู่ในจังหวัดขอนแก่น	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	มทีีต่ัง้นอกเมอืง	ระดับ

คุณภาพดีและโรงเรียนได้รับการรับรอง

	 2.		ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	 3	 

ของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ ์

ดังตาราง	1

ตาราง 1	แสดงค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพในการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ คะแนน µ σ ระดับคุณภาพ

1.	ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.44 0.50 ดีมาก

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 9.45 0.38 ดีมาก

3.	ผู้เรียนมีความใฝ่รู้	และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 8.80 0.56 ดี

4.	ผู้เรียนคิดเป็น	ท�าเป็น 10 8.58 0.58 ดี

5.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 11.61 4.64 พอใช้

6.	ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ
10 8.15 0.93 ดี

7.	ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาน

ศึกษา
5 4.44 0.48 ดี

8.	พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด
5 4.46 0.59 ดี

9.	ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา	ปณิธาน/วิสัยทัศน์	พันธกิจ	

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
5 4.73 0.48 ดีมาก

10.	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
5 4.71 0.49 ดีมาก



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

43

ตาราง 1	(ต่อ)

ตัวบ่งชี้ที่ คะแนน µ σ ระดับคุณภาพ

11.	ผลการด�าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา
5 4.70 0.49 ดีมาก

12.	ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน	

รักษามาตรฐาน	และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	ที่สอดคล้องกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5 4.45 0.60 ดี

	 จากตาราง	 1	 พบว่าตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเต็ม	 20	

คะแนนคอืตวับ่งชีท้ี	่5	มรีะดบัคณุภาพพอใช้	โดยมค่ีาเฉลีย่	

11.61		ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเต็ม	10	คะแนน	ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่	

1	และ	2	มีระดับคุณภาพดีมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	9.45	และ	

9.44	ส่วนตัวบ่งชี้ที่	3,	4	และ	6	มีระดับคุณภาพดี	โดยมี

ค่าเฉลี่ย	8.80,	8.58	และ	8.15	ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนเต็ม	5	

คะแนน	ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่	9,	10	และ	11	มีระดับคุณภาพดี

มาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	4.73,	4.71	และ	4.70	ส่วนตัวบ่งชี้ที่	 

7,	8	และ	12	มีระดับคุณภาพดี	โดยมีค่าเฉลี่ย	4.44,	4.46	

และ	4.45

	 3.	 ผลการจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตัวบ่งชี้ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	3	ในกลุ่มจังหวัดร้อย

แก่นสารสินธุ์	 เพื่อหาจ�านวนกลุ่ม	 (Cluster)	 ที่เหมาะสม	

โดยพิจารณาคุณลักษณะ	 (Profile)	 ของแต่ละกลุ่ม	 จาก

กราฟ	 สามารถจัดกลุ่มโรงเรียนให้มีความแตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่ม	 และมีความคล้ายกันภายในกลุ่มเดียวกัน 

ได้อย่างเด่นชัดที่สุด	 คือการจัดกลุ่มเป็น	 2	 และ	 3	 กลุ่ม	

เนือ่งจากการจัดกลุม่เป็น	3	กลุม่นัน้สามารถอธิบายลกัษณะ

ของกลุ่มได้ดีและเพื่อการน�าผลจากการวิจัยไปใช้ให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุด		ผู้วิจัยจึงเลือกการจัดกลุ่มเป็น	3	กลุ่ม

และจะอธิบายลักษณะของแต่ละกลุ่ม	 ผลการจัดกลุ่ม 

ดังตาราง	2			

ตาราง 2	แสดงค่าเฉลีย่ของตวัแปรแต่ละตวัทีแ่ปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน	ค่าเฉลีย่	ระดบัคณุภาพของตวับ่งชี	้จ�านวนและ

ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดกลุ่มตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายนอกรอบที่	3	ออกเป็น	3	กลุ่ม

ตัวบ่งชี้
กลุ่มที่	1 กลุ่มที่	2 กลุ่มที่	3

Zscore ค่าเฉลี่ย คุณภาพ Zscore ค่าเฉลี่ย คุณภาพ Zscore ค่าเฉลี่ย คุณภาพ

i1 -2.44 8.23 ดี -0.53 9.18 ดีมาก 0.28 9.58 ดีมาก

i2 -0.84 9.13 ดีมาก -0.53 9.26 ดีมาก 0.26 9.55 ดีมาก

i3 -1.50 7.96 ดี -0.54 8.49 ดี 0.27 8.95 ดี

i4 -1.65 7.62 ดี -0.51 8.29 ดี 0.26 8.73 ดี

i5 -0.94 7.22 พอใช้ -0.02 11.49 พอใช้ 0.02 11.75 พอใช้

i6 -2.74 5.59
ต้อง

ปรับปรุง
-0.46 7.72 ดี 0.26 8.40 ดี
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ตาราง 2	(ต่อ)

ตัวบ่งชี้
กลุ่มที่	1 กลุ่มที่	2 กลุ่มที่	3

Zscore ค่าเฉลี่ย คุณภาพ Zscore ค่าเฉลี่ย คุณภาพ Zscore ค่าเฉลี่ย คุณภาพ

i7 -3.52 2.77
ต้อง

ปรับปรุง
-0.58 4.17 ดี 0.33 4.60 ดีมาก

i8 -2.29 3.12 พอใช้ -0.70 4.05 ดี 0.36 4.68 ดีมาก

i9 -3.03 3.28 พอใช้ -0.58 4.45 ดี 0.32 4.88 ดีมาก

i10 -3.09 3.19 พอใช้ -0.55 4.44 ดี 0.30 4.87 ดีมาก

i11 -1.81 3.81 ดี -0.50 4.45 ดี 0.26 4.83 ดีมาก

i12 -3.32 2.44
ต้อง

ปรับปรุง
-0.60 4.08 ดี 0.33 4.65 ดีมาก

จ�านวน 32 775 1,708

ร้อยละ 1.30 30.80 67.90

	 จากตาราง	2	พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้แต่ละตัวที่ 

แปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน	(ค่าเฉลีย่เหล่าน้ีคือค่ากลางของ

แต่ละกลุ่ม)	 เม่ืออยู่ต่างกลุ่มกันมีค่าแตกต่างกันทุกตัวบ่งชี้	

โดยกลุ่มที่	3	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือกลุ่มที่	2	และ

กลุ่มที่	1	มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	และกลุ่มที่	3	มีจ�านวนโรงเรียน

มากที่สุด	1,708	 โรง	คิดเป็นร้อยละ	67.90	รองลงมาคือ

กลุ่มที่	2	และกลุ่มที่	1	ตามล�าดับ	

	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยภายในกลุ่ม	กลุ่มที่	3	ตัวบ่งชี้

ที่	 8	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่	 12	ส่วนตัว 

บ่งชี้ที่	5	มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดและมีค่าเฉลี่ยมากกว่า	0	ทุกตัว	

แสดงว่าค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในกลุ่มนี้มีค่ามากกว่าค่าเฉล่ีย

รวม	กลุ่มที่	2	ตัวบ่งชี้ที่	5	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือ

ตัวบ่งชี้ที่	6	ส่วนตัวบ่งชี้ที่	8	มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	กลุ่มที่	1	ตัว

บ่งชี้ที่	2	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือตัวบ่งชี้ที่	5	ส่วนตัว

บ่งชี้ที่	7	มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด	และทั้งกลุ่มที่	1	และกลุ่มที่	2	

มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า	0	ทุกตัวเช่นเดียวกัน	แสดงว่าค่าเฉลี่ย

ของตัวบ่งชี้ในกลุ่มนี้มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม

	 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของตวับ่งช้ีแต่ละตัวจะมคีวาม

แตกต่างเมื่ออยู่ต่างกลุ่มกัน	โดยกลุ่มที่	3	มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

กลุ่มที่	 2	 และกลุ่มที่	 1	 ในทุกตัวบ่งชี้	 และกลุ่มที่	 2	มีค่า

เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่	 1	 ในทุกตัวบ่งชี้	 เช่นเดียวกัน	 เมื่อ

พิจารณาระดับคุณภาพ	 พบว่าตัวบ่งชี้ที่	 2-5	 มีระดับ

คุณภาพไม่แตกต่างกันทั้ง	3	กลุ่ม	ตัวบ่งชี้ที่	1	และตัวบ่งชี้

ที่	6	ระดับคุณภาพในกลุ่มที่	2	และกลุ่มที่	3	ไม่แตกต่างกัน	

แต่ระดบัคุณภาพดกีว่ากลุ่มที	่1	ตวับ่งชีท้ี	่11	ระดบัคุณภาพ

ในกลุ่มที่	1	และกลุ่มที่	2	ไม่แตกต่างกัน	แต่ระดับคุณภาพ

ด้อยกว่ากลุ่มที่	 3	 ส่วนตัวบ่งชี้ที่	 7-10	 และตัวบ่งชี้ที่	 12 

มรีะดบัคณุภาพแตกต่างกันทัง้	3	กลุ่ม	โดยกลุ่มที	่3	มรีะดบั

คุณภาพดีกว่ากลุ่มที่	 2	 และกลุ่มที่	 1	 กลุ่มที่	 2	 มีระดับ

คุณภาพดีกว่ากลุ่มที่	1

 

สรุปผลการวิจัย

	 การวเิคราะห์การจดักลุ่มโรงเรยีนขนาดเล็กตามตวั

บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	3	ในกลุ่มจังหวัด

ร้อยแก่นสารสินธุ์	 สามารถจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กได้ 

เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
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	 กลุ่มที่	1	มีจ�านวนโรงเรียน	32	โรง	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี

ลักษณะตัวบ่งชี้ส่วนมากมีระดับคุณภาพพอใช้และต้อง

ปรบัปรงุ	ผูว้จิยัตัง้ช่ือกลุม่นีว่้า	“กลุม่โรงเรยีนด้อยคณุภาพ”

	 กลุ่มที่	2	มีจ�านวนโรงเรียน	775	โรง	ซึ่งเป็นกลุ่มที่

มีลักษณะตัวบ่งชี้ส่วนมากมีระดับคุณภาพดี	 ผู้วิจัยตั้งชื่อ

กลุ่มนี้ว่า	“กลุ่มโรงเรียนคุณภาพดี”

	 กลุ่มที่	3	มีจ�านวนโรงเรียน	1,708	โรง	ซึ่งเป็นกลุ่ม

ทีม่ลีกัษณะตวับ่งชีส่้วนมากมรีะดบัคณุภาพดมีาก	ผู้วิจยัตัง้

ชื่อกลุ่มนี้ว่า	“กลุ่มโรงเรียนคุณภาพดีมาก”

 

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวเิคราะห์การจัดกลุม่โรงเรยีนขนาดเล็กตาม

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี	 3	 ในกลุ่ม

จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธ์ุ	สามารถจดักลุม่โรงเรยีนขนาดเล็ก

ได้เป็น	3	กลุม่	ได้แก่กลุม่ท่ี	1	มจี�านวนโรงเรยีน	32	โรงเรยีน	

คิดเป็นร้อยละ	 1.30	 ของจ�านวนท้ังหมด	 ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มี

ลักษณะตัวบ่งชี้ส่วนมากมีระดับคุณภาพพอใช้และต้อง

ปรับปรุง	กลุ่มที่	2	มีจ�านวนโรงเรียน	775	โรงเรียน	คิดเป็น

ร้อยละ	30.80	ของจ�านวนทั้งหมด	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะ

ตัวบ่งชี้ส่วนมากมีระดับคุณภาพดีและกลุ่มที่	 3	 มีจ�านวน

โรงเรียน	 1,708	 โรงเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.90	 ของ 

จ�านวนทั้งหมด	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะตัวบ่งชี้ส่วนมากมี 

ระดับคุณภาพดีมาก	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าลักษณะ	

(Profile)	ของแต่ละกลุม่	สามารถจดักลุม่โรงเรยีนให้มคีวาม

แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม	 และมีความคล้ายกันภายในกลุ่ม

เดียวกันได้อย่างเด่นชัดที่สุด	คือการจัดกลุ่มเป็น	2	และ	3	

กลุ่ม	เนื่องจากการจัดกลุ่มเป็น	3	กลุ่มนั้นสามารถอธิบาย

ลักษณะของกลุ่มได้ดีและเพื่อการน�าผลจากการวิจัยไปใช้

ให้เกดิประโยชน์สงูสุด	และเมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของตวับ่ง

ชี้แต่ละตัวที่แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานซึ่งค่าเฉลี่ยเหล่านี้

คือค่ากลางของแต่ละกลุ่มนั่นเอง	 เมื่ออยู่ต่างกลุ่มกันมีค่า

แตกต่างกันทุกตัวบ่งชี้	 โดยกลุ่มที่	 3	 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมาคอืกลุม่ที	่2	และกลุม่ที	่1	มค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ	โดยที่

กลุ่มที่	3	มีค่าเฉลี่ยมากกว่า	0	ทุกตัว	แสดงว่าค่าเฉลี่ยของ

ตวับ่งชีใ้นกลุม่นีม้ค่ีามากกว่าค่าเฉล่ียรวม	ส่วนกลุ่มที	่1	และ

กลุ่มที่	2	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า	0	ทุกตัวเช่นเดียวกัน	แสดงว่า

ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในกลุ่มนี้มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 สมโภชน์	 ศรีสมุทร	 ที่พบว่า

สามารถจดักลุม่โรงเรยีนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ตาม

มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ

แรก	ได้	3	กลุ่มดังนี้	กลุ่มที่	1	มีสมาชิกจ�านวนโรงเรียน	139	

โรงเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 50	 ของจ�านวนโรงเรียนทั้งหมด	 

ซึง่เป็นกลุม่ทีม่ลีกัษณะมีคุณภาพมาตรฐานสงูส่วนกลุม่ท่ี	2	

และกลุ่มที่	3	นั้นเป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	

แต่กลุม่ที	่2	จะมคีณุภาพด้านผูบ้ริหารและด้านครดู้อยกว่า

กลุ่มที่	3	ส่วนกลุ่มที่	3	มีคุณภาพด้านผู้เรียนด้อยกว่ากลุ่ม

ที่	2	และขนิษฐา	ไซที	ที่พบว่าสามารถจัดกลุ่มโรงเรียนตาม

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	 :	ระดับปฐมวัย

และประถมศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็น	4	กลุ่มดังนี้	กลุ่มที่	1	เป็นโรงเรียน

ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม	 คิดเป็นร้อยละ	 29.17	 ของจ�านวน

โรงเรียนทั้งหมด	 กลุ่มที่	 2	 เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

ดีมาก	กลุ่มที่	3	เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีและกลุ่มที่	

4	 เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช้	 และปัญญา	 ศิริโชติ 

ที่พบว่าสามารถจัดกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทีไ่ด้รบัการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกสถานศึกษารอบที่สองได้สองกลุ่ม	 ประกอบด้วย

กลุ่มสถานศึกษาที่มีคะแนนประสิทธิภาพสูง	 จ�านวน	 87	

แห่ง	 และกลุ่มสถานศึกษาที่มีคะแนนประสิทธิภาพต�่า	

จ�านวน	308	แห่ง

	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ที่	

1-5	ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เกี่ยวกับผู้เรียนพบว่ากลุ่มที่	1	มีค่าเฉลี่ย

น้อยกว่ากลุ่มที่	2	และกลุ่มที่	2	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่	3	

แต่ระดับคุณภาพไม่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่	 2 

ผู ้เรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์

มรีะดบัคุณภาพดมีากในทกุกลุม่	อาจเป็นเพราะว่าโรงเรยีน

ขนาดเล็กมีจ�านวนนักเรียนน้อยท�าให้ครูดูแลนักเรียน 

ในด้านคุณลักษณะได้อย่างทั่วถึง	 แต่ส�าหรับตัวบ่งชี้ที่	 5 
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนมรีะดบัคณุภาพพอใช้ใน

ทุกกลุ่ม	 นับว่าเป็นตัวสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา

อย่างมากและเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันน้ีเกือบทุก

โรงเรียน	 อาจเป็นเพราะว่ากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของครูในโรงเรยีนขนาดเลก็มปัีญหาหลายประการ	เช่น

การขาดแคลนทรัพยากรในการบริหารจัดการ	 ครูหนึ่งคน

ต้องสอนหลายช้ันและท�าหน้าทีห่ลายอย่าง	ขาดสือ่อปุกรณ์

การเรียนการสอน	 นักเรียนส่วนมากขาดความพร้อมและ 

ผู้ปกครองยากจนจึงขาดความเอาใจใส่	 ปล่อยให้นักเรียน

อยู่กับผู้สูงอายุหรือมากกว่าน้ันอาจปล่อยให้อยู่ตามล�าพัง	

ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน	สอดคล้องกับการศึกษาของ	

นศิารตัน์	งามประเสรฐิ	และจรีะศกัดิ	์แต่งผวิ	ทีพ่บว่าปัญหา

ของการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็	คอื	

ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนด้านการเรียน

การสอน	ตวัคร	ูแนวทางการเรยีนการสอน	ด้านการบรหิาร

จัดการและด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

	 เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของตวับ่งชีท้ี	่6-12	ซึง่เป็นตวั

บ่งช้ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จดัการและการพฒันาสถานศกึษา	พบว่ากลุม่ที	่1	มค่ีาเฉล่ีย

น้อยกว่ากลุ่มที่	2	และกลุ่มที่	2	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่	3	

และระดบัคณุภาพแตกต่างกันเกอืบทกุกลุม่	ยกเว้นตวับ่งชี้

ที่	6	ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญของกลุ่มที่	 2	 และกลุ่มที่	 3	 มีระดับคุณภาพดี	

และตัวบ่งชี้ที่	11	ผลการด�าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่ง

เสริมบทบาทของสถานศึกษาของกลุ่มที่	1	และกลุ่มที่	2	ก็

มีระดับคุณภาพดีเช่นเดียวกัน	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าการจัดการเรียนการสอนของครูและการบริหาร

จัดการและการพัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหารสามารถ

แบ่งกลุ ่มโรงเรียนขนาดเล็กได้ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า

คุณลักษณะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา	 เช่นความรู	้

ความสามารถ	 ความทุ่มเทเอาใจใส่ในการท�างานอาจแตก

ต่างกนัไป	สอดคล้องกับการศกึษาของ	กมลวรรณ	รอดจ่าย	

และอภิเชษฐ์	 ฉิมพลีสวรรค์	 ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่	 ภาวะผู ้น�าของ 

ผู้บรหิาร	สมรรถนะของครแูละบคุลากรทางการศึกษา	การ

บรหิารจดัการ	การจดัการเรยีนรู	้การจดัสภาพแวดล้อมเพือ่

การเรยีนรู	้	ดงันัน้การแก้ไขปัญหาโรงเรยีนขนาดเลก็จงึต้อง

มุ่งพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นอันดับแรกทั้ง

ปัญหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ		

	 เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่	 1	 “กลุ่มโรงเรียนด้อย

คุณภาพ”	พบว่ามี	3	ตัวบ่งชี้ที่ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง

คือตัวบ่งชี้ที่	6	ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ตัวบ่งชี้ท่ี	 7	 ประสิทธิภาพของการ

บรหิารจัดการและการพฒันาสถานศกึษาและ	ตวับ่งชีท้ี	่12	

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน	

รกัษามาตรฐาน	และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ	ทีส่อดคล้องกบั

แนวทางการปฏริปูการศกึษา	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาครูและผู้บริหารอย่างเร่งด่วน	โดยการ

ฝึกอบรมวธิกีารจดัการเรยีนการสอน	การจดัศกึษาดงูานใน

โรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จของตัวบ่งชี้ทั้ง	3	ตัว	สนับสนุน

ให้ครูท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนของตนเองและท�าการนิเทศอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 นครชัย	 ชาญอุไร	 และจรุญ	 

จับบัง	 ที่พบว่ารูปแบบการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมี

ลักษณะเป็นเชงิระบบ	ได้แก่	ปัจจยัน�าเข้า	กระบวนการ	และ

ผลลัพธ์	 และพบว่ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก	 ด ้วย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตาม	 4	

ยุทธศาสตร์หลัก	คือ	1)	การพัฒนาระบบวางแผนและการ

บริหารจัดการ	2)	การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและ

การประกนัคณุภาพการศึกษา	3)	การเสรมิสร้างความพร้อม

และความเข้มแข็งของโรงเรียน	 4)	 การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

	 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของกลุ่มพบว่าโรงเรียน

ขนาดเลก็ในแต่ละจงัหวดัส่วนมากถกูจดัอยูใ่นกลุม่โรงเรยีน

ทีม่คีณุภาพดมีาก	ส่วนกลุม่โรงเรยีนด้อยคณุภาพมอียูใ่นทกุ
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จังหวัดแต่มีสัดส่วนที่น้อย	 ถ้าพิจารณาตามสังกัดพบว่า

แต่ละสงักดัส่วนมากถูกจดัอยูใ่นกลุม่โรงเรยีนทีม่คีณุภาพดี

มาก	 โรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนด้อย

คุณภาพจะอยู่ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	ทกุโรงเรยีน	ถ้าพจิารณาตามทีต่ัง้	พบว่าโรงเรยีน

ขนาดเล็กทั้งที่ตั้งในเมืองและนอกเมืองมากกว่าครึ่งถูกจัด

อยูใ่นกลุม่โรงเรยีนทีม่คีณุภาพดมีาก	ส่วนกลุม่โรงเรยีนด้อย

คุณภาพส่วนมากอยู่นอกเมือง	 เมื่อพิจารณาตามระดับ

คุณภาพพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับคุณภาพดีและดี

มากส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมาก	

โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดับคุณภาพพอใช้ส่วนใหญ่ถูกจัด

อยู่ในกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงมีเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนด้อย

คุณภาพ	 ถ้าพิจารณาตามผลการรับรอง	 พบว่าโรงเรียน

ขนาดเล็กทัง้ทีร่บัรองและไม่รบัรองมากกว่าครึง่ถกูจดัอยูใ่น

กลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมาก	 ส่วนกลุ่มโรงเรียนด้อย

คุณภาพทุกโรงเรียนไม่ผ่านการรับรอง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

โรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากอยู ่ในสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล

เขตพื้นที่การศึกษา	 อาจท�าให้การดูแล	 ก�ากับและติดตาม

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นไปด้วยความ

ล�าบากโรงเรียนขาดแคลนวัสดุ	อุปกรณ์ในการจัดการเรียน

การสอนที่ส�าคัญคือขาดแคลนครูและผู้บริหารที่มีความ 

มุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษา	 อีกทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่

ยากจนต้องอพยพไปท�างานต่างถิน่ปล่อยให้นกัเรยีนอยูก่บั

ผู้สูงอายุซึ่งขาดการเอาใจใส่หรือนักเรียนบางคนต้องอยู่

เพยีงล�าพงั	ท�าให้ขาดการสนบัสนนุจากชมุชนซึง่สอดคล้อง

การศกึษาของ	กติตพิงศ์		โด่งพมิาย	ทีพ่บว่าระดบัความเป็น

ผูน้�าทางวชิาการของผู้บรหิารโรงเรียนและระดบัการบรหิาร

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ทีผ่่านการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษามากกว่าผู้บริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก	 ส�าหรับ

คุณภาพการสอนของครูและพฤติกรรมการสอนของครู

โรงเรยีนขนาดเล็กทีผ่่านการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพดีกว่าครู

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก		

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 1.		การจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามตวับ่งชี้	การ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่	3	เป็น	3	กลุ่มนั้นเป็นตัว

บ่งช้ีทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา	จึงควรมุ่งเน้นไปพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

	 2.		มีจ�านวนโรงเรียน	 32	 โรงเรียน	 ซึ่งเป็นกลุ่ม

โรงเรียนด้อยคุณภาพที่มีลักษณะตัวบ่งช้ีส่วนมากมีระดับ

คุณภาพพอใช้และต้องปรับปรุง	 จึงควรก�าหนดแนวทาง

แก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางจากผลการประเมินภายนอก

ของ	สมศ.		

กิตติกรรมประกาศ

	 รายงานวิจยัเรือ่ง	การวเิคราะห์การจดักลุม่โรงเรยีน

ขนาดเล็กตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี	

3	ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์		ได้รับทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณ	โอกาสนี้

	 ขอขอบคณุส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	ที่ให้ความอนุเคราะห์

ข้อมูลผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ในกลุม่จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ	์เพือ่เป็น

ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้	 และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น

เจ้าของหนังสือ	ต�ารา	บทความและงานวิจัยต่าง	ๆ 	ที่ผู้วิจัย

ได้ใช้ในการศึกษาอ้างอิง
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบส�าหรับนักศึกษาครู         

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

The Development of Sytems Thinking Model for Pre-Service Teacher, 

Rajabhat Mahasarakham
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพือ่พฒันาและตดิตามผลการใช้รูปแบบการเรียนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชิงระบบเป็นการ

วิจัยแบบวิจัยและพัฒนาการด�าเนินการวิจัยมี	 4	 ระยะคือระยะที่	 1	ศึกษาข้อมูลส�าหรับร่างรูปแบบ	กลุ่มเป้าหมาย	คือ

อาจารย์นิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระยะที่	 2	 หาประสิทธิภาพของ 

รูปแบบกลุ่มเป้าหมาย	คือนักศึกษาครูปีการศึกษา	2556	ระยะที่	3	การศึกษาและยืนยันผลการใช้รูปแบบกลุ่มเป้าหมาย	

คือ	 นักศึกษาครูปีการศึกษา	 2556	 ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกับระยะที่	 2	 และระยะที่	 4	 การติดตามผลการใช้รูปแบบกลุ่ม 

เป้าหมาย	คือ	นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครปูีการศึกษา	2557	เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่	รูปแบบการเรียน

รู้แบบบันทึกพฤติกรรมแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบ	แบบวัดและแบบประเมินการคิดเชิงระบบ	สถิติที่ใช้ได้

แก่ค่าเฉลี่ย	(x̄)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ค่าร้อยละ	(%)	และt-test	(Dependent	Samples)	ผลวิจัย	พบว่า	1)	

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	(POEIE	Model)	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ดังนี้	(1)	ขั้นกระตุ้นปมการคิด	

(Problem	 Announcement)	 (2)	 ขั้นจัดระเบียบความคิด	 (Organization	 of	 Thinking)	 (3)	 ขั้นเสริมพลังการคิด	 

(Empowerment)	(4)	ขั้นบูรณาการเชื่อมการคิด	(Integration	of	Thinking)	และ	(5)	ขั้นประเมินการคิด	(Evaluation	

of	 Thinking)	 รูปแบบเมื่อน�าไปใช้มีค่าประสิทธิภาพ	 (E
1
/	 E

2
)	 เท่ากับ	 92.06/87.50	 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์	 80/80	 และ	 

2)	 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการคิดเชิงระบบติดตัวและสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับ 

ดีเยี่ยม	ร้อยละ	88.55

 ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการเรียนรู้,	การคิดเชิงระบบ,	นักศึกษาครู,	นักคิดเชิงระบบ

1	นักศึกษาปริญญาเอก		สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)		อาจารย์ประจ�าสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)		อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract

	 This	research	aimed	to	develop	and	follow	up	implementatingresults	of	the	systems	thinking	

model.This	research	was	conducted	in	4	phases:	Phase	I	was	studying	basic	information	for	drafting	

the	 system	 thinking	model	 and	 the	 target	 group	 consisted	 of	 supervising	 instructors,	 school	 

administrators,	 teacher	mentors	 and	 pre-service	 teacherin	 the	 academic	 year	 2013;	 Phase	 II	 was	 

developingthe	model,	the	target	group	were	pre-service	teacher	in	the	academic	year	2013;	Phase	III	

was	conducted	using	One	Group	Pretest-Posttest	Design	for	studying	and	confirming	implementation	

of	the	model,	and	the	target	group	were	pre-service	teacher,	this	difference	target	group	in	Phase	II;	

and	Phase	IV	was	following	up	the	implementation	of	the	model	with	the	target	group	of	Internship	

pre-service	teacher	inthe	academic	year	2014.	The	following	instruments	were	used	in	collecting	data:	

a	systems	thinking	model,	ananecdotal	record,	a	questionnaire,	an	interview,	a	test,	an	evaluation	

form	for	assessing	students’	systems	thinking.	The	statistics	used	in	research	were	mean	(x̄),	standard	

deviation	(S.D.),	percentage	(%),	andt-test	(Dependent	Samples).	Findings	of	the	study	:1)The	systems	

thinking	model	 (POEIE	Model)	consisted	of	 the	 following	5	 steps:	 (1)	Problem	Announcement,	 (2)	

Organization	of	Thinking	(3)	Empowerment,	(4)	Integration	of	Thinking	and	(5)	Evaluation	of	Thinking.	

These	helped	develop	the	pre-service	teacher’	thinking-oriented	characteristics,	and	the	efficiency	

index	of	the	systems	thinking	model	was	92.06/87.50,	which	was	higher	than	the	established	criterion	

of	80/80.	And	2)	This	model	revealed	that	internship	pre-service	teacher	acquired	this	process	and	

could	apply	their	systems	thinking	ability	of	learning	management,	mean	scored	of	systems	thinking	

was	at	excellence	level,	as	the	88.55	%.	

 Keywords : learning	model,	systems	thinking,	pre-service	teacher,	systematic	thinkers	

บทน�า

	 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาต	ิพ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	

ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ	 มีการ

เน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอน

เพือ่พฒันานกัศกึษาให้คดิเป็นแก้ปัญหาเป็นและเหน็คณุค่า

ของวฒันธรรมไทยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานก�ากับและส่งเสริมการด�าเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษาได้ด�าเนินการโครงการจัดท�ากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย	 (Thai	

Qualifications	Framework	 for	Higher	Education	 ;	

TQF	:	HEd)	เพื่อเป็นเครื่องมือในการน�านโยบายที่ปรากฏ

ในพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาตเิก่ียวกับมาตรฐานการ

ศกึษาของชาตใินส่วนของมาตรฐานการอดุมศกึษาไปสูก่าร

ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการ

จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้	(Learning	Outcomes)	ของ

นักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิ

แต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคมชุมชน	 รวมทั้งสถาบัน

อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและ 
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เช่ือมั่นถึงผลการเรียนรู ้ ท่ีบัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามี

มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษา

ที่ดีทั้งในและต่างประเทศ	 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา.	

2552	:	1)

 การออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ

นกัศกึษาครเูป็นหวัใจส�าคญัของการผลติคร ูตามโครงสร้าง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.	5	ปี)	ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น

อาจารย์ประจ�าสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ

อาจารย์นิเทศก์จากประสบการณ์ตรงในการสังเกตการ

ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนและตรวจเอกสารประกอบการ

จัดการเรียนรู ้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

พร้อมทั้งได้ท�าการสอบถามและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการกบัอาจารย์นเิทศก์ท่านอืน่ ๆ  ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

และครพูีเ่ลีย้งในบางสถานศกึษาทีม่นีกัศกึษาฝึกปฏบิตักิาร

สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในช่วงปีการ

ศึกษา 2554-2555 เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้

ของนักศึกษา พบปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ นักศึกษาส่วน

หนึ่งยังไม่สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ

ได้ การพิจารณาสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในชั้นเรียนยัง

สบัสนการบรูณาการองค์ความรูต่้างๆ เพือ่น�ามาใช้วเิคราะห์

และเลือกแก้ปัญหายังไม่เหมาะสมกับบริบทนัก ท�าให ้

ผลการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ ซึ่งสภาพ 

ดงักล่าวเป็นประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะการคดิและ

ทักษะทางปัญญา อันเป็นผลมาจากกระบวนการคิดที่ยัง

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การคิดยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน

มากพอสอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนากระบวนการ

การคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครูของสมาน เอกพิมพ์  

พบว่า นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่

ปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษายงัขาดทกัษะการสงัเกตขาด

ทักษะการคิดวิเคราะห์ และประเมินผล รวมทั้งการน�า

ข้อมูลสาระสนเทศที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาใช้ประกอบ

การตดัสนิใจหรอืแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้อย่าง เป็นระบบ 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนา

วิชาชีพครูของนักศึกษา (สมานเอกพิมพ์. 2555 : 3)  

	 การพฒันากระบวนการคดิมหีลายวธิกีาร	และการ

ใช้วิธีการพัฒนาการคิดเชิงระบบ	 เป็นอีกวิธีการที่ก�าลังม ี

ผู้ให้	 ความสนใจในศตวรรษที่	 21	 น้ี	 การคิดเชิงระบบ	 

(Systems	 Thinking)	 เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของวิธีการคิด

ของมนุษย์ที่ใช้ในการมองปัญหา	(มนตรี	แย้มกสิกร.	2546	

:	 33)	 การคิดเชิงระบบเป็นความคิดรวบยอดที่เป็นหัวใจ

ส�าคัญของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน	 แล้วยังส่งผลต่อ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่บัณฑิตทุกสาขาจะพึงมี

คุณลักษณะที่ส�าคัญดังกล่าวน้ีเพราะการคิดเชิงระบบจะ

ช่วยท�าให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาที่วิกฤติและ

ซับซ้อน	นอกจากนั้น	การคิดเชิงระบบยังมีความส�าคัญใน

ฐานะเป็นเครื่องมือวางแผนและพัฒนาระบบช่วยท�าให้ 

ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	ได้อย่างรอบคอบ

เป็นหลักประกันความส�าเร็จในการด�าเนินงานและการแก้

ปัญหา	 เพราะการคิดเชิงระบบจะต้องผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ระบบที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบันมีการก�าหนดขั้น

ตอนที่เหมาะสม	 มีแบบจ�าลองที่เด่นชัดและได้ผ่านการ

ทดลองระบบในสถานการณ์จ�าลองมาแล้วจึงแน่ใจได้ว่า

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีประสิทธิภาพจริง	(บุญเลี้ยง	ทุมทอง

และคณะ.	2553	:	779)	และ	Derek	Anthony	Cabrera

ได้ท�าการวจิยัเกีย่วกบัโครงสร้างของการคิดเชงิระบบในการ

ให้ความหมายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของการคิดเชิงระบบ	

ข้อค้นพบของงานวิจัยสะท้อนถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ความจ�าเป็นของการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยใน	 4	 ส่วนที่

ส�าคญั	ได้แก่	หลกัทฤษฎ	ีการด�าเนนิงาน	การใช้เชงิประจกัษ์	

และทางการศกึษา	ซึง่ต้องมกีรอบแนวคดิส�าหรบัการปฏบิตัิ

ทางการศึกษาด้วย	 (Derek	 Anthony	 Cabrera.	 2006 

:	3-4)

	 การพัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด

สามารถด�าเนินการได้	 โดยการจัดประสบการณ์ที่เหมาะ

สมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 เพื่อให้ผู ้เรียนมีทักษะ

กระบวนการคดิและน�าการคิดไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�า

วนัให้เปน็นสิยัอยา่งถาวร	(สุวทิย	์มลูค�า.	2554	:	8)	ผลจาก

การศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากคุณลักษณะของนกัศึกษาครนูกั



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

53

คิดเชิงระบบเทียบกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรสีาขาครศุาสตร์และ

สาขาศกึษาศาสตร์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ร่วมกบัผลจากการสนทนา

กลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	ของผู้ทรงคุณวุฒิท�าให้

สามารถสรุปคุณลักษณะของนักศึกษาครูนักคิดเชิงระบบ

ได้เป็น	5	ลักษณะที่ส�าคัญ	ดังนี้	1)	ช่างสังเกต	2)	มีเหตุผล	

3)	มีระเบียบความคิด	4)	มีความคิดเชิงบูรณาการ	และ	5)	

มีความใฝ่คิด		

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

การคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ประจ�าปีการศกึษา 2556 

โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยกับ

อาจารย์นเิทศก์ผูบ้รหิารสถานศกึษาครพูีเ่ลีย้งและนกัศกึษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูพบว่าบรบิทสภาพปัจจบุนัด้าน

การคิดเชิงระบบของนักศึกษาครูอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̄ =3.49,	S.D.=	0.85)	มีความต้องการพัฒนาการคิดเชิง

ระบบให้กบันกัศกึษาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (x̄ =	4.53,	S.D.	

=	 0.84)	 และมีความคาดหวังที่อยากให้นักศึกษาครูได้รับ

การพัฒนาการคิดเชิงระบบมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̄ =	4.54,	S.D.	=	0.76)

 จากแนวคิด หลักการ และความส�าคัญตามสภาพ

ดังกล่าวผู้วิจัยจึงด�าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมการคิดเชิงระบบส�าหรับนักศึกษาครู เพื่อเป็นการ

ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยด้วยการส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการกระ

ตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการคิดและการวางแผนตาม

ล�าดับขั้นตอนด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยรูปแบบที่ผู้วิจัย

พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถวางแผนระบบคิดให้เป็นไปได้ใน

ทิศทางที่ต้องการ	 มีวิธีการคิดจัดระเบียบการคิดการเลือก

ตัดสินใจและการวางแผนการท�างานที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นเป็นการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาครูให้มี

คุณภาพทางการคิดมากย่ิงขึ้นและได้เสริมสร้างสมรรถนะ

การเรยีนรูแ้ละคณุลกัษณะของนกัศกึษาครนูกัคิดเชงิระบบ

ติดตัวไปเพื่อให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและใน

ชีวิตประจ�าวันต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ

คิดเชิงระบบ															

	 2.		เพือ่ตดิตามผลของการใช้รปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่

ส่งเสริมการคิดเชิงระบบ

ขอบเขตการวิจัย

 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 การพฒันารปูแบบในครัง้นีมุ้ง่เน้นเพือ่ใช้ในการ

ส่งเสรมิการคดิเชงิระบบของนกัศกึษาครเูป็นส�าคญั	การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่ยึด

เนื้อหาเป็นหลัก	 (Content	 Free)	 โดยเน้นการพัฒนาที่

สอดคล้องกับธรรมชาตขิองสาขาวชิาชพีคร	ูซึง่เกีย่วข้องกบั

ศาสตร์การสอน	การพฒันาหลกัสตูร	การจดัการเรยีนรูแ้ละ

การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นส�าคัญรูปแบบการเรียนรู ้ใช้

โครงสร้างเนือ้หาสาระ	ประกอบด้วย	5	เรือ่งทีส่�าคญั	ได้แก่	

1)	การคิดเชิงระบบ	2)	แนวคิด	หลักการ	และขั้นตอนของ

รปูแบบ	3)	บทบาทของครผููส้อนและผูเ้รยีน	4)	การวดัและ

การประเมนิผลการคดิเชงิระบบ	และ	5)	กจิกรรมการเรยีน

รูต้ามขัน้ตอนของรปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิ

ระบบ	 โดยด�าเนินการผ่านหลักสูตรอบรม	 20	 ชั่วโมง	 (ใช้

เวลา	3	วัน)

 2.  กลุม่เป้าหมายของการวจิยัแบ่งตามระยะของ

การวิจัยทั้ง	4	ระยะ	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 กลุม่เป้าหมายในการศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน

ด้านบริบทสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบของ

นักศึกษาครู	 ปีการศึกษา	 2556	 ประกอบด้วย	 อาจารย ์

นิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษาครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมจ�านวน 289 คน  

	 	 2.2		 กลุ่มเป้าหมายในการหาประสิทธภิาพของ

รูปแบบ	ได้แก่	นักศึกษาครูสาขาวิชาเคมี	หมู่ที่	2	ชั้นปีที่	4	
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ส�าหรับการทดลองใช้รูปแบบ	 (Try	 Out)	 ภาคเรียนที่	 3	 

ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	24	คน

	 	 2.3	 กลุม่เป้าหมายในการศกึษาและยนืยนัผล

ของการใช้รูปแบบ	ได้แก่	นักศึกษาครูสาขาวิชาเคมี	หมู่ที่	

1	ชั้นปีที่	4	ภาคเรียนที่	3	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	28	

คน	

	 	 2.4		 กลุ่มเป้าหมายในการติดตามผลการใช้ 

รูปแบบการเรียนรู้	 ได้แก่	 นักศึกษาครูฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู สาขาวิชาเคมี	หมู่ที่	1	ชั้นปีที่	5	ภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	 2557	 โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	

Random	 Sampling)	 โดยแบ่งกลุ่มมาจากผลการวิจัยใน

ระยะที่	 3	 ตามระดับคุณภาพด้านการคิดเชิงระบบ	 คือ	

ระดับดีเยี่ยม	 ระดับดีและระดับพอใช้	 โดยแบ่งกลุ่มละ	 2	

คน	แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน	จ�านวน	3	คน	และกลุ่ม

ต่างโรงเรยีน	จ�านวน	3	คน	พร้อมทัง้ครพูีเ่ลีย้งของนกัศกึษา

แต่ละคน	รวมเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	12	คน

 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ผลการใช้รปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิ

เชงิระบบ	ได้แก่	1)	ความสามารถด้านการคดิเชิงระบบและ	

2)	 สมรรถนะการเรียนรู้และคุณลักษณะของนักศึกษาครู 

นักคิดเชิงระบบ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้มี	4	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส�าหรับร่างรูปแบบ	ระยะที่	2	การ

หาประสิทธิภาพของรูปแบบ	 ระยะที่	 3	 การศึกษาและ

ยืนยันผลการใช้รูปแบบ	และระยะที่	4	การติดตามผลการ

ใช้รูปแบบ	โดยมีรายละเอียดของแต่ละระยะ	ดังนี้

 ระยะที ่1 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัร่างรปูแบบ

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ

	 1.	 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้าน

บรบิทสภาพปัจจบุนัเกีย่วกบัการคดิเชงิระบบของนกัศกึษา

ครูภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	ประกอบด้วยอาจารย ์

นิเทศก์ จ�านวน 56 คน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง 

จ�านวน 63 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

จ�านวน 170 คน รวมจ�านวน289คน  

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเพื่อการวิจัยจ�านวน 3 ชุด แบ่งเป็น ชุดที่ 1 

ส�าหรบัอาจารย์นเิทศก์ ชดุที ่2 ส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา

และครพูีเ่ลีย้ง และชดุที ่3 ส�าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

  1) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเก่ียวกับการ

พัฒนาการคิดเชิงระบบและการพัฒนารูปแบบโดยการ

รวบรวมจากการวเิคราะหเ์อกสาร (Document	Analysis)	

น�ามาเปน็ขอ้มลูในการรา่งแบบสอบถามใหส้อดคล้องกับ	5	

ทฤษฎีและแนวคิดที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 (1)	 ทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้	(Constructivism)	(2)	ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน	(Constructionism)	(3)	

ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุม่ผสมผสาน	(Eclecticism)	(4)	ทฤษฎี

การเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 (Meaningful	 Verbal	

Learning)	 และ	 (5)	 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการคิดแก้

ปัญหาอนาคต	(Torrance’	s	Future	Problem	Solving	

Model)

	 	 2)	สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมแนวคิดใน

การพัฒนาการคิดเชิงระบบส�าหรับนักศึกษาครูแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมี	 5	 ระดับ	 (Rating	 Scale)	 

ตามวิธีของ	Likert	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2553	:	162)	แบบ 

สอบถามแบ่งเป็น	3	ตอนคือ	ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม	

ลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 ส่วนตอนที่	 2	

เป็นแบบแสดงความคิดเห็นที่มีต ่อระดับบริบทสภาพ

ปัจจุบัน	 ความต้องการและความคาดหวังในการจัดการ

เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิระบบส�าหรับนกัศกึษาครูและ

ตอนที่	 3	 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	5	ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	ได้

ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามเพือ่การวจิยั	ทัง้	3	ชดุ	

มีค่าระหว่าง	 0.60-1.00	 และมีค่าความเหมาะสมเท่ากับ	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

55

4.86

	 	 3)	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ ่ม

อาจารย์นเิทศก์ผูบ้รหิารสถานศกึษาครพูีเ่ลีย้งและนกัศกึษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มละ 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม 

เป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีในเดือนมิถุนายน	 2556	 แล้ว 

หาค่าความเชื่อม่ัน	 (Reliability)	 ของแบบสอบถามด้วย 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 ใช้สูตรของ	 Cronbach	 (ไพศาล 

วรค�า.	 2552	 :	 27)	 ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม	

ดงันี	้ชดุของอาจารย์นเิทศก์เท่ากบั	0.991	ชดุของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงเท่ากับ	 0.994	 และชุดของ

นักศึกษาครเูท่ากับ	0.994

	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1)	ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ถึงสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

พฒันาวชิาชพีครขูองมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	และ

คณบดีคณะครุศาสตร์	 เพื่อขออนุญาตออกหนังสือขอ

อนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย		

	 	 2)	 น�าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลพร้อมกับ

แบบสอบถามเพ่ือการวจิยัน�าส่งให้กลุม่เป้าหมายทัง้	3	กลุม่

และขอความร่วมมือในการตอบกลับคืนภายในเวลา 

2	 สัปดาห์โดยการเดินทางไปแจกเองและส่งทางไปรษณีย	์

ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน	2556

	 	 3)	 ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา

ภายในเวลา	 2	 สัปดาห์	 แล้วด�าเนินการคัดเลือกแบบ 

สอบถามฉบบัทีมี่ความสมบรูณ์ได้จ�านวน	289	ฉบบัคดิเป็น

ร้อยละ	96

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

  1) การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัจจุบัน

ความต้องการ และความคาดหวังของการส่งเสริมการคิด

เชิงระบบของนักศึกษาครดู้วยการหาค่าเฉลี่ย	 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 2)	การวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิจากบรบิทสภาพปัจจบุนั ความต้องการ และความ

คาดหวังของการส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษาครู

โดยการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการพรรณนา

 ระยะที่ 2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ

	 1.	 กลุม่เป้าหมายได้แก่	นกัศกึษาครสูาขาวชิาเคมี	

หมู่ที่	 2	 ชั้นปีที่	 4	 จ�านวน	 24	 คน	 ส�าหรับการทดลองใช้ 

รูปแบบ	(Try	Out)	ภาคเรียนที่	3	ปีการศึกษา	2556	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	1)	รูปแบบการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	 (POEIE	Model)และ

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 2)	 แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้	 3)	 แบบทดสอบความสามารถด้าน

การคดิเชงิระบบ	4)	แบบประเมนิด้านการคดิเชงิระบบและ	

5)	แบบสอบถามนักศึกษาด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบ

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาส�าคัญเกี่ยวกับการ

พัฒนาการคิดเชิงระบบและการจัดการเรียนรู ้โดยการ

วิเคราะห์เอกสารน�ามาเป็นข้อมูลในการร่างรูปแบบและ

เครื่องมืออื่น	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับ	 5	 ทฤษฎีและแนวคิดที่

ส�าคัญดังที่กล่าวไว้ในระยะที่	1	ดังนี้

	 	 1)	 สร้างรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด

เชงิระบบ	ประกอบด้วยความส�าคญัของรปูแบบทฤษฎแีละ

แนวคิดของรูปแบบขั้นตอนของรูปแบบ	 (Syntax)	 ระบบ

สงัคม	หลกัการตอบสนองระบบสนบัสนนุ	และผลการใช้รปู

แบบพร้อมทัง้แบบบนัทกึการสนทนากลุม่น�าเสนออาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	แล้วน�าไปยืนยันความเหมาะสมด้วย

การวิพากษ์รูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group	

Discussion)	กับผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่านด้วยวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	เพื่อ

สรุปเป็นประเด็นร่วมกัน	 และมีค่าความสอดคล้องของ 

รูปแบบระหว่าง	 0.60-1.00	 ได้ค่าความเหมาะสมของ 

รูปแบบเท่ากับ	4.69

	 	 2)	แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้	

น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแล้วน�าไป

เสนอผูเ้ช่ียวชาญชดุเดมิตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดย

มีค่าความสอดคล้องระหว่าง	0.80-1.00
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	 	 	 3)	 แบบทดสอบวัดด้านการคิดเชิงระบบ

แบบอัตนัย	 (Essay	 Test)	 มีลักษณะเป็นสถานการณ์การ

เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอนการพัฒนาหลักสูตร	 การ

จัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครู	จ�านวน	6ข้อ	มีค่า

ความสอดคล้องทกุข้อเท่ากบั	1.00	และค่าความเหมาะสม

เท่ากับ	4.88	ดังนี้		

	 	 	 3.1)	ชุดที่	1	แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 

(Pre-Test)	จ�านวน	3	ข้อ	เพือ่พจิารณาความรูค้วามสามารถ

พื้นฐานก่อนเรียนรู้ได้ค่าความยากเท่ากับ	 0.36	 และมีค่า

อ�านาจจ�าแนกในระดับดี	(D	=	0.44)	

	 	 	 3.2)	ชดุที	่2	แบบทดสอบวดัความสามารถ

ด้านการคิดเชิงระบบ	 (Post-Test)	 จ�านวน	 3	 ข้อ	 เพื่อ

พิจารณาความรู้และความสามารถด้านการคิดเชิงระบบ

หลงัการเรยีนรูไ้ด้ค่าความยากเท่ากับ	0.56	และมค่ีาอ�านาจ

จ�าแนกในระดับดีมาก	(D	=	0.76)	

	 	 	 หาความเชื่อม่ันของผู้ประเมินของแบบ

ทดสอบทั้งสองชุดโดยตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การ

ประเมินแบบRubric	Score	แบบ	4	ระดับโดยผู้วิจัยและผู้

ประเมินอีก1	ท่าน	แบบ	Rater	Agreement	Index	:	RAI

ตามกรณีหลายพฤติกรรมหน่ึงตัวอย่างสองผู ้ประเมิน	

(ไพศาล	วรค�า.	2552	:	284)	ได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.98

	 	 	 4)	แบบประเมินนักศึกษาด้านการคิดเชิง

ระบบ	ส�าหรบัการประเมนิคณุภาพของการคดิทีส่ะท้อนถงึ

การคดิเชงิระบบของนกัศกึษาในแต่ละขัน้ตอนของรปูแบบ

ในลกัษณะRubric	Score	แบบ	4	ระดบัน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาได้ค่าความสอดคล้อง

ระหว่าง	0.80-1.00

	 การวิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดเชิงระบบมี

เกณฑ์การให้คะแนน	ดังนี้

	 	 คุณภาพดีเยี่ยม	 ให้	3	คะแนน

	 	 คุณภาพดี	 	 ให้	2	คะแนน

	 	 คุณภาพพอใช้	 ให้	1	คะแนน

	 	 คุณภาพไม่พอใช้	 ให้	0	คะแนน

	 การวิเคราะห์ระดับความสามารถด้านการคิดเชิง

ระบบ	มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

	 คะแนนร้อยละ	80.00-100.00	 แปลว่าอยูใ่นกลุม่ 

		 	 	 	 	 	 ดีเยี่ยม	

	 คะแนนร้อยละ	70.00-79.99	 แปลว่าอยูใ่นกลุม่ 

		 	 	 	 	 	 ดี	

	 คะแนนร้อยละ	60.00-69.99	 แปลว่าอยูใ่นกลุม่ 

		 	 	 	 	 	 พอใช้

	 คะแนนร้อยละ	0.00-59.99	 แปลว่าอยูใ่นกลุม่ 

		 	 	 	 	 	 ต�่ากว่าพอใช้	

		 	 	 5)	 แบบสอบถามนักศึกษาด้านความคิด

เห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบเพี่อ

ศกึษาผลหลงัผ่านการเรยีนรูแ้ล้วในด้านสมรรถนะการเรยีน

รูแ้ละด้านคณุลกัษณะของนกัศกึษาครนูกัคดิเชิงระบบ	เป็น

แบบมาตราประมาณค่า5	ระดับ	 (Rating	Scale)	ตามวิธี

ของLikertได้ข้อค�าถามของแบบสอบถามจ�านวน	 30	 ข้อ	

คัดเลือกแล ้วปรับปรุงแก ้ไข	 จนได ้	 ข ้อค�าถามของ

แบบสอบถามจ�านวน	25	ข้อ	มีค่าความสอดคล้องระหว่าง	

0.60-1.00และค่าความเหมาะสมเท่ากับ	4.85	

	 	 	 6 ) 	 น� าแบบสอบถามไปใช ้กับกลุ ่ ม 

เป้าหมาย	 เพื่อทดลองใช้หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้แล้วหาค่า

ความเช่ือม่ัน	 (Reliability)	 ทั้งฉบับ	 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	โดยใช้สูตรของCronbachด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	

ได้ค่าเท่ากับ	0.877

	 4.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1)	น�าหนงัสือขออนุญาตคณบดคีณะครศุาสตร์

เก็บข้อมลูกบันกัศกึษากลุม่เป้าหมาย	ในเดอืนมนีาคม	2557

	 	 2)	 จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการคิดเชิง

ระบบของนักศึกษาครูเป็นเวลา	 3	 วัน	 (20	 ช่ัวโมง)	 เพื่อ

ทดลองใช้เครื่องมือโดยการทดสอบความรู้ด้านการคิดเชิง

ระบบก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ด้วยแบบทดสอบก่อน

การเรยีนรู	้ใช้เวลา	1	ชัว่โมง	แล้วตรวจให้คะแนนโดยใช้แบบ

ประเมินนักศึกษาด้านการคิดเชิงระบบ	 ด�าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ

คดิเชงิระบบ	(POEIE	Model)	ประกอบด้วย	5	ขัน้ตอนดงันี	้
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(1)	 ขั้นกระตุ้นปมการคิด	 (Problem	Announcement)	

ส่งเสริมคุณลักษณะช่างสังเกต	(2)	ขั้นจัดระเบียบความคิด	

(Organization	of	Thinking)	ส่งเสริมคณุลกัษณะมเีหตผุล

(3)	 ขั้นเสริมพลังการคิด	 (Empowerment)	 ส่งเสริม

คุณลักษณะมีระเบียบความคิด(4)	 ขั้นบูรณาการเช่ือมการ

คดิ	(Integration	of	Thinking)	ส่งเสรมิคณุลกัษณะมคีวาม

คิดเชิงบูรณาการและ	(5)	ขั้นประเมินการคิด	(Evaluation	

of	 Thinking)ส่งเสริมคุณลักษณะมีความใฝ่คิด	 โดยใช้ชุด

กิจกรรม	 จ�านวน	 7	 ชุด	 ที่เน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

ธรรมชาตขิองสาขาวชิาชพีครเูป็นส�าคญัโดยชดุกิจกรรมถอื

เป็นแบบทดสอบวดัด้านการคดิเชงิระบบระหว่างการเรยีน

รู้	 แล้วตรวจให้คะแนนโดยใช้แบบประเมินด้านการคิดเชิง

ระบบ	ในขณะนกัศกึษาปฏบิตักิจิกรรมผูว้จิยัท�าการบนัทกึ

พฤตกิรรมของนกัศกึษาเป็นรายบคุคลจากการสงัเกตลงใน

แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทุก

กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วด�าเนิน

การทดสอบวัดด้านการคิดเชิงระบบหลังการเรียนรู้ด้วย

แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคดิเชงิระบบ	ใช้เวลา	

1	ชั่วโมง	แล้วตรวจให้คะแนนโดยใช้แบบประเมินด้านการ

คิดเชิงระบบ

	 	 3)	ใช้แบบสอบถามนักศึกษาด้านความคิดเห็น

ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ

เพ่ีอศกึษาผลของพฤติกรรมหลงัผ่านการเรยีนรูต้ามข้ันตอน

ของรูปแบบในด ้านสมรรถนะการเรียนรู ้และด ้าน

คุณลักษณะของนักศึกษาครูนักคิดเชิงระบบ

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

  1)	 การวิเคราะห์ผลคะแนนที่ได ้จากการ

ประเมินนักศึกษาด้านการคิดเชิงระบบของการท�าแบบ

ทดสอบและคะแนนทีไ่ด้จากนกัศกึษาด้านความคดิเหน็ต่อ

รูปแบบการเรียนรู้	 โดยน�าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ	

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายละเอียดการ

สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัศึกษาและข้อมูลจากข้อ

เสนอแนะเพิ่มเติมด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู	้

โดยน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์เน้ือหา	 (Content	

Analysis)	ด้วยการพรรณนา	

 ระยะที่ 3 การศึกษาและยืนยันผลการใช้รูปแบบ

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ

	 1.		กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาและยืนยันผลของ

การใช้รปูแบบ	ได้แก่	นกัศกึษาคร	ูสาขาวชิาเคม	ีหมู่ที	่1	ชัน้ 

ปีที่	4	จ�านวน	28	คน	ภาคเรียนที่	3	ปีการศึกษา	2556	

	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	1)	รูปแบบการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	 (POEIE	Model)	 2)	

แบบบนัทกึการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้	3)	แบบทดสอบ

ความสามารถด้านการคิดเชิงระบบ	 4)	 แบบประเมินด้าน

การคดิเชงิระบบ	และ	5)	แบบสอบถามนกัศกึษาด้านความ

คิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้	

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย เป็น

เครื่องมือวิจัยเดียวกันกับการวิจัยระยะที่2

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1)		น�าหนงัสือขออนญุาตคณบดคีณะครศุาสตร์

เก็บข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย	 ในเดือนพฤษภาคม	

2557

	 	 2)	 จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการคิดเชิง

ระบบของนักศึกษาครูเป็นเวลา	3	วัน	(20	ชั่วโมง)	วิธีการ

ของการวิจัยระยะนี้	คือ	การวิจัยแบบกึ่งทดลอง	(Quasi	-	

Experimental	Research)	เป็นการประเมนิประสิทธภิาพ

ของรูปแบบ	 โดยผู้วิจัยน�ารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

และยนืยนัผลของรปูแบบ	โดยใช้แบบการวจิยักลุม่เดยีวเกบ็

รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง	 (One	 Group	

Pretest	 Posttest	 Design)	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูต้ามขัน้ตอนของรปูแบบเหมอืนในระยะที ่2และเกบ็

ข้อมูลด้วยเครื่องมือเดียวกัน

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

  1)	 การวิเคราะห์ผลคะแนนที่ได ้จากการ

ประเมินนักศึกษาด้านการคิดเชิงระบบของการท�าแบบ

ทดสอบและคะแนนทีไ่ด้จากนกัศกึษาด้านความคดิเหน็ต่อ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

58

รูปแบบการเรียนรู ้โดยน�าข้อมูลท่ีได้	 น�ามาหาค่าเฉลี่ย	 

ค่าร้อยละ	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบค่า	t-test	

(Dependent	 Samples)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้าน

การคดิเชงิระบบของนกัศกึษาก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนโดยใช้

สถิติ	 t-test	 (Dependent	 Samples)	 (สุรวาท	 ทองบุ.	

2550	:	55)

	 	 2)	การวเิคราะห์ข้อมลูจากรายละเอยีดของการ

สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิของนกัศกึษาด้านความคดิเหน็ต่อรปูแบบการเรยีน

รู้	โดยน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	

Analysis)	ด้วยการพรรณนา	

 ระยะที่ 4 การติดตามผลการใช้รูปแบบการเรียน

รู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ

	 1.		กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร	ูสาขาวิชาเคมีหมู่ที่	1ชั้นปีที่	5	ภาคเรียนที่	1	ปี

การศึกษา	 2557	 ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันกับกลุ่มต่าง

โรงเรียน	 และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาแต่ละคน	 จ�านวน	 6	

คน	รวมเป็นกลุ่มเป้าหมาย12	คน

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	แบบบันทึก

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้	 2)	 แบบประเมินด้านการ

คิดเชิงระบบ	 3)	 แบบสอบถามนักศึกษาด้านความคิดเห็น

ต่อรปูแบบการเรียนรู	้4)	แบบสอบถามครพูีเ่ลีย้งด้านความ

คิดเห็นต่อรูปแบบ	 5)	 แบบสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงด้านความ

คิดเห็นต่อการคิดเชิงระบบในการจัดการเรียนรู ้ของ

นักศึกษาและ	6)	แบบสัมภาษณ์นักศึกษาครูด้านความคิด

เห็นต่อการคิดเชิงระบบของตนเอง

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  1) แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู ้	 แบบ

ประเมินการคิดเชิงระบบของนักศึกษา	 และแบบสอบถาม

นักศึกษาด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสรมิการคิดเชงิระบบส�าหรบันกัศกึษาคร	ูเป็นเครือ่งมอืชุด

เดียวกับการวิจัยระยะที่	2และ	3

	 	 2)	แบบสอบถามครพูีเ่ลีย้งด้านความคดิเห็นต่อ

การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูโดยใช้การคิดเชิงระบบ

แบบสอบถามนี้ ได ้ประยุกต ์ ใช ้ ข ้ อค� าถามมาจาก

แบบสอบถามนักศึกษาด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิระบบส�าหรบันกัศกึษาคร	ูโดย

ใช้ข ้อค�าถามเดียวกันเพื่อต้องการวัดความคิดเห็นใน

ประเด็นเดียวกันเพื่อศึกษาความสอดคล้องของข้อคิดเห็น

ระหว่างครพูีเ่ลีย้งและนกัศกึษาครู	โดยน�าแบบสอบถามดงั

กล่าว

	 	 3)	 แบบสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงด้านความคิดเห็น

ต่อการคิดเชิงระบบในการจัดการเรียนรู ้ของนักศึกษา	

ด�าเนนิการก�าหนดประเดน็ทีต้่องการสัมภาษณ์ตามขัน้ตอน

ของรปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิระบบส�าหรับ

นักศึกษาครู	 เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

(Structured	Interview)	(สมนึก	ภัททิยธนี.	2556	:	35)	

มีข้อค�าถามจ�านวน	 10	 ข้อมีค่าความสอดคล้องระหว่าง	

0.80-1.00	และค่าความเหมาะสมเท่ากับ	4.92	

	 	 4)	แบบสัมภาษณ์นกัศกึษาครดู้านความคิดเหน็

ต่อการคิดเชิงระบบในการจัดการเรียนรู้ของตนเองด�าเนิน

การก�าหนดประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนของ 

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบส�าหรับ

นักศึกษาครู	 เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างได้ข้อ

ค�าถามจ�านวน	10	ข้อ	มีค่าความสอดคล้องระหว่าง	0.80-

1.00	และค่าความเหมาะสมเท่ากับ	4.90	

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1)	 น�าหนังสือขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา

ทัง้	4	แห่ง	เพือ่ขอเกบ็ข้อมลูกบันกัศกึษาและครพูีเ่ลีย้งกลุม่

เป้าหมาย	ระหว่างเดือนเดือนกรกฎาคม	–	กันยายน	2557

	 	 2)	 ติดตามผลการใช้รูปแบบของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง	6	คน	โดยผู้วิจัยท�าการติดตาม

นเิทศการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาของนกัศกึษาคนละ	

3	ครั้ง	เก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยการสังเกตชั้นเรียนแล้วบันทึก

ข้อมลูการสงัเกตนกัศกึษาด้านพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู้

ในชัน้เรยีนทกุครัง้ในแบบบนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรู	้ตรวจ

แผนการจัดการเรยีนรู	้ครัง้ละ	2	แผนต่อการนเิทศในแต่ละ

ครัง้	น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์จากการบนัทกึข้อมลูหลังการ
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สอนทีส่ะท้อนถึงการใช้การคดิเชงิระบบในการจดัการเรยีน

รู้	ผูว้จิยัน�าข้อมลูมาประเมนิผลการคดิเชงิระบบโดยใช้แบบ

ประเมินการคิดเชิงระบบของนักศึกษา

  3) เก็บข้อมลูกับครูพีเ่ลีย้งด้วยแบบสอบถามครู

พีเ่ลีย้งด้านความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

ครูโดยใช้การคิดเชิงระบบ	แล้วใช้แบบสัมภาษณ์ส�าหรับครู

พี่เลี้ยงโดยผู้วิจัยสัมภาษณ์เอง

	 	 4)	 เก็บข้อมูลกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วชิาชพีคร ูด้วยแบบสอบถามนกัศกึษาด้านความคดิเหน็ต่อ

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบส�าหรับ

นักศึกษาครูแล้วใช้แบบสัมภาษณ์ส�าหรับนักศึกษา	 โดย 

ผู้วิจัยสัมภาษณ์

 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

  1)	 การวิเคราะห์ผลคะแนนที่ได ้จากการ

ประเมนินกัศกึษาด้านการคดิเชิงระบบของการบนัทกึข้อมูล

หลังการสอนท่ีสะท้อนถึงการใช้การคิดเชิงระบบในการจัด						

การเรียนรู้	 คะแนนท่ีได้จากครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาด้าน

ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้โดยน�ามาหาค่าเฉลี่ย 

ค่าร้อยละ	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายละเอียดการ

สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติมของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาด้านความคิดเห็น

ต่อรูปแบบการเรียนรู้และข้อมูลจากรายละเอียดของ

ประเด็นการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาเก่ียวกับการ

ส่งเสริมการคิดเชิงระบบส�าหรับนักศึกษาครู	 โดยน�าข้อมูล

มาเปรยีบเทียบวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	ด้วย

การพรรณนา	

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 รปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิระบบ	

(POEIE	Model)	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ดังนี้												

	 	 1 ) 	 ขั้ นกระ ตุ ้ นปมการคิ ด 	 (P rob lem	 

Announcement)	 ส่งเสริมคุณลักษณะช่างสังเกต	 โดย

การน�าเสนอประเด็นปัญหาท่ีพบ	 สะท้อนสภาพปัญหาที่

สังเกตได้ในภาพรวม

	 	 2)		ขั้นจัดระเบียบความคิด	(Organization	of	

Thinking)	 ส่งเสริมคุณลักษณะมีเหตุผลโดยการเขียน

แผนผงั	(Mapping)	เพือ่จ�าแนกแยกแยะสภาพปัญหา	และ

จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา

	 	 3)	 ขั้นเสริมพลังการคิด	 (Empowerment)	 

ส่งเสริมคุณลักษณะมีระเบียบความคิด	 โดยการพิจารณา

เลือกวิธีการและปฏิบัติการแก้ปัญหาในทางที่เป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล

	 	 4)		ขัน้บรูณาการเช่ือมการคิด	(Integration	of	

Thinking)	ส่งเสรมิคณุลกัษณะมคีวามคดิเชิงบรูณาการ	โดย

การสะท้อนข้อมูลผลของการคิดในการบูรณาการศาสตร์

ต่างๆที่เกี่ยวข้องการการตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาอย่างมี	

ประสิทธิภาพ

	 	 5)	 ขั้นประเมินการคิด	 (Evaluation	 of	 

Thinking)	ส่งเสริมคุณลักษณะมีความใฝ่คิด	โดยการเขียน

สรุปการคิดในภาพรวมเป็นแผนผัง	 (Mapping)	 เพื่อ

ประเมนิผลการคดิของตนเองและการประยกุต์ใช้ให้เกดิผล

ส�าเร็จ

	 	 ผลการใช้รูปแบบกับนักศึกษาครูปรากฏ	ดังนี้

	 	 1)	 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง

ระบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้น	 เมื่อน�าไปใช้มีค่าประสิทธิภาพ	 

(E
1
/	 E

2
)	 เท่ากับ	 92.06/87.50	 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย

ก�าหนดไว้คือ	80/80	ปรากฏดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1 แสดงผลของคะแนนเฉล่ีย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และค่าเฉลีย่ร้อยละในแต่ละข้ันตอนของรปูแบบ

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	

ขั้นตอนของ

รูปแบบการเรียนรู้

คะแนนระหว่าง									

การเรียนรู้

คะแนนหลัง										

การเรียนรู้

Χ S.D % Χ S.D %

1.	ขั้นกระตุ้นปม 

การคิด

2.98 0.06 99.19 2.82 0.05 94.00
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ตารางที่ 1 แสดงผลของคะแนนเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และค่าเฉลีย่ร้อยละในแต่ละข้ันตอนของรปูแบบ

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	(ต่อ)

ขั้นตอนของ

รูปแบบการเรียนรู้

คะแนนระหว่าง									

การเรียนรู้

คะแนนหลัง										

การเรียนรู้

Χ S.D % Χ S.D %

2.	ขั้นจัดระเบียบ

ความคิด

2.86 0.11 95.19 2.63 0.05 87.56

3.	ขั้นเสริมพลัง									

การคิด

2.71 0.12 90.48 2.55 0.02 85.11

4.	ขั้นบูรณาการ

เชื่อมการคิด

2.57 0.09 85.76 2.51 0.06 83.78

5.ขั้นตกผลึกการคิด 2.69 0.11 89.71 2.61 0.07 87.11

เฉลี่ยรวม 92.07 เฉลี่ยรวม 87.51

	 	 2)	 การใช้รูปแบบการเรียนเพื่อส่งเสริมการคิด

เชิงระบบกับนักศึกษา	 พบว่า	 นักศึกษาได้พัฒนาด้านการ

คิดเชิงระบบหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ปรากฏดังตารางที่	2

ตารางที ่2	แสดงผลการสรุปผลการทดสอบคะแนนทดสอบ

ความสามารถด้านการคิดเชิงระบบของนักศึกษาครูก่อน

เรียนรู้และหลังเรียนรู้
ผลการ

ทดสอบ

จ�านวน

นักศึกษา

(คน)

คะแนน

เต็ม
Χ  S.D t Sig

ก่อนเรียนรู้ 28 45 22.18 2.93 -10.49 .000

หลังเรียนรู้ 28 45 36.71 9.23

*	มีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

  3)	 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง

ระบบ	 ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสมรรถนะการเรียนรู้ของ

นักศึกษาครู	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(Χ=	4.64	,	

S.D.	=	0.48)	และด้านคุณลักษณะของนักศึกษาครูนักคิด

เชงิระบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	(Χ=	4.65	,	S.D.	

=	0.47)

	 2.	 การติดตามผลการใช้รูปแบบของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีคร	ูพบว่า	นกัศกึษามกีารคดิเชงิระบบ

ติดตัวและสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ

ของ	 การคิดเชิงระบบเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม	 ร้อยละ	

88.55	ดังปรากฏในตารางที่	3

ตารางที่ 3 แสดงผลของค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการวัดและ	ประเมินผลการคิดเชิงระบบใน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กลุ่มเป้าหมาย

ขั้น 1

ค่าเฉลี่ยคะแนนตามของขั้นตอนของรูปแบบการ

เรียนรู้
Χ

รายคน

S.D.

รายคน

%

รายคน

ระดับ

คุณภาพ

ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ขั้น 5

โรงเรียน

เดียวกัน

กลุ่มดีเยี่ยม 2.33 3.00 3.00 2.67 3.00 2.80 0.30 93.33 ดีเยี่ยม

กลุ่มดี 3.00 2.67 3.00 2.67 2.67 2.80 0.18 93.33 ดีเยี่ยม

กลุ่มพอใช้ 2.00 2.33 2.33 2.67 2.33 2.33 0.24 77.67 ดี

ต่าง

โรงเรียน

กลุ่มดีเยี่ยม 2.67 3.00 3.00 2.67 3.00 2.87 0.18 95.67 ดีเยี่ยม

กลุ่มดี 2.33 2.33 2.67 2.67 2.33 2.47 0.18 82.33 ดีเยี่ยม

กลุ่มพอใช้ 2.00 2.67 3.00 2.67 3.00 2.67 0.41 89.00 ดีเยี่ยม

S.D. รายขั้น 0.39 0.30 0.28 0.00 0.33 0.21 0.09

% รายขั้น 79.67 89.00 94.33 89.00 90.67

ระดับคุณภาพ ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
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	 ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นตรงกันว่า	 รูปแบบได้ส่งผลด้านสมรรถนะการเรียนรู้ของ

นกัศกึษาครูนกัคดิเชงิระบบในระดับมากทีส่ดุ	(Χ=	4.68,	S.D.	=	0.49)	และรปูแบบได้ส่งผลด้านคณุลกัษณะของนกัศกึษา

ครูนักคิดเชิงระบบในระดับมากที่สุด	(Χ=	4.67,	S.D.	=	0.44)	ดังปรากฏในตารางที่	4

ตารางที่ 4 แสดงผลของความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสริมการคิดเชิงระบบด้านสมรรถนะการเรียนรู้และด้านคุณลักษณะของนักศึกษาครูนักคิดเชิงระบบ	

ข้อความ

ความคิดเห็นของ 

ครูพี่เลี้ยง

ความคิดเห็นของ 

นักศึกษาฯ

ค่าเฉลี่ย

Χ S.D. ความ

หมาย

Χ S.D. ความ

หมาย

Χ S.D. ความ

หมาย

1. ด้านสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาครูนักคิดเชิงระบบ

1.1	มีความรู้ความเข้าใจในกาพัฒนาการคิดเชิง
ระบบด้วยขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อ 
ส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	(POEIE	Model)

4.67 0.52 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด

1.2	ส่งเสริมให้มีกรอบการท�างานที่มอง

แบบแผนเป็นองค์รวมได้ชัดเจน

4.83 0.41 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.75 0.47 มากที่สุด

1.3	ส่งเสริมให้มีการวางแผนการท�างานอย่าง

สมเหตุสมผล

4.67 0.52 มากที่สุด 4.50 0.55 มาก 4.59 0.54 มากที่สุด

1.4	ส่งเสริมให้เห็นความสัมพันธ์และคิดเชื่อม

โยงองค์ประกอบย่อยๆ	ขององค์รวมได้

4.50 0.55 มาก 4.83 0.41 มากที่สุด 4.67 0.48 มากที่สุด

1.5	ส่งเสริมให้พยายามใช้กระบวนการคิดเพื่อ

ให้ประสบผลส�าเร็จตามความมุ่งหมายตาม

ล�าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้

4.83 0.41 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.75 0.47 มากที่สุด

1.6	ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนางานของตนอยู่เสมอ

4.67 0.52 มากที่สุด 4.50 0.55 มาก 4.59 0.54 มากที่สุด

1.7	ส่งเสริมให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้

ร่วมกับศาสตร์วิชาอื่นได้เป็นอย่างดี

4.67 0.52 มากที่สุด 4.67 0.55 มากที่สุด 4.67 0.54 มากที่สุด

1.8	ส่งเสริมให้มีวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนตรง

ตามวัตถุประสงค์

4.50 0.52 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 4.59 0.52 มากที่สุด

1.9	ส่งเสริมให้สามารถแก้ปัญหาในทางที่เป็นไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.50 0.41 มาก 4.50 0 มาก 4.50 0.21 มาก

1.10	ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานของตนด้วยวิถี

ทางหรือวิธีการที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ	ได้

4.50 0.52 มาก 4.50 0.52 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด

1.11	ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบที่ชัดเจน

4.83 0.41 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด

1.12	ส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาเองได้อย่างเป็น

ระบบชัดเจน

4.83 0.52 มากที่สุด 4.67 0.55 มากที่สุด 4.75 0.54 มากที่สุด
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ข้อความ

ความคิดเห็นของ 

ครูพี่เลี้ยง

ความคิดเห็นของ 

นักศึกษาฯ

ค่าเฉลี่ย

Χ S.D. ความ

หมาย

Χ S.D. ความ

หมาย

Χ S.D. ความ

หมาย

1.13	ส่งเสริมให้พัฒนาพฤติกรรมความเป็นครู

ให้เหมาะสมมากขึ้น

4.67 0.52 มากที่สุด 4.50 0.55 มาก 4.59 0.54 มากที่สุด

1.14	ส่งเสริมให้สามารถออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.67 0.52 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด

1.15	ส่งเสริมให้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนในภาพรวมดียิ่งขึ้น

4.67 0.52 มากที่สุด 4.50 0.55 มาก 4.59 0.54 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.72 0.49 มากที่สุด 4.63 0.48 มากที่สุด 4.68 0.49 มากที่สุด

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาครูนักคิดเชิงระบบ

2.1	มีความช่างสังเกตในภาพรวมเพื่อเก็บราย

ละเอียดของข้อมูลต่างๆ

4.83 0.41 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด

2.2	ระบุสภาพปัญหา/อุปสรรคที่พบได้อย่าง

ชัดเจน

5.00 0.00 มากที่สุด 4.83 0.41 มากที่สุด 4.92 0.21 มากที่สุด

2.3	เขียน/อธิบายถึงสภาพปัญหา/อุปสรรคได้

ชัดเจนและลงรายละเอียดได้

4.83 0.41 มากที่สุด 4.50 0.55 มาก 4.67 0.48 มากที่สุด

2.4	เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมและปรับ

แต่งความรู้ได้อย่างดี

4.67 0.52 มากที่สุด 4.50 0.55 มากที่สุด 4.59 0.54 มากที่สุด

2.5	จ�าแนกแยกแยะหรือจัดหมวดหมู่สภาพ

ปัญหาได้

4.83 0.41 มากที่สุด 4.50 0.55 มาก 4.67 0.48 มากที่สุด

2.6	จัดล�าดับความส�าคัญของสภาพปัญหาที่

พบได้

4.83 0.41 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.75 0.47 มากที่สุด

2.7	มีการคิดวิเคราะห์	ปรับแต่งความเข้าใจของ

ตนเอง	มีระเบียบความคิดในการหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา

5.00 0.00 มากที่สุด 4.67 0.52 มากที่สุด 4.84 0.26 มากที่สุด

2.8	วางแผนลงมือแก้ปัญหาได้ชัดเจนมีการน�า

เสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการ

ที่หลากหลาย

4.33 0.52 มาก 4.67 0.52 มากที่สุด 4.50 0.52 มาก

2.9	บูรณาการความรู้หรือศาสตร์สาขาอื่นๆ	

เพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4.33 0.52 มาก 4.50 0.55 มาก 4.42 0.54 มาก

2.10	หาข้อสรุปมาเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสิน

ใจหรือคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสม

4.67 0.52 มากที่สุด 4.50 0.55 มาก 4.59 0.54 มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 4.73 0.37 มากที่สุด 4.62 0.51 มากที่สุด 4.67 0.44 มากที่สุด

ตารางที่ 4 แสดงผลของความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสริมการคิดเชิงระบบด้านสมรรถนะการเรียนรู้และด้านคุณลักษณะของนักศึกษาครูนักคิดเชิงระบบ	(ต่อ)
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อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	 รปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิระบบ	

(POEIE	Model)	 ประกอบด้วย	 5	 ขั้นตอน	 ดังนี้	 1)	 ขั้น

กระตุน้ปมการคดิ	ส่งเสรมิคณุลกัษณะช่างสงัเกต	2)	ขัน้จดั

ระเบียบความคิด	ส่งเสริมคุณลักษณะมีเหตุผล	3)	ขั้นเสริม

พลงัการคดิ	ส่งเสรมิคณุลกัษณะมรีะเบยีบ	4)	ข้ันบูรณาการ

เชื่อมการคิด	 ส่งเสริมคุณลักษณะมีความคิดเชิงบูรณาการ	

และ	 5)	 ขั้นประเมินการคิด	 เนื่องจากได้พัฒนามาจาก	 

5	ทฤษฎแีละแนวคดิทีส่�าคัญ	ได้แก่	1)	ทฤษฎกีารสร้างองค์

ความรู ้	 2)	 ทฤษฎีการสร้างความรู ้ด้วยตนเองโดยการ

สร้างสรรค์ชิ้นงาน	3)	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน	4)

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	และ	5)	แนวคิดเกี่ยว

กับรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตของ	 Torrance	 ซ่ึงได้

ผ่านการวพิากษ์รปูแบบจากผูท้รงคณุวฒุแิละการพจิารณา

จากผู้เชี่ยวชาญแล้วเมื่อน�าไปทดลองใช้ได้ค่าประสิทธิภาพ

เท่ากับ	 92.06/87.50	 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์	 80/80	 ทั้งน้ี

เนื่องจากชุดกิจกรรมและแบบทดสอบในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบนั้น	 ได้ออกแบบให้

มีมีสาระสอดคล้องกับประสบการณ์ของนักศึกษา	 ผู้วิจัย

เลอืกใช้สือ่การเรยีนรูห้ลากหลายประเภททีช่่วยกระตุน้เร้า

ความสนใจและการคิดของผู ้เรียน	 แต่ละขั้นตอนของ 

รูปแบบได้ฝึกให้คิดทีละขั้น	 ๆ	 เป็นระบบท่ีชัดเจนขึ้น	 มี

ระเบยีบทางความคดิทีเ่ป็นรปูธรรมชัดเจนต่อการน�าไปปรบั

ใช้หรือบูรณาการองค์ความรู้ในการใฝ่คิดเพ่ือแก้ปัญหา

อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 โดยจัดสภาพการเรียนรู้แบบ

กลุม่	เพือ่ให้นกัศกึษาได้ช่วยกนัเรยีนรู	้แลกเปลีย่นความคดิ

เหน็	สะท้อนผลการคดิ	และยอมรบัฟังเหตผุลซึง่กนัและกนั	

ท�าให้นักศึกษาพยายามได้ฝึกคิดเชิงระบบและสามารถ

ด�าเนนิการคดิเชงิระบบด้วยตนเองได้สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ	 Piaget	 (Piaget.	 1964.	 อ้างถึงใน	 ทิศนา	 แขมมณี.	

2544	:	32-33)	ทีอ่ธบิายไว้ว่า	โครงสร้างทางปัญญาเป็นผล

ของความพยายามทางความคิด	 (Mental	 Effort)	

กระบวนการน้ีจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายต่อตนเอง		

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาเป็นเรื่องเฉพาะตนที	่							

แต่ละคนจะต้องจดักระท�าเอง	แต่ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รยีน

ปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางปัญญาได้	โดยจดัสภาพการณ์ให้

เกดิภาวะไม่สมดลุขึน้ได้	ท�าให้ผูเ้รยีนต้องมกีารปรบัเปลีย่น

ให้สอดคล้องกับประสบการณ์มากขึ้น	 และ	 Vygosky	 

(Vygosky.	1964.	อ้างถงึในทศินา	แขมมณ.ี	2544	:	32-33)	

กล่าวว่า	การสร้างการเรยีนรูแ้ละพฒันาการทางเชาว์ปัญญา

ได้รบัอทิธพิลมาจากสิง่แวดล้อม	วฒันธรรมและสังคมอย่าง

มาก	รวมทัง้ภาษาซึง่เป็นเครือ่งมือส�าคัญทางความคิด	และ

แนวคิดของบุญเลี้ยง	ทุมทอง	(บุญเลี้ยง	ทุมทองและคณะ.	

2553	:	779)	ที่ว่า	การคิดเชิงระบบเป็นความคิดรวบยอด

ทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษาในระดบัขัน้พืน้ฐานแล้วยงั

ส่งผลต่อการศึกษาในระดับ	 อุดมศึกษาที่บัณฑิตทุกสาขา

จะพึงมีคุณลักษณะที่ส�าคัญดังกล่าวนี้	 เพราะการคิดเชิง

ระบบจะช่วยท�าให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาที่

วิกฤติและซับซ้อนการคิดเชิงระบบยังมีความส�าคัญใน 

ฐานะเป็นเครื่องมือวางแผนและพัฒนาระบบ	 ช่วยท�าให ้

ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	ๆ 	ได้อย่างรอบคอบ	

เป็นหลักประกันความส�าเร็จ	 ในการด�าเนินงานและการ 

	แก้ปัญหา	เพราะการคิดเชิงระบบจะต้องผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ระบบที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบันมีการก�าหนด 

ขั้นตอนที่เหมาะสม	มีแบบจ�าลองที่เด่นชัดและได้ผ่านการ

ทดลองระบบในสถานการณ์จ�าลองมาแล้วจึงแน่ใจได้ว่า

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีประสิทธิภาพจริง	 ซ่ึงผลวิจัยสอด 

คล้องกับผลวิจัยของมนตรี	แย้มกสิกร	(มนตรี	แย้มกสิกร.	

2546	 :	 151-155)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การพัฒนารูปแบบการ

สอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบของนสิิตระดับปริญญาตรี	

พบว่า	 รูปแบบมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	

80/80	 คือ	 81.361/79.825	 แต่ถ้าพิจารณาแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของค่าประสิทธิภาพโดยรวม	 พบว่า	 มีการ

พัฒนาท่ีมีแนวโน ้มสูงขึ้นของค ่าประสิทธิภาพด ้าน

กระบวนการเรยีนรูแ้ละหลงัการเรยีนรู้ของแต่ละหน่วยการ

เรยีน	สอดคล้องกบังานวจิยัของวารรีตัน์	แก้วอไุร	(วารรีตัน์	

แก้วอุไร,	2541	:	203	-	210)	ได้ศึกษาเรื่อง	การพัฒนารูป

แบบการสอนส�าหรับวิชาวิธีสอนทั่วไป	 แบบเน้นกรณี



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

64

ตวัอย่าง	เพือ่ส่งเสรมิความสามารถของนกัศกึษาครดู้านการ

คิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอน	พบว่าค่า

เฉลี่ยความสามารถของนักศึกษาครูด้านการคิดวิเคราะห์

แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนหลังเรียนของนักศึกษา

ครูกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั	ทางสถติิ

ทีร่ะดบั	.05	โดยทีข่นาดอทิธพิลเท่ากบั	1.70	สอดคล้องผล

การศึกษาของ	Ming-Huey	Tseng	(Ming-Huey	Tseng.	

2008	อ้างถึงในสมาน	เอกพิมพ์และคณะ.	2557	:	70)	ได้

ศึกษาเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับสภาพ

แวดล้อมโดยการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem	

Based	Learning:	PBL)	ของนักศึกษาที่เน้นการจัดระบบ

การแก้ปัญหาด้วยการสร้างข้อมลู	(Data-Driven	Problem	

Solving)	 โดยก�าหนดสถานการณ์	 (Scenario)	 ท�าให้

นักศึกษาสามารถสะท้อนการคิดและการจัดระบบการคิด

ได้อย่างอิสระ	 และการฝึกปฏิบัติแบบซ�้าโดยใช้การเรียนรู้	

PBL	เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ท�าให้นักศึกษามีการประยุกต์ใช้

ความสามารถ	ในการควบคุมตนเองในการรูคิ้ดและการสรปุ

องค์รู้ใหม่ในระดับที่แตกต่างกัน	 และสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของปราณี	 ยตะโคตร	 และคณะ	 (ปราณี	 ยตะโคตร	

และคณะ.	 2557	 :	 282-283)	 ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริม

ทกัษะการพดูของนกัศกึษาช่างอตุสาหกรรมโดยเทคนคิการ

สอนแบบร่วมมือแบบกลุ ่มสัมฤทธิ์	 กลุ ่มตัวอย่างคือ	

นกัศกึษาระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	ปีการ

ศกึษา	2553	ของวิทยาลัยเทคนคินครพนม	จ�านวน	30	คน	

พบว่า	พฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มของนักศึกษาขณะ

ใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์	นักศึกษา

ร้อยละ	73.05	ให้ความร่วมมอืและมปีฏสิมัพนัธ์กันในเกณฑ์

ระดับดี	 นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

นักศึกษาในด้านความรับผิดชอบ	ความตั้งใจ	ความร่วมมือ	

และเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นด้วย

	 2.	 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีทักษะ								

การคิดเชิงระบบติดตัวและสามารถน�าไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ได้ในระดับมากที่สุด	 และมีคุณภาพในระดับดีเย่ียม	

สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ

สร้างสรรค์ชิ้นงานของ	 Papert	 (Papert.1968	 อ้างถึงใน

ทิศนา	แขมมณี.	2551	 :	96)	ที่ว่า	การเรียนรู้ที่ดีเกิดจาก

การสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยความรู้ด้วยตนเอง

ของผู้เรียน	 หากได้มีโอกาสสร้างความคิดและน�าความคิด

ของตนเองไปสร้างสรรค์ชิน้งานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมจะท�าให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	

เมือ่ผูเ้รยีนสร้างสิง่หนึง่สิง่ใดขึน้มาในโลก	นัน่ก็หมายถงึ	การ

สร้างความรูข้ึน้ในตนเอง	ความรูท้ีผู่เ้รยีนสร้างขึน้ในตนเอง

น้ีจะมีความหมายต่อผู้เรียน	 จะอยู่คนทน	 ผู้เรียนจะไม่ลืม

ง่าย	และสามารถถ่ายทอดให้ผูอ้ืน่เข้าใจความคดิของตนเอง

ได้ดี	นอกจากนัน้	ความรูท้ีส่ร้างขึน้นีเ้อง	ยงัจะเป็นรากฐาน

ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด	ท�าให้

นักศึกษาเกิดความคงทนในการเรียนรู้และติดตัวเพื่อน�าไป

ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ	 ต่อได้สอดคล้องกับทฤษฎีของ	 

Ausubel	(Ausubel.	1963	อ้างถงึในทศินา	แขมมณ.ี	2545	

:	 229-231)	 ที่เน้นความส�าคัญของการเรียนรู้อย่างเข้าใจ

และ	 มีความหมายการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้รวบรวม

หรือเช่ือมโยงส่ิงที่เรียนรู้ใหม่หรือข้อมูลใหม่	 โดยให้ผู้เรียน

เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างทางพุทธิ

ปัญญาทีไ่ด้เกบ็ไว้ในความทรงจ�าและจะสามารถน�ามาใช้ใน

อนาคต	นั่นคือ	ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้

ต่าง	 ๆ	 ที่ได้เรียนรู้มาเพื่อน�าไปใช้	 การเรียนรู้ในสาระการ

เรยีนรูแ้ละข้อมลูของบทเรยีนอย่างมคีวามหมาย	ก่อให้เกดิ

ความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน	สามารถจัดโครงสร้างความ

รูข้องตนเองได้	นอกจากนัน้ยงัได้พฒันาทกัษะและอปุนสิยั

ในการคิดและเพิ่มพูนความใฝ่รู้	และการพัฒนาผู้เรียนให้ม ี

ทักษะกระบวนการคิดสามารถด�าเนินการได้โดยการจัด

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	เพือ่

ให้ผู ้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและน�าการคิดไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันให้เป็นนิสัยอย่างถาวร	 สุวิทย	์

มลูค�า.	2554	:	8)	และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของขนษิฐา	

หล้าสุดตา	(ขนิษฐา	หล้าสุดตา,	2554	:	106)	ได้ศึกษาเรื่อง	

การพัฒนาทกัษะการคิดขัน้สูง	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่	 2	 ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ	
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(STIM)	วชิาคณติศาสตร์เรือ่ง	การแปลงทางเรขาคณติ	โดย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบการสอน	

STIM	 เพื่อพัฒนาการคิดข้ันสูงจ�านวน	 6	 แผน	 พบว่า	

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด	

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปประยกุต์

ใช้

  1)	 ควรน�าแนวทางพัฒนาทักษะการคิดเชิง

ระบบด้วยรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	

(POEIE	Model)	 ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนปกติใน

กิจกรรมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องส�าหรับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ	

เ พ่ือส ่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนรู ้ 	 (Learning	 

Outcomes)	 ด้านทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย	(Thai	Qualifica-

tions	Framework	for	Higher	Education	;	TQF	:	HEd)

	 	 2)	 ควรมีการน�าแนวทางการพัฒนาการคิดเชิง

ระบบด้วยรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ	

(POEIE	Model)	ไปบรกิารวชิาการให้ครใูนสถานศกึษา	ใน

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและน�าไปใช้ในแผนการจัดการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาการคดิเชงิระบบของครผููส้อนและนักเรยีน

ต่อไป	

 2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 		 1)	ควรน�ารปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสริมการคดิ

เชิงระบบ	(POEIE	Model)	ไปปรับใช้กับเนื้อหาสาระของ

มาตรฐานความรูอ้ืน่ๆ	ทีค่รุสุภาได้ก�าหนดไว้	ได้แก่	รปูแบบ

ภาษาและเทคโนโลยีส�าหรับครูจิตวิทยาส�าหรับครูการวัด

และประเมินผลการศึกษาการบริหารจัดการในห้องเรียน

การวจิยัทางการศึกษานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศึกษาและความเป็นครูเพื่อให ้มีการพัฒนา

กระบวนการความคิดในหลากหลายมิติของวิชาชีพครู

	 	 2)	ควรน�ารปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสริมการคดิ

เชิงระบบ	 (POEIE	 Model)	 ไปปรับใช้กับศึกษาทฤษฎี	

แนวคิด	 หรือวิธีการอื่นเพิ่มเติมที่เป็นแนวทางการพัฒนา

หรอืส่งเสรมิการคดิเชงิระบบให้มปีระสิทธภิาพมากขึน้	เช่น	

ยทุธศาสตร์เมตาคอกนช่ัิน	วธิกีารสอนแบบโยนโิสมนสิการ	

เทคนคิ	การสอนแบบหมวกหกใบ	เทคนิคการคดิออกเสียง	

(Think	aloud)	การเรียนรู้โดยการท�างานเป็นทีม	(Team	

Learning)	เป็นต้น	และต้องเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่มีความ

หลากหลายสามารถช่วยกระตุ้นการคิดสงสัย	 หรือสภาพ

ปัญหาที่เกี่ยวกับบริบทของผู้เรียน	โดยค�านึงถึงความสนใจ	

วฒุภิาวะ	ความพร้อม	และศกัยภาพในการเรยีนรู้ของผูเ้รียน

เป็นส�าคัญ	 ทั้งนี้เทคนิคการใช้ค�าถามของผู้สอนนับว่าเป็น

สิ่งส�าคัญมากที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดไป

ตามเป้าหมายได้

กิตติกรรมประกาศ

	 คุณค่าและประโยชน์ใด	 ๆ	 ที่เกิดจากวิจัยในครั้งนี้	 

ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บิดามารดา	 ครู	 อาจารย์

ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้อบรมส่ังสอนให้ความรู้มี

สตปัิญญาและให้ความรกัแก่ผูว้จิยัมาโดยตลอดจนสามารถ

ประสบความส�าเร็จ	 ในชีวิตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

มาจนถึงทุกวันนี้
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การพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	28	ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

The	development	of	network	for	enhancing	the	quality	of	schools	 

under	the	secondary	educational	service	area	28	office	according	to	 

the	publicsector	management	quality	award	principle.

สินชัย	เจริญทรัพย์1,	ไพโรจน์	กลิ่นกุหลาบ2

Sinchai	chareonsup1,	Phairojana	Klinkulab2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริง	 สภาพที่พึงประสงค์แนวทางการพัฒนาและจัดท�า

ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	

28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกลุ่มตัวอย่างเป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28	จ�านวน	414	คน	ใช้แบบสัมภาษณ์	แบบสอบถาม	ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	การค�านวณค่าความจ�าเป็นที่ต้องการพัฒนา	โดยใช้เทคนิคการจัดล�าดับตามวิธี	

Priority	Needs	Index	(PNI)	ค่าt-test	และ	สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการศกึษา	พบว่า	การพฒันาเครอืข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	

เขต	28	ตามองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ด้วย	7	หมวด	มี	หมวดที่	1	การน�าองค์กร	ด้าน

ทิศทางการท�างานด�าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อโรงเรียนและชุมชนหมวดที่	 2	 การวางแผนเชิงยุทศาสตร์	 ด้าน

การบริหารความเสี่ยง	มีค่า	PNI	สูงสุด	หมวดที่	3	การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านก�าหนด

มาตรฐานในการให้บริการที่สามารถวัดได้รวมทั้งต้องมีการวัดผลการด�าเนินงาน	หมวดที่	4	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการ

ความรู้	 ด้านการจัดท�ามาตรฐานส�าหรับวิธีการเก็บข้อมูลและการท�ารายงานเพื่อท่ีจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้อง	

หมวดที่	 5	 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	ด้านการออกแบบงานและหน้าที่ของครูและบุคลากร	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด	 ความ

ร่วมมือความคิดริเริ่มและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร	 หมวดที่	 6	 การจัดกระบวนการ	

ด้านการลดขั้นตอนและเปลี่ยนแปลงวีธีท�างาน	และหมวดที่	7	ผลลัพธ์การด�าเนินการ	ด้านการจัดการกับผลการด�าเนิน

การและแนวโน้มของโรงเรียนตามตัวชี้วัดส�าคัญ	ๆ	ในมิติต่าง	ๆ	ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อย	4	ตัวชี้วัด	มีค่า	PNI	เรียงล�าดับจากมาก

ไปหาน้อย	ดงันี	้มติกิารพฒันาองค์กร	มติด้ิานประสทิธภิาพการปฏบัิตริาชการ	มติด้ิานคณุภาพการให้บรกิาร	และมติด้ิาน

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

1	นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชธานี
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28	ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	โดยรวมอยู่ในระดับ	มาก

ขึ้นไป	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 มีราย

ละเอียด	ประกอบ	นโยบาย	ด้านและแนวทางการพัฒนา	เพื่อเป็นข้อเสนอ	แนวคิด	แนวทางการพัฒนาเครือข่าย	

และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป	

 ค�าส�าคัญ :	ความเป็นไปได้,	การพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน,	หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ,	ข้อเสนอเชิงนโยบาย	

Abstract

	 This	research	has	an	objective	for	to	study	the	reality	undesirable	condition,	Guidelines	for	the	

development	and	preparation	of	proposals	policy	development	network	for	enhancing	the	quality	of	

schools	 under	 the	 secondary	 educational	 service	 area	 28	 office	 according	 to	 the	 publicsector	 

management	quality	award	principle.	A	sample	of	teachers	and	school	principals	in	schools	affiliated	

with	 the	 Bureau	 of	 secondary	 education	 zone	 28	 district	 of	 414	 people.	 Use	 the	 interview,	 

Questionnaire	for	collecting	data.	The	statistics	used	in	the	data	analysis	is	to	compute	the	necessary	

to	develop	by	using	the	Priority	ordering	of	technical	Needs,	according	to	the	Index	method	(PNI)	t-test	

and	describe	complex	statistics	such	as	the	mean	and	standard	deviation.	Study	results	showed	that	

the	possibility	of	development	network	for	enhancing	the	quality	of	schools	under	the	secondary	

educational	service	area	28	office	according	to	the	publicsector	management	quality	award	principle	

a	whole	is	in	a	much	more	significant	at	.05	level	statistics.	The	policy	proposals	for	development	of	

network	for	enhancing	the	quality	of	schools	under	the	secondary	educational	service	area	28	office	

according	to	the	publicsector	management	quality	award	principle	were	include	policy	,	procedure	

and	guidelines	development.	As	a	conceptual	proposal	guidelines	for	developing	a	network	and	apply	

the	benefit.

 Keywords :	 The	 possibility,	 Development	 of	 quality	 school	 network,	 The	 public	 sector	 

management	quality	award	principle,	policy	proposal.
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บทน�า

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2550	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ	 ด้านนโยบายในการ

บรหิารราชการแผ่นดนิ	ได้ก�าหนดให้มีการพฒันาระบบงาน

ภาครัฐ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ	 คุณธรรม	 และ

จริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ควบคูไ่ปกบัการปรบัปรงุรปู

แบบและวิธีการท�างานในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด	พ.ศ.	2555-2559	

จดัท�าขึน้ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติฉบับท่ีสิบเอ็ด	 พ.ศ.	 2555-2559	 ซึ่ง

สอดคล้องเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช	 2550	 (แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง	

(พ.ศ.	 2552-2559)	 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย	 (พ.ศ.	 2546-2550)	 มีการปรับเปล่ียน

กระบวนการและวิธีการท�างานเพื่อยกระดับขีดความ

สามารถและมาตรฐานการท�างานของหน่วยงานราชการให้

อยู ่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลในขณะที่การ

บรหิารประเทศไทยของรฐับาลมมีตคิณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย	(พ.ศ.	2551-

พ.ศ.	 2555)	 และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ	เสนอแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย

ในประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่3	ว่าด้วยการมุง่สูก่ารเป็นองค์การ

ที่มี ขีดสมรรถนะสูงบุคลากรมีความพร้อมและความ

สามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้

อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง	ๆ	ก�าหนดเป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและ	 ค่าเป้าหมายโดยมีเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	 ตามหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัล

คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา	Malcolm	

Baldrige	National	Quality	Award	(MBNQA)	และรางวลั

คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย	 Thailand	 Quality	

Award	(TQA)	มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ระบบราชการไทยและการด�าเนนิการตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

พ.ศ.	2546	รวมทัง้การประเมนิผลตามค�ารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการเพื่อให้มีความเหมาะสม	 ตามบริบทของภาค

ราชการไทยเพือ่ให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมนิ

องค์กรด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารจัดการองค์กร	เพื่อการยก	ระดับคุณภาพมาตรฐาน

การท�างานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล	

(ส�านักงานพัฒนาระบบราชการ.	 2551	 :	 1-3)	 และยังมี

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา	 เช่น	 สภาการ

ศึกษาไทยเห็นชอบให้ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษสอง	

	 จากแนวคิดที่เน้นการบริหารคุณภาพทั้งระบบ

เป็นกระบวนการปรับปรุงการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง	 การน�าแนวคิดหลักการบริหารคุณภาพทั้ง

ระบบ	(TQM)	มาใช้ก�าหนดกจิกรรมการบรหิารงาน	เพือ่ให้

เกดิผลในทางปฏิบตั	ิเป็นแนวคดิแบบองค์รวมทีก่�าหนดเป็น

ระบบเรียกว่า	ระบบคุณภาพ	(Quality	system)	แนวคิด

ที่น�ามาใช ้ทางการศึกษาเป ็นระบบบริหารคุณภาพ 

การศึกษา	 หรือการจัดการคุณภาพการศึกษา	 (ไพโรจน	์ 

กลิ่นกุหลาบ.	 2551:156.)	 ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 (Public	 Sector	 Managment	 

Quality	Award	:	PMQA)	เป็นกรอบการบริหารจัดการอ

งค์การ	ทีส่�านกังานพฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ได้ส่งเสรมิ

และสนับสนุนให้ส่วนราชการน�าไปใช้ในการประเมิน

องค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ	 เพื่อยก

ระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐาน

สากล	 พบว่า	 ประโยชน์ที่เกิดต่อส่วนราชการที่น�าเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการน�ากรอบการ

ประเมินระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบ	 

การบริหารจัดการของส่วนราชการจะได้รับประโยชน์ใน 

ทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยตนเอง	(self-as-

sessment)จะท�าให้การบริหารของส่วนราชการนั้น	ๆ	ได้

รับข้อมูลว่าส่วนราชการของตนยังมีความบกพร่องในเร่ือง

ใดซึ่งสามารถก�าหนดวิธีการและเป้าหมายท่ีชัดเจนในการ

จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 เพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มาก

ขึ้น



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

71

	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 จ�านวน	 83	 โรงเรียน	 เข้าโครงการ

ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน	 (โรงเรียนดีประจ�าอ�าเภอ)	

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	

ตั้งแต่รุ่นที่	 1	 ถึงรุ่นที่	 3	 จ�านวน	 38	 โรงเรียน	 และเป็น

โรงเรียนเข้ารับการประเมินรูปแบบอื่น	ๆ	อีก	45	โรงเรียน	

การด�าเนินการดังกล่าวจะเกิดผล	 ต้องอาศัยเครือข่าย

ร่วมพฒันา	ในขณะทีส่ภาพปัญหาการบรหิารงานของสถาน

ศึกษาของสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พบว่า	การบริหารตามกรอบการกระจายอ�านาจในพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทุกฉบับและปฏิบัติตามเกณฑ ์มาตรฐานโรงเรียน

มัธยมศึกษา	 พ.ศ.	 2552	 ซ่ึงผู้บริหารระดับหน่วยงานต้น

สังกัดที่เป็นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 มีนโยบายให้

สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติ	 อย่างเร่งด่วน	 (หนังสือ	 ที่	 ศธ	

04258/2554	ลงวันที่	 22	กันยายน	2554)	ประกอบกับ

ส�านักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาได้แยกสังกัดออกจาก

ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาท�าให้การพัฒนา

คุณภาพ	 การบริหารจัดการในสถานศึกษาต้องมีคุณภาพ

มากขึ้น

	 จากการศึกษา	 ความเป็นมา	 แนวคิดการพัฒนา

เครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน	 การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ	 ข้อมูลคุณภาพโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28	ผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า	 การพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพ

โรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

จะเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา	 ด้วยเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมุ่งสู ่มาตรฐาน

สากล	มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	และจะเป็นประโยชน์

ในการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานต้นสังกัด	

เพ่ือการพัฒนาสถาน	 ศึกษาให้มีมาตรฐานสากล	 เกิดการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพือ่ศกึษาสภาพทีเ่ป็นจรงิ	สภาพทีพ่งึประสงค์	

ของการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	28	ตามหลัก

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเสริม

สร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มธัยมศกึษา	เขต	28ตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ

	 3.		เพือ่จดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบายการพฒันาเครอื

ข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศกึษา	เขต	28ตามหลกัการพฒันาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

สมมุติฐานการวิจัย

	 ความคิดเห็นของประชากรที่เป็นกลุ่มอย่าง	 เกี่ยว

กับความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้าง

คุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา	เขต28	ตามหลกัการพฒันาคุณภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐมีค่าสูงกว่า	 ระดับ	 ปานกลาง	 หรือ	 ตั้งแต่

ระดับมากขึ้นไป

วิธีการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัย	 แบบประสานวิธี	

(Mixed	 method)	 ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	 research)	 และการวิจัยเชิงคุณภาพ	 

(Qualitative	research)

	 1.1	ประชากร

	 	 เป็นบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28	จ�านวน	83	โรงเรียน	

ประกอบด้วย	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษารองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษาหรอืครูผูป้ฏบิตัหิน้าท่ีรองผูอ้�านวยสถานศกึษา

ในแต่ละกลุ่มงาน	จาก	4	กลุ่มงานหลัก	(กรณีโรงเรียนที่มี

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาไม่ครบตามเกณฑ์	4	กลุ่มงาน)	
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และครูผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีงานแผนหรืองานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา	โรงเรียนละ	6	คน	รวม	498	จ�านวน	

	 1.2	กลุ่มตัวอย่าง		 	 	 	

	 	 จากกลุม่ประชากร	แบ่งเป็น	2	กลุม่	คอื	1)	กลุม่

โรงเรียนที่ประเมินผ่านเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนใน

ฝัน	(โรงเรียนดีประจ�าอ�าเภอ)	จ�านวน	38	โรงเรียน	2)	กลุ่ม

โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพโรงเรียนแบบอื่น	 ๆ	

จ�านวน	 45	 โรงเรียน	 ใช้วิธีการสุ ่มแบบหลายข้ันตอน	 

(multi-stage	 sampling)	 ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

(sampling	 size	 determination)ด้วยสูตรยามาเน	่ 

(Yamane	 :	 1973)	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 69	 โรงเรียน	 ดังนี้	 

1)	 กลุ่มโรงเรียนที่ประเมินผ่านเพื่อรับรองเป็นต้นแบบ

โรงเรียนในฝัน	 (โรงเรียนดีประจ�าอ�าเภอ)จ�านวน	 32	

โรงเรียน	ค�านวณสดัส่วนกลุม่ตวัอย่าง	แต่ละขนาดได้	ขนาด

เล็ก	 8	 โรงเรียน	 ขนาดกลาง	 15	 โรงเรียน	 ขนาดใหญ่	 6	

โรงเรียน	ใหญ่พิเศษ	3	โรงเรียน	รวม	32	โรงเรียนแล้วสุ่ม

เลือกโรงเรียนแต่ละขนาดแบบเจาะจง	 2)	 กลุ่มท่ีผ่านการ

ประเมินคุณภาพโรงเรียนแบบอื่น	ๆ	จ�านวน	37	โรงเรียน	

ค�านวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแต่ละขนาด	ได้	ขนาดเล็ก	26	

โรงเรียน	ขนาดกลาง	7	โรงเรยีน	ขนาดใหญ่พเิศษ	4	โรงเรยีน	

รวม	37	 โรงเรียน	แล้วสุ่มเลือกโรงเรียนแต่ละขนาด	แบบ

เจาะจง	 (purposive	 sampling)	 ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มอย่าง

ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	โรงเรียนละ	1	คน	

รวม	69	คน	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาหรือครูผู้ปฏิบัติ

หน้าที่รอง		ผู้อ�านวยสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มงาน	จาก	4	

กลุ่มงานหลัก	โรงเรียนละ	4	คน	รวม	276	คน	ครู	ที่ปฏิบัติ

หน้าทีง่านแผนงานและประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนละ	1	คน	รวม	69	คนรวมทั้งสิ้น	414	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้

	 1.	 แบบสัมภาษณ์	 เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง	 เพื่อ

สมัภาษณ์สภาพทีเ่ป็นจริง	ของการด�าเนนิการเครอืข่าย	การ

พัฒนาเครือข่ายตามกรอบเนื้อหาของ	 องค์ประกอบ	ด้าน

และแนวทางของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาค

รัฐ	7	หมวด

	 2.		แบบสอบถามความคิดเหน็	ทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ตาม

หลกัการสร้างแบบสอบถาม	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(rating	scale)	5	ระดบั	เพือ่ถามสภาพทีเ่ป็นจรงิ	สภาพ

ทีพ่งึประสงค์	ตามกรอบเนือ้หาของ	องค์ประกอบ	ด้านและ

แนวทางของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

7	หมวด	รวม	45	ข้อ	ดังนี้

	 	 1.	การน�าองค์กร	(leadership)	จ�านวน	3	ข้อ

	 	 2.	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 (strategic	

planning)	จ�านวน	4	ข้อ

	 	 3.	 การให้ความส�าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย	(the	importance	of	servicerecipients	and	

stakeholder	focus)	จ�านวน	9	ข้อ

	 	 4.	การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้	

(measurement,	 analys is	 and	 knowledge	 

management)	จ�านวน	9	ข้อ

	 	 5.	 การมุ่งเน้นบุคลากร	 (faculty	 and	 staff	

focus)	จ�านวน	10	ข้อ

	 	 6. 	 การจัดการกระบวนการ	 (process 

management)	จ�านวน	6	ข้อ

	 	 7.	 ผลลัพธ์การด�าเนินการ	 (performance	

results)	จ�านวน	4	ข้อ

	 3.		แบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ของการ

พัฒนาเครือข่าย	แบ่งเป็น	2	ส่วน

	 	 ส่วนที่	1	เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	

ขนาดโรงเรยีนทีป่ฏบิติัหน้าที	่เพศ	อาย	ุวฒุศิกึษา	ต�าแหน่ง

หน้าที่ในปัจจุบัน	และอายุราชการ	

	 	 ส่วนที	่2	เป็นแบบสอบถามความเป็นไปได้ของ

การพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	28	ตามหลัก

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 โดยเป็น

มาตราประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดับ	จ�านวน	106	

ข้อ	ดังนี้

	 	 องค์ประกอบที	่1	ขอบข่ายและภารกจิของการ
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พัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนจ�านวน	26	ข้อ

	 	 องค์ประกอบที่	2	ลักษณะหรือกิจกรรมส�าคัญ

ของการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้าง

คณุภาพโรงเรยีนทีเ่สรมิประสทิธภิาพตามภารกจิของเครอื

ข่าย	จ�านวน	22	ข้อ

	 	 องค์ประกอบท่ี	3	เทคนคิ/วธิกีารพฒันาสมาชกิ

เครือข่ายจ�านวน	15	ข้อ

	 	 องค์ประกอบท่ี	 4	 คุณลักษณะท่ีดีของสมาชิก

เครือข่ายจ�านวน	ข้อ	23	ข้อ

	 	 องค์ประกอบที่	5	การติดตามและประเมินผล

เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจ�านวน	20	ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

	 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.		วิเคราะห์สภาพที่เป็นจริง	 ของการด�าเนินการ

เครือข่าย	 การพัฒนาเครือข่ายตามกรอบเน้ือหาของ	องค์

ประกอบ	 ด้านและแนวทางของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	7	หมวด

	 2.		วิเคราะห์	สภาพที่เป็นจริง	สภาพที่พึงประสงค์	

การพัฒนาเครือข่ายตามกรอบเน้ือหาของ	 องค์ประกอบ	

ด้านและแนวทางของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครัฐ	7	หมวดด้วยการค�านวณค่าความจ�าเป็นที่ต้องการ

พฒันา	โดยใช้เทคนคิการจดัล�าดบั	ตามวธิ	ีpriority	needs	

index	(PNI)	แบบปรบัปรงุโดยนงลกัษณ์	วริชัชยั	และ	สวุมิล	

ว่องวานิช	(สุวิมล	ว่องวานิช.	2550	:	279-281)	เพื่อสรุป

ล�าดับความส�าคัญแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐของเครือข่าย	7	หมวด	แล้วน�าไปเป็นกรอบ

แนวทางของการพฒันาเครอืข่าย	ในองค์ประกอบที	่1	ด้าน

ขอบข่ายและภารกิจของการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้าง

คุณภาพโรงเรียน	เกณฑ์การให้คะแนน	ดังนี้

	 5	 คะแนน	 มีความหมายว่า	 มีการปฏิบัติในระดับ	 

		 	 	 	 	 			มากที่สุด

	 4	 คะแนน	 มีความหมายว่า	 มีการปฏิบัติในระดับ	 

		 	 	 	 	 				มาก

	 3	 คะแนน	 มีความหมายว่า	 มีการปฏิบัติในระดับ	 

		 	 	 	 	 				ปานกลาง

	 2	 คะแนน	 มีความหมายว่า	 มีการปฏิบัติในระดับ	 

		 	 	 	 	 				น้อย

	 1	 คะแนน	 มีความหมายว่า	 มีการปฏิบัติในระดับ	 

		 	 	 	 	 				น้อยที่สุด

	 3.		วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครือ

ข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา	เขต	28	ตามหลกัการพฒันาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐดังนี้

	 	 3.1		 แบบสอบถามท้ังฉบับผ่านการพิจารณา

จากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5	ท่าน	ด้วยการหาค่า	CVI	ทั้งฉบับ

เท่ากับ	 0.94	 และทดสอบความเท่ียง	 (reliability)	 ได้ค่า

สัมประสิทธิ์	แอลฟ่า	(α-coefficient)	เท่ากับ	0.89

	 	 3.2		 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนา

เครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 โดยการใช้เกณฑ์การแปลความหมาย	

ดังนี้	(บุญชมศรีสะอาด,	2553	:	121	)

	 	 4.51-5.00		หมายถงึ		มคีวามเป็นไปได้ในระดบั	 

		 	 	 	 									มากที่สุด

	 	 3.51-4.50		หมายถงึ		มคีวามเป็นไปได้ในระดบั 

		 	 	 	 									มาก	

	 	 2.51-3.50		หมายถงึ		มคีวามเป็นไปได้ในระดบั	 

		 	 	 	 									ปานกลาง	

	 	 1.51-2.50		หมายถงึ		มคีวามเป็นไปได้ในระดบั	 

		 	 	 	 									น้อย	

	 	 1.00-1.50	หมายถงึ		มคีวามเป็นไปได้ในระดบั 

		 	 	 	 									น้อยที่สุด	

	 	 3.3		 การทดสอบสมมุติฐาน	 ด้วยการค�านวณ

ค่า	t-test
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ผลการศึกษา

	 จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ดังนี้

	 1.		ผลการหาค่า	 PNI	 จากสภาพที่เป็นจริง	 และ

สภาพที่พึงประสงค์	 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 7	 หมวด	 เพื่อยกร่าง

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	28	ตาม

หลักคุณภาพ		การบริหารจัดการภาครัฐองค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 ได้

ดังนี้		 	

	 	 1.1)		การน�าองค์การ	ด้าน	ทิศทางการท�างาน

ด�าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อโรงเรียนและชุมชน	

ได้ค่า	PNI	สูงสุด	เท่ากับ	0.45	

	 	 1.2)		การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 ด้านการ

บริหารความเสี่ยงได้ค่า	PNI	สูงสุด	เท่ากับ	0.72	

	 	 1.3)		การให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	 ด้านก�าหนดมาตรฐานในการให้บริการที่

สามารถวัดได้และการวัดผลการด�าเนินงาน	 ได้ค่า	 PNI	

สูงสุด	เท่ากับ	0.62	

	 	 1.4)		การวดั	การวเิคราะห์และการจดัการความ

รู	้ด้านการจดัท�ามาตรฐานส�าหรบัวธิกีารเกบ็ข้อมลูและการ

ท�ารายงานได้ค่า	PNI	สูงสุด	เท่ากับ	0.76	

	 	 1.5)	 การมุ ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	 ด้านการ

ออกแบบงานและหน้าทีข่องครแูละบคุลากรเพือ่ส่งเสรมิให้

เกดิความร่วมมือความคดิรเิริม่และมพีฤตกิรรมทีส่อดคล้อง

กับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร	 ได้ค่า	 PNI	 สูงสุด	

เท่ากับ	0.58	

	 	 1.6)		การจัดการกระบวนการ	ด้าน	การลดขั้น

ตอนและเปลี่ยนแปลงวิธีท�างาน	ได้ค่า	PNI	สูงสุด	เท่ากับ	

0.56	

	 	 1.7)		ผลลัพธ์การด�าเนินการ	 ด้านการจัดการ

กบัผลการด�าเนนิการและแนวโน้มของโรงเรยีนตามตวัชีว้ดั

ส�าคญั	ๆ 		ในมติิการพฒันาองค์การ	ได้ค่า	PNI	สงูสดุ	เท่ากบั	

0.58

	 2.	ค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้	รายองค์ประกอบ	ด้าน	

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	28	ตาม

หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 ของ

แต่ละองค์ประกอบ	พบว่า

	 	 2.1		 องค์ประกอบที่	 1	 ขอบข่ายและภารกิจ

ของการพฒันาเครอืข่ายเสรมิสร้างคณุภาพโรงเรยีนโดยรวม	

อยู่ในระดับ	มาก

	 	 2.2		 องค์ประกอบที่	 2	 ลักษณะหรือกิจกรรม

ส�าคัญของการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน

ที่เสริมประสิทธิภาพตามภารกิจของเครือข่าย	 โดยรวมอยู่

ในระดับ	มาก

	 	 2.3		 องค์ประกอบที่	3	เทคนิค/วิธีการพัฒนา

สมาชิกเครือข่าย	โดยรวมอยู่ในระดับ	มาก

	 	 2.4		 องค์ประกอบที่	 4	 คุณลักษณะที่ดีของ

สมาชิกเครือข่าย	โดยรวมอยู่ในระดับ	มาก

	 	 2.5		 องค์ประกอบที่	 5	 การติดตาม	 และ

ประเมินผลเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	โดยรวมอยู่ในระดับ	

มาก

	 3.		ค่าเฉลีย่ความเป็นไปได้ของการพฒันาเครอืข่าย

เสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศึกษา	เขต	28	ตามหลกัการพฒันาคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	โดยรวมมีค่า	4.29	อยู่ในระดับ	มาก

	 4.		ผลวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐาน	 ความเป็น

ไปได้ของการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	28	ตาม

หลกัการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	ด้วยการ

ทดสอบ	 t-test	 โดยรวม	 ปรากฏว่า	 ค่า	 t	 =	 461.64	 

Sig.	=	.00	(<	.05)	แสดงว่า	ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง	

เกีย่วกบัความเป็นไปได้ของการพฒันาเครอืข่ายเสรมิสร้าง

คุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	มีค่ามากกว่า	3.50	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05
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อภิปรายผล

	 การวิจัยในครั้งน้ีพบว่า	 ผลจากการศึกษาสภาพที่

เป็นจริง	สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาเครือข่ายเสริม

สร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 กรอบของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	ทั้ง	7	หมวด	ทุกองค์การ	จะต้องน�า

ตัวชี้วัดในแต่หมวดไปด�าเนินการในองค์การอย่างมีระบบ	

และมีเวลาทีต่่อเนือ่ง	ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของวฑิรูย์	

สิมะโชคดี	 (2550	 :	 170-175)	 ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 พัฒนา

นโยบายคณุภาพ	การบรหิารจดัการภาครฐั	เพือ่ให้เกดิการ

ประเมินองค์กรด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ	

เพื่อจูงใจในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามนโยบาย	

pmqa	พบว่า	การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ	

(pmqa)	 เป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการด้าน

คุณภาพ	ที่หน่วยราชการน�าไปประยุกต์ใช้ตามนโยบายใน

ยุคปฏิรูปราชการอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน	 และชไมพร	 

เทือกสุวรรณ	 (2552	 :	 บทคัดย่อ)	 ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	

ประสทิธผิลการน�านโยบายการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

ไปปฏิบัติในกรมที่ดิน	 :	 กรณีน�าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ	 (pmqa)	 มาปฏิบัติพบว่า	

ประสทิธผิลการน�านโยบายการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

มาปฏิบตัใิน	กรมท่ีดนิ	ข้าราชการในสงักัดกรมทีด่นิเหน็ด้วย

ในระดับนโยบายปานกลาง	และวัชรพงษ์	ข�าวิไล	(2553	:	

บทคดัย่อ)	ศกึษาวิจัย	เรือ่ง	การพฒันาองค์การตามแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ศึกษากรณี	:	

การพัฒนาคุณภาพระบบการน�าองค์การของกองทัพเรือ

ซึง่ผลการวจิยัสามารถน�าไปพฒันาระบบงานในกองทบัเรอื

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเสริม

สร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	(x̄ =	4.29)	อยู่ใน
ระดับ	มาก	จากองค์ประกอบท้ัง	5	ด้านทีผู่ว้จัิยยกร่าง	และ

ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้อง	โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้วย

กลุ่มประชุมสนทนา	 (focus	 group)	 และประเมินความ

สอดคล้องโดยผูเ้ชีย่วชาญ	แล้วประเมินความเหมาะสม	โดย

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นกลุ ่ม

ตัวอย่าง	 พบว่า	 มีระดับความเป็นไปได้	 ในระดับมาก	 ซึ่ง

แสดงว่า	 จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเสริม

สร้างคุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 สามารถน�าไปพัฒนาเครือข่ายของ

องค์กรให้มปีระสิทธติามได้	ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ

พิสิฐเทพไกรวัล.	 (2554	:	บทคัดย่อ)	ศึกษาวิจัย	เรื่องการ

พัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการ

จัดการศึกษา	 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก	 พบว่า	

เครอืข่าย	สามารถด�าเนนิการพฒันา	เพือ่ก�าหนดเป้าหมาย

ในการท�างานมีการก�าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์

และจดัท�าแผนพฒันาร่วมกนั	และสมศกัดิ	์ภูว่ภิาดาวรรธน์

และคณะ.	 (2554	 :	บทคัดย่อ)	ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	การวิจัย

และพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	

ผลการศกึษาวจิยั	ผลการวเิคราะห์ปัจจยับรบิทและเงือ่นไข

ทีท่�าให้	การสร้างและพฒันาเครอืข่ายการเรยีนรูม้คีวามเข้ม

แข็งและยั่งยืนและเสาวนี	ตรีพุทธรัตน์	และคณะ	(2552	:	

บทคดัย่อ)	ศกึษาวจิยั	ระบบการสร้างเครอืข่าย	การจดัการ

สถาน	 ศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิผลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าการจัดการสถานศึกษาท่ีมี

ประสทิธผิล	ต้องอาศยัระบบการสร้างเครอืข่ายการจดัการ

สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและน�าเสนอระบบสร้างเครือ

ข่ายการจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล	 และจุไรรัตน์

พละเลิศ	(2550	:	126)	ศึกษาวิจัย	เรื่อง	แนวทางการสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์เพือ่ปฏบิติังานด้านสวัสดิการสงัคมพบว่าแนวทางใน

การสร้างเครอืข่ายอาสาสมัครพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในระดับ	มาก

	 ผลจากการวิจัยน�าไปจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย	
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เพือ่เป็นข้อเสนอในการน�าสูก่ารพฒันาเครอืข่ายเสรมิสร้าง

คุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 โดยใช้แนวทางการพัฒนาเครือข่าย

ด้วย	 5	องค์ประกอบ	มีดังนี้	 1)	 ขอบข่ายและภารกิจการ

บรหิารงานเครอืข่ายเสรมิสร้างคณุภาพโรงเรยีน	2)	ลกัษณะ

หรือกิจกรรมส�าคัญที่เสริมประสิทธิภาพการด�าเนินภารกิจ

ของเครือข่าย	 3)	 เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย	 

4)	 คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกเครือข่าย	 5)	 การติดตาม 

และประเมินผลเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพผลการวิจัย 

ได้องค์ประกอบเพ่ือน�าไปเขียนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย	 

ได้นโยบายที่สามารถน�าไปปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ภู่วิภาดาวรรธน์	 และ

คณะ.	 (2553	 :	บทคัดย่อ)	ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	การวิจัยและ

พัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครู

และบคุลากรทางการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนระยะ

ที่	2	ในเขตภาคเหนือตอนบน	และชุมศักดิ์อินทร์รักษ์และ

คณะ.	(2552:บทคดัย่อ)ศกึษาวจิยั	เรือ่ง	การวจิยัและพฒันา

นวตักรรมเครอืข่ายการเรยีนรูข้องครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	พบว่า	สามารถน�าผลการ

วิจัยไปจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

	 ความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้าง

คุณภาพโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 28	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐจากการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง	 มี

ค่าความเป็นไปได้	ตั้งแต่ระดับ	มากขึ้นไปอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.		สภาพท่ีเป็นจริง	 สภาพท่ีพึงประสงค์ของการ

พัฒนาเครอืข่ายเสรมิสร้างคุณภาพโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	28	ตามหลกัการพฒันา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ที่ค้นพบในงานวิจัยครั้ง

นี้	 ในขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานเครือข่ายน�าองค์

ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

7	หมวด	ในแต่ละหมวดประกอบด้วยตัวชี้วัด	ได้น�าวิธีการ

พัฒนาโดยใช้เทคนิคการจัดล�าดับ	ตามวิธี	priority	needs	

index	(PNI)	เพือ่ตรวจสอบตวัช้ีวดัทีต้่องด�าเนนิการเร่งด่วน	

ส่วนตวัชีว้ดัทีเ่หลอือาจต้องด�าเนนิการในโอกาสต่อไป	เพือ่

ให้ครบองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	ในช่วงเวลาที่ก�าหนด

	 2.	 ได้แนวทางการพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้าง

คุณภาพโรงเรียนตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครฐั	ส�าหรบับคุคลกลุม่บุคคล	กลุม่โรงเรยีน	หรอื

กลุ่มองค์การท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา	 เพ่ือน�าไปในการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนด้วยการด�าเนินการแบบเครือข่าย

	 3.		ได้แนวทางการก�าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายให้

กับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เพ่ือก�าหนด

เป็นนโยบาย	ตัวชี้วัด	แนวทางการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพโรงเรียนตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 ผลการวิจัยสามารถน�าไปพัฒนา	 ต่อยอดหรือวิจัย

ด้วยระเบียบวิจัยรูปอื่น	เช่น

	 1.		ได้รูปแบบการวิจัย	 การพัฒนาเครือข่ายเสริม

สร้างคุณภาพโรงเรียน	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 ไปแนวทางในการศึกษาการพัฒนา

เครือข่ายเสริมสร้างคุณภาพด้านอื่น	 เช่น	 คุณภาพการ

ด�าเนินการขององค์การ	 คุณภาพการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหาร	เป็นต้น

	 2.		น�าองค์ประกอบ	แนวทางการพัฒนาเครือข่าย

เสริมสร้างคุณภาพโรงเรียน	 ตามหลักการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ	ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ	ปัจจัย

ที่สนับสนุนแนวทางใน
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การพัฒนาเครือข ่ายเสริมสร ้างคุณภาพโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ

	 3.	 น�าองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ	 ไปศึกษาความจ�าเป็นเร่งด่วนที่

ต้องการพัฒนาในองค์การอื่นๆ	 เพื่อให้ได้แนวทางการ

พัฒนาองค์การ	และน�าสู่การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

	 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ	ผศ.ดร.ไพโรจน์	กล่ินกหุลาบ	

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ค�าแนะน�า	 ช้ีแนะแนวทางในการ

ด�าเนนิการวจิยัในครัง้นี	้รวมทัง้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทีช่่วยให้

งานวิจัยส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Developing an Evaluation Model for Virtual and Moral

Evaluation of Teacher Students at Rajabhat Maha Sarakham University 

อพันตรี	พูลพุทธา1,	อรัญ	ซุยกระเดื่อง2

Apuntee	Poolputta1,	Arun	Suikraduang2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพแบบวัดคุณธรรม	 จริยธรรมส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 และเพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของคะแนน	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักศึกษาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	910	คน	 โดยท�าการ

ทดลอง	3	ครั้ง	ครั้งที่	1	ใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	100	คน	ครั้งที่	2	กลุ่มตัวอย่าง	400	คน	และครั้งที่	3	กลุ่มตัวอย่าง	410	

คน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบวดัคณุธรรม	จรยิธรรมส�าหรบันกัศึกษาวชิาชีพครูมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	มี	5	ระดับ	

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม	จริยธรรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีจ�านวน	7	ด้าน	รวม	86	ข้อ	ได้แก่	ด้านความมี

วินัย	จ�านวน	12	ข้อ	ด้านความรับผิดชอบ	จ�านวน	12	ข้อ	ด้านซื่อสัตย์สุจริต	จ�านวน	11	ข้อ	ด้านเสียสละ	จ�านวน	13	ข้อ	

ด้านประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	จ�านวน	12	ข้อ	ด้านเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น	จ�านวน	13	ข้อ		ด้านความกตัญญู	จ�านวน	

13	ข้อ	

	 2.		การหาคณุภาพของแบบวัดคณุธรรม	จรยิธรรมทีพ่ฒันาขึน้	มคีวามเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	โดยพจิารณาจากดชันี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ	ตั้งแต่	0.57	–	1.00	มีอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	2.130	-	10.392	และ

มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.958

 3.		การสร้างเกณฑ์ปกติของคะแนนแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	มีช่วงคะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	T

77
 

 ค�าส�าคัญ :	คุณธรรม,	จริยธรรม,	นักศึกษาวิชาชีพครู
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Abstract

 

	 The	research	aimed	at	developing	and	evaluating	the	quality	of	a	model	for	virtual	and	moral	

evaluation	of	teacher	students	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University.	The	samples	were	nine	hundred	

and	ten	students	at	Rajabhat	Maha	Sarakham	University	in	the	1st	semester	of	2013.	They	were	divided	

into	3	groups:	100,	400	and	410	participants.	The	instrument	was	a	virtual	and	moral	evaluation	form.

	 Results	of	the	research	were	as	follows:

	 1.	The	model	for	virtual	and	moral	evaluation	was	composed	of	7	factors	with	86	items.	They	

were	12	items	of	discipline,	12	items	of	responsibility,	11	items	of	honesty,	13	items	of	scarification,	

12	items	of	a	good	model,	13	items	of	understanding	other	feelings,	and	13	items	of	gratitude.	

	 2.	Regarding	the	quality	of	a	virtual	and	moral	evaluation	form,	the	finding	showed	that	the	

evaluation	 form	 had	 content	 validity.	 The	 IOC	 indices	 of	 the	 evaluation	 form	were	 .57-1.00,	 the	

discrimination	indices	were	2.130-10.392,	and	the	reliability	index	was	.958.

	 3.	The	finding	showed	that	standard	score	for	the	virtual	and	moral	evaluation	form	was	T
20
	-	

T
77
.

 Keywords : Virtual,	Moral,	Teacher	Students

บทน�า

	 การศึกษานับเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญในการพัฒนา

มนุษย์	 มนุษย์จ�าเป็นต้องได้รับการศึกษา	 เพื่อขัดเกลาให้

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 มีคุณลักษณะภายใน

จิตใจที่ดีงาม	และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและอยู่

ร่วมกับบคุคลอืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	แต่ปัญหาความขดัแย้ง

ในสังคม	การเมือง	ปัญหาอาชญากรรม	ปัญหาเหล่านี้ส่วน

ใหญ่เกิดจากความเห็นแก่ตัว	 เอารัดเอาเปรียบ	 ขาด

คณุธรรม	จรยิธรรม	ส่งผลให้สงัคมโทรม	ก่อให้เกดิความไม่

สงบสุขขึ้นได้	 แนวทางการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่งคือการ

ปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ	 เพื่อให้

เป็นต้นแบบที่เติบโตด้วยคุณภาพ	 และเต็มเปี ่ยมด้วย

คณุธรรม	จรยิธรรม	ให้รูจ้กัรกั	สามคัค	ีและสามารถน�าหลกั

คณุธรรมไปใช้ในการด�ารงชีวติไดอ้ย่างเหมาะสม	(ผู้จดัการ

ออนไลน์.	2556)	ดังนั้น	คุณธรรม	จริยธรรม (Moral	and	

Ethics)	 เป็นเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงาม

ของจิตใจที่ส ่งผลให ้บุคคลประพฤติดีประพฤติชอบ	

คณุธรรมและจรยิธรรมจงึเป็นองค์ประกอบทีม่คีวามส�าคญั

ต่อการประกอบการในวชิาชพีของบคุคลในทกุสาขาอาชพี	

(สุภัททา	 ปิณฑะแพทย์.	 2555)	 มีส่วนช่วยให้มนุษย์ไม่

เบียดเบียนหรือท�าลายซึ่งกันและกัน	 หากเกิดการกระทบ

กระทัง่ต่อกนั	กจ็ะเกดิการอภัยต่อกนัได้	คุณธรรมจรยิธรรม

จึงเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้มนุษย์มีจิตใจที่ดี	มีความรัก	ความ

สามคัคี	เอือ้เฟ้ือ	เผ่ือแผ่	ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั	รูจ้กัเหตผุล	

รู้จักที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น	

	 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

สนใจจะเข้ามาศกึษาเพิม่มากข้ึนในปัจจบุนันี	้เนือ่งจากเป็น

อาชพีรบัราชการมคีวามมัน่คง	มสีวสัดกิารทีดี่	ท�าให้ผู้เรยีน

ทีเ่รยีนเก่งแต่ไม่มใีจรกัและมคีณุธรรมจรยิธรรมน้อยบางคน

เข้ามาเรียน	ท�าให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	ตามมา	ดังเช่นข่าวใน

ปัจจุบันที่ครูมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 ข่าวการท�าร้าย

ร่างกายนักเรียน	ค้ายาเสพติด	เป็นต้น	ดังนั้น	สถาบันการ
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ศกึษาต่าง	ๆ 	ควรมีเครือ่งมอืคดักรองคณุธรรมจรยิธรรมของ

นักศึกษาก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษาออกไป	 เพื่อไม่สร้าง

ปัญหาให้กับสังคม	 และเพื่อให้เป็นสารสนเทศเบื้องต้นที่

มหาวิทยาลัยจะน�าไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มขึ้นต่อไป

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความส�าคัญ

กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากไม่น้อยกว่าสมรรถนะด้าน

สมองของมนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาท่ีเรียนใน

ระดับปริญญาตรีที่เรียนสาขาวิชาชีพครูที่ต้องเป็นบัณฑิต

ออกไปรับใช้สังคม	 และเป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะออกไปผลิต

และพฒันาก�าลงัพลของชาตใิห้เป็นคนทีม่คีณุภาพ	ดงัทีพ่ระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่ม

เติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2545	หมวด	6	มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	 มาตรา	 47	 ก�าหนดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	 ประกอบด้วยระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก	กระทรวงศกึษาธกิารจึงเหน็สมควรให้จดัท�ากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห ่งชาติ 	 (Thai	

Qualifications	 Framework	 for	 Higher	 Education:	

TQF	:	HEd)	ขึน้	เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา	

และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ 

ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา	 รวมท้ังเพื่อใช้เป็นหลัก

ในการจัดท�ามาตรฐานด้านต่าง	ๆ	เพื่อให้การจัดการศึกษา

มุ ่งสู ่ เป ้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได ้อย ่างมี 

คุณภาพ	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2554	:	17)	โดยกระทรวง

ศึกษาธิการได้ก�าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ

คณุวฒุแิละสาขา/สาขาวชิาต่างๆ	ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนดและ

ต้องครอบคลุมอย่างน้อย	 5	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	2)	ด้านความรู้	3)	ด้านทักษะทางปัญญา	4)	ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	

และ	5)	ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข	การสือ่สารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2554	

:	18)	โดยคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาในระดบัปรญิญา

ตรนีัน้จะต้องสามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม	จรยิธรรม	

และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ	 ทางค่านิยม	 ความรู้สึกของผู้

อืน่	ค่านยิมพืน้ฐาน	และจรรยาบรรณวชิาชพี	แสดงออกซึง่

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม	อาทิ	 มีวินัย	มี

ความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	เสียสละ	เป็นแบบอย่างที่ดี	

เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก	 เป็นต้น	 (คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา.	2555	:	17)

	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูมาโดย

ตลอด	ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู	แล้วในปี	พ.ศ.	2505	

ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม	ปี	2535	วิทยาลัย

ครูทุกแห่งได้รับพระราชทานนามว่า	 สถาบันราชภัฏ	 จึง

เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม	 และในปี	 พ.ศ.	

2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงโปรดเกล้าฯ	 ให้

ตราพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั	พ.ศ.	2547	ซึง่ส่ง

ผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปล่ียน	 สถานะเป็น	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 จนถึงป ัจจุบัน	

(มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.	2556	:	เวบ็ไซต์)	แม้จะ

เปล่ียนแปลงชื่อไปอย่างไรก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพ

ครูให้มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม	

	 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	 ประกอบกับความ

ส�าคัญของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก�าหนดให้นักศึกษาทุกระดับต้องมีคุณธรรมจริยธรรม	 จึง

ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาแบบวัดคุณธรรม	 จริยธรรม

ส� าหรับนั ก ศึกษาวิ ชา ชีพครู มหาวิทยา ลัยราช ภัฏ

มหาสารคาม	โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	มาตรฐานผลการเรียนรู้	 :	

ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก�าหนด	อันจะท�าให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถน�าไป

ใช้วัดคุณธรรม	 จริยธรรมส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ซึ่งจะได้สารสนเทศให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน�าไปใช้พัฒนานักศึกษา

วิชาชีพครูให้มีคุณธรรม	จริยธรรมเพิ่มขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนาแบบวัดคุณธรรม	จริยธรรมส�าหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 2.		เพือ่หาคณุภาพของแบบวดัคณุธรรมจรยิธรรม

ส� าห รับนักศึ กษาวิ ชาชีพครู มหาวิทยาลั ยราช ภัฏ

มหาสารคาม

	 3.	 เพื่อสร ้างเกณฑ์ปกติของคะแนนแบบวัด

คณุธรรมจรยิธรรมส�าหรับนกัศกึษาวชิาชพีครมูหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม

ความส�าคัญของการวิจัย

	 1.		ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้แบบวัดคุณธรรม

จริยธรรมส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตร	ีซึง่สามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาวิชาชีพครูว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

	 2.		ได้เกณฑ์ปกติของแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม	

และเป็นแนวทางส�าหรับผู้ท่ีสนใจจะพัฒนาแบบวัดให้มี

คุณภาพ

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 ผู ้ วิจัยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	 (Thai	 Qualifications	 Framework	

for	 Higher	 Education:	 TQF)	 มาตรฐานผลการเรียนรู้	

ด้านคุณธรรม	จริยธรรมระดับปริญญาตรี	จ�านวน	6	ด้าน	

และวิเคราะห์จากเอกสารเพิ่มเติม	1	ด้าน	รวมเป็น	7	ด้าน	

ได้แก่	(คณะกรรมการอุดมศึกษา.	2555	:	17)	1)	ความมี

วินัย	2)	ความรับผิดชอบ	3)	ซื่อสัตย์สุจริต	4)	เสียสละ	5)	

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 6)	 เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น	

และ	7)	ความกตัญญู

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	ได้แก่	นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่	1	ปี

การศึกษา	2556	จ�านวน	5,191	คน

	 กลุ ่ มตั วอย ่ าง 	 ได ้แก ่ 	 นักศึกษาวิชา ชีพครู

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ทีล่งทะเบยีนเรยีนในภาค

เรียนที่	1	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	910	คน	ได้มาจาการ

ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ	Taro	Yamane	ที่

ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 และท�าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างใน

การทดลอง	3	ครั้ง	โดยการทดลองครั้งที่	1	ใช้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	100	คน	ครั้งที่	2	กลุ่มตัวอย่าง	400	คน	และครั้ง

ที่	3	กลุ่มตัวอย่าง	410	คน	

ตาราง 1	กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง

ครั้งที่	1 ครั้งที่	2 ครั้งที่	3

กลุ่มมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
41 163 167

กลุ่มวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี
59 237 243

รวม 100 400 410

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้าง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 แบบวัด

คณุธรรม	จรยิธรรมส�าหรบันกัศกึษาวชิาชพีครมูหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

	 1.		ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 และ

ก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย

	 2.		เขยีนนยิามศพัท์เฉพาะของคณุธรรม	จรยิธรรม

	 3.		ก�าหนดรูปแบบของแบบวัด	 แล้วเขียนข้อ

ค�าถามมทีัง้ทางลบและทางบวก	โดยให้สอดคล้องกบันยิาม

ศพัท์เฉพาะ	ลกัษณะการสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
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ค่า	5	ระดับ	ตามวิธีของลิเคิร์ท	

	 4.		ด�าเนินการสร้างข้อค�าถามด้านละ	15	ข้อ	จาก

นั้นกลุ่มผู้วิจัยท�าการวิพากษ์ข้อค�าถามท่ีสร้าง	 และด�าเนิน

การปรับปรุง

	 5.	 ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(Content	

Validity)	 โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 7	 ท่าน	 โดย 

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

นยิามศพัท์เฉพาะ	ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการ

ใช้ภาษาในข้อค�าถาม	 จากนั้นน�ามาวิเคราะห์หาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ	

(IOC)	ถ้าข้อค�าถามมีค่าตั้งแต่	0.50	ขึ้นไป	จะคัดเลือกไว้ใช้	

ถ้าต�่ากว่าจะตัดทิ้ง	แล้วสร้างใหม่ให้ครบตามโครงสร้าง

	 6.	 น�าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักศึกษา	 ครั้งที่	 1	

จ�านวน	100	คน	

	 7.	 น�าแบบวัดมาวิเคราะห์หาคุณภาพ	โดยการหา

ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ	โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค

กลุม่รูช้ดั	(Know-groups	Technique)	ใช้สตูร	t-test	แล้ว

คดัเลือกข้อทีม่นียัส�าคญัทางสถติ	ิข้อค�าถามทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์

พิจารณาตัดทิ้ง	

	 8.	 น�าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักศึกษา	 ครั้งที่	 2	

จ�านวน	400	คน	

	 9.	 น�าแบบวดัมาวเิคราะห์หาคณุภาพครัง้ที	่2	เพือ่

หาอ�านาจจ�าแนกของแบบวัดแต่ละข้อ	 โดยการวิเคราะห์

ด้วยเทคนคิกลุม่รูชั้ด	(Know-groups	Technique)	ใช้สตูร	

t-test	 แล้วคัดเลือกข้อท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ข้อค�าถามที่

ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาตัดทิ้ง

	 10.	น�าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักศึกษา	 ครั้งที่	 3	

จ�านวน	410	คน	

	 11.	น�าแบบวดัมาวเิคราะห์หาคณุภาพครัง้ที	่3	เพือ่

หาอ�านาจจ�าแนกของแบบวัดแต่ละข้อ	 โดยการวิเคราะห์

ด้วยเทคนคิกลุม่รูชั้ด	(Know-groups	Technique)	ใช้สตูร	

t-test	 แล้วคัดเลือกข้อท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และท�าการ

วิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบวัด	 โดยหาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา	(a)	ตามวิธีของครอนบัค	

	 12.	สร้างเกณฑ์ปกติ	โดยค�านวณหาต�าแหน่งเปอร์

เซน็ต์ไทล์	แล้วเทยีบหาค่าคะแนน	T	ปกต	ิจากตารางส�าหรบั

การแปลงจากเปอร์เซ็นต์ไทลใ์ห้เป็นคะแนน	T	ปกติ	

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างทั้งด้วยตนเอง	 มอบหมายให้นักศึกษาไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 และขอความอนุเคราะห์อาจารย์คณะ

ครุศาสตร์ช่วยด�าเนินการเก็บรวบรวมให้	 โดยน�าแบบวัด

คุณธรรมจริยธรรมไปเก็บข้อมูล	 3	 ครั้ง	 แต่ละครั้งมีการ

ประชุมชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับนักศึกษาที่

ลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูทราบ	โดยให้ด�าเนนิการแจกและ

ให้รอเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนทันที

การจัดกระท�าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง	 ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมส�าเร็จรูป	 และด�าเนิน

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 1.	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา	 โดยการ

พิจารณาหาค ่าดัชนีความสอดคล ้อง	 ( Index	 of	

Congruency	:	IOC)	ตามวิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน	

(Rovinell	and	Hambelton)

	 2.	 ตรวจสอบอ�านาจจ�าแนกของแบบวัด	 โดยใช้

เทคนิคกลุ่มรู้ชัด	 (Known-Group	 Technique)	 ในการ

เปรยีบเทียบคะแนน	ระหว่างนักศึกษากลุ่มทีรู้่ว่ามคุีณธรรม

จริยธรรมสูงกับกลุ่มที่มีคุณธรรมจริยธรรมต�่า	 แล้วเปรียบ

เทียบความแตกต่างโดยใช้		t-test	ทดสอบ

	 3.	 ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบวัด	 โดยการ

วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha-Coefficient)	

ของครอนบัค	(Cronbach)	

 

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยครั้งนี้	พบว่า

	 1.	 การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม	จริยธรรมส�าหรับ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

84

นกัศกึษาวชิาชีพครมูหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ผูว้จิยั

ได้พัฒนาขึ้นจ�านวน	7	ด้าน	รวม	86	ข้อ	

	 2.		การหาคณุภาพของแบบวดัคณุธรรม	จรยิธรรม

ส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย	 ราชภัฏ

มหาสารคาม	มคีวามเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	โดยพจิารณาจาก

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยามศัพท์

เฉพาะ	ตั้งแต่	0.57	–	1.00	มีอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	2.130	

-	10.392	และมีความเชื่อมั่น		ทั้งฉบับเท่ากับ	0.958	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน		ผลปรากฏดังตาราง	2

ตาราง 2	คุณภาพของแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรม จ�านวน 

ข้อ

ความเที่ยง

ตรง

อ�านาจจ�าแนก

การทดลอง

ครั้งที่	1

อ�านาจจ�าแนก

การทดลอง

ครั้งที่	2

ความเชื่อมั่น

การทดลองครั้ง

ที่	3

ความมีวินัย 12 0.57	–1.00 2.130	–	6.627 4.267	–	8.598 0.768

ความรับผิดชอบ 12 0.71	–1.00 2.955	–	5.236 3.560	–	8.138 0.807

ซื่อสัตย์สุจริต 11 0.57	–1.00 2.703	–	4.575 5.583	–10.392 0.906

เสียสละ 13 1.00	ทุกข้อ 3.043	–	7.273 4.299	–10.147 0.888

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 12 1.00	ทุกข้อ 2.224	–	4.715 3.375	–	7.120 0.751

เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น 13 1.00	ทุกข้อ 2.351	–	9.075 6.656	–	9.317 0.909

ความกตัญญู 13 0.86-1.00 2.631	–	6.000 2.379	–	7.173 0.807

รวม 86 0.57	–1.00 2.130	-	2.130 2.379	–10.392 0.958

 3.		การสร ้างเกณฑ์ปกติของคะแนนแบบวัด

คณุธรรมจรยิธรรมส�าหรับนกัศกึษาวชิาชพีครมูหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	มีช่วงคะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	T

77
	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	สรุปได้ว่า

	 	 3.1		 ด้านความมีวินัย	 มีเกณฑ์ปกติอยู่ในช่วง

คะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	T

80

	 	 3.2		 ด้านความรับผิดชอบ	มีเกณฑ์ปกติอยู่ใน

ช่วงคะแนนตั้งแต่	T
22
	ถึง	T

78

	 	 3.3		 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต	 มีเกณฑ์ปกติอยู่

ในช่วงคะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	T

64

	 	 3.4		 ด้านความเสยีสละ	มเีกณฑ์ปกตอิยูใ่นช่วง

คะแนนตั้งแต่	T
22
	ถึง	T

75

	 	 3.5		 ด้านความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด	ี

มีเกณฑ์ปกติอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	T

77

	 	 3.6		 ด้านความเข้าใจอารมณ์ของผูอ้ืน่	มเีกณฑ์

ปกติอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่	T
22
	ถึง	T

71

สรุปและอภิปรายผล

	 การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม	จริยธรรมส�าหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 มี

จ�านวน	 7	 ด้าน	 ซึ่งผู ้วิจัยได้พัฒนาโดยยึดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห ่งชาติ 	 (Thai	

Qualifications	 Framework	 for	 Higher	 Education:	

TQF)	 มาตรฐานผลการเรียนรู้	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม

ระดบัปรญิญาตร	ีจ�านวน	6	ด้าน	และวเิคราะห์จากเอกสาร

เพิ่มเติม	 1	 ด้าน	 รวมเป็น	 7	 ด้าน	 ได้แก่	 (คณะกรรมการ

อุดมศึกษา.	 2555	 :	 17)	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	

ซือ่สัตย์สุจริต	เสียสละ	ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่	ีเข้าใจ

อารมณ์ของผู้อื่น	 และความกตัญญู	 คุณธรรมจริยธรรม 
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ดังกล่าวเป็นคุณลักษณะท่ีนักศึกษาพึงมีหากคนใดขาด

คุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว	 อาจมีผลร้ายต่อตนเองและ

สังคม	สังคมที่มีครูขาดคุณธรรมจริยธรรม	ย่อมท�าให้สังคม

วุ่นวาย	ไร้ความสุข	จึงมีค�ากล่าวว่า	เราไม่	สามารถสร้างครู

บนพื้นฐานของคนไม่ดี	และไม่สามารถผลิตแพทย์	ต�ารวจ	

ทหาร	นักธุรกิจที่ดีได้	ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นมีพื้นฐานทาง

นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี	 (รัตนวดี	 โชติวนิก.	 มปป.	 :	

2)	 การพัฒนาแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น

ครั้งนี้	มีองค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม	คล้ายผลงาน

วิจัยของ	นฤมล	โอสถานุเคราะห์	(2549)	ที่ได้ท�าการวิจัย

เร่ือง	 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	ตามพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 โดยสรุปผลการวิจัยว่า	

คุณธรรมจริยธรรมหลักท่ีควรปลูกฝังให้เป็นคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 คือ	

ความซ่ือสัตย์	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	 ความมุ่งม่ัน	

อดทน	พากเพียร	ความมีสติ	รอบคอบ	ความมีศรัทธาและ

ความจริงใจ	การมีทักษะชีวิต	ความเสียสละ	การมีจิตของ

ความเป็นผู้ให้	 การมีจิตประชาธิปไตยและจิตสาธารณะ	รู้

รกัสามคัค	ีการมจีรรยาบรรณวชิาชพี	ความเข้าใจผูอ้ืน่และ

เข้าใจโลก	 และการใช้ปรัชญาแบบพอเพียง	 และคล้ายกับ

ผลการวจิยัของ	อรพนิทร์	สนัตชิยัอนนัต์	(2549	:	122-125)	

ที่ได้ศึกษาคุณธรรม	 จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบัน

อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	โดยแบ่ง

คุณธรรม	จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา	เป็น	6	ด้าน	ได้แก่	

ด้านความมวีนิยั	ความรับผดิชอบ	ความซ่ือสตัย์สจุรติ	ความ

อดทนอดกลั้น	ความประหยัด	และความกตัญญูกตเวที

	 2.		การหาคุณภาพของแบบวัด

	 	 2.1		 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวัด	 มี

ค่าตั้งแต่	0.57	–	1.00	ในการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถวัดส่ิงท่ีต้องการได้

อย่างถูกต้องแม่นย�า	ซึ่งความเที่ยงตรงถือว่ามีความส�าคัญ

มากทีส่ดุ	วธิกีารหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาด�าเนินการโดย

ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาว่าข้อค�าถามที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ	 หรือตัวบ่งชี้หรือไม่	

จากนั้นด�าเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ	 และคัดเลือกข้อที่

ผ่านเกณฑ์	ตัง้แต่	0.50	ขึน้ไป	ในการวจิยัครัง้นีม้ผีูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการวัดผล	และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา	จ�านวน	7	ท่าน	

พจิารณาแบบวัด	และได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ	ตั้งแต่	0.57	–	1.00	ซึ่งนับว่า

ผ่านเกณฑ์ทกุข้อ	อกีในการสร้างแบบวดัได้ด�าเนนิการสร้าง

โดยได้ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

คุณธรรม	จริยธรรมก่อนแล้วจึงมีการพัฒนาแบบวัดขึ้น	จึง

ท�าให้แบบวัดที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

สอดคล้องกับแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมของ	พระมหาอา

จริยพงษ์	 ค�าตั๋น	 (2554	 :	 74-75)	 ที่มีความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาตั้งแต่	0.50	–	1.00

	 	 2.2		 ค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบวัดคุณธรรม	

จริยธรรมส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	มีอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	2.130	-	10.392	ซึ่ง

ข้อค�าถามมอี�านาจจ�าแนกอยูใ่นเกณฑ์ทกุข้อ	การทีแ่บบวดั

มีอ�านาจจ�าแนก	 หมายความว่า	 แบบวัดสามารถจ�าแนก

นักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงและต�่าจากกันได้	 และ

การทีอ่�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์ทกุข้อ	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากข้อ

ค�าถามของแบบวดัทีพ่ฒันาขึน้มคีวามชดัเจน	แต่ละรายการ

ทีถ่ามมคีวามสัน้กะทดัรดั	อ่านแล้วเข้าใจง่าย	และข้อทีไ่ม่มี

อ�านาจจ�าแนกได้ถูกตัดทิ้งไปหลังจากการทดลองในครั้งที่	

1	และครั้งที่	2	

	 	 2.3		 มีความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบับของแบบวัด

คณุธรรม	จรยิธรรมส�าหรบันกัศกึษาวชิาชพีครมูหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	เท่ากับ	0.958	จะเห็นว่าความเชื่อมั่น

ของแบบวัดมีค่าเข้าใกล้	1	เพราะหากความเชื่อมั่นมีค่าเข้า

ใกล้	1	แสดงว่า	คะแนนของแบบวดัแต่ละข้อหรอืแต่ละด้าน

ภายในฉบับให้ผลสอดคล้องกันมาก	 สอดคล้องกับแบบวัด

คุณธรรมจริยธรรมของ	พระมหาอาจริยพงษ์	ค�าตั๋น	(2554	

:	74-75)	ที่มีความเชื่อมั่น	0.98

	 3.	 การสร ้างเกณฑ์ปกติของคะแนนแบบวัด
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คณุธรรมจรยิธรรมส�าหรับนกัศกึษาวชิาชพีครมูหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	มีช่วงคะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	T

77
	 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านความมวีนิยั	มเีกณฑ์ปกติ

อยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	T

80	
	ด้านความรับผิดชอบ	

มีเกณฑ์ปกติอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่	T
22
	ถึง	T

78
	ด้านความ

ซื่อสัตย์สุจริต	มีเกณฑ์ปกติอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่	T
20
	ถึง	

T
64
	ด้านความเสยีสละ	มเีกณฑ์ปกตอิยูใ่นช่วงคะแนนตัง้แต่	

T
22
	ถึง	T

75 
ด้านความประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่	ีมเีกณฑ์

ปกติอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต	่ T
20
	 ถึง	 T

77 
ด้านความเข้าใจ

อารมณ์ของผู้อื่น	มีเกณฑ์ปกติอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่	 T
22
 

ถงึ	T
71
	เหตท่ีุต้องมกีารสร้างเกณฑ์ปกตเินือ่งจากว่า	คะแนน

ที่ได้จากการท�าแบบวัด	หรือเรียกว่า	คะแนนดิบ	นั้น	ไม่ได้

เป ็นตัวเลขท่ีแสดงคุณลักษณะของความมีคุณธรรม

จริยธรรม	 เพราะขอบเขตของคุณธรรมจริยธรรมนั้นหา

ขอบเขตไม่ได้	 การสร้างข้อค�าถามขึ้นมาครั้งน้ีเป็นการสุ่ม

ตัวอย่างคุณธรรมจริยธรรมมาสร้างเท่านั้น	 จึงต้องมีการ

แปลงคะแนนดิบมาเป็นคะแนนแปลงรูป	 หรือเป็นการน�า

คะแนนดบิปรบัเปลีย่นด้วยกระบวนการทางคณติศาสตร์ให้

เป็นรูปคะแนนใหม่ที่มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น		สามารถ

อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า	 ผู้ท�าแบบวัดได้คะแนนน้ันมีคุณธรรม

จริยธรรมอยูใ่นระดบัใด	โดยมเีกณฑ์เปรียบเทยีบ	และถอืว่า

คะแนนแปลงรูปน้ีอยู่ในระดับอันตรภาคคือมีช่วงห่างของ

แต่ละชั้นเท่าๆกัน	สามารถบวกลบกันได้	ซึ่งที-ปกติ	ก็เป็น

คะแนนแปลงรูปที่มีมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1		 แบบวัดคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครู	 สามารถน�าไปใช้ได้กับนักศึกษาทุก

ระดบัและทกุชัน้ปี	โดยควรมกีารชีแ้จงเพือ่สร้างแรงจงูใจใน

การตอบให้กบันกัศกึษาก่อน	จากกน้ันจงึให้นกัศกึษาลงมอื

ท�าแบบวัด

	 	 1.2		หลังจากด�าเนินการท�าแบบวัดคุณธรรม

จริยธรรมแล้วสามารถน�าคะแนนดบิทีไ่ด้มาเทยีบกบัเกณฑ์

ปกติ	(Norm)	เพื่อแปลความหมายได้	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 การวิจัยครั้งต่อไปควรพัฒนาแบบวัด

คณุธรรม	จรยิธรรมส�าหรบันกัศกึษาวชิาชพีครโูดยสร้างเป็น

แบบสถานการณ์	 เพื่อให้มีรูปแบบการประเมินที่หลาก

หลาย

	 	 2.2		 ควรพัฒนาแบบวัดคุณธรรม	 จริยธรรม	

โดยเลอืกศกึษาทีละด้าน	เช่น	ด้านความรบัผดิชอบ	เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

	 รายงานวิจัยเร่ือง	 การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม	

จริยธรรมส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย

และพฒันา	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏมหาสารคาม	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2555	ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	

ที่นี้

	 ขอกราบขอบพระคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล	

เอกะกุล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกต	 ภูมิสายดร	 อาจารย	์

ดร.สมบัติ	 ฤทธิเดช	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	 ดร.ทัศนีย์	 

นาคุณทรง	 อาจารย์บุษกร	 เขจรภักดิ์	 อาจารย์ชนชนะ	 

ศรีหาบุตรโต	 และอาจารย์ศิริภิญญา	 ตระกูลรัมย์	 ที่ให ้

ความอนุเคราะห์ในการช่วยให้ค�าปรึกษา	และแนะน�า	จน

รายงานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

	 ขอขอบคุณอาจารย์รัตติกาล	 สารกอง	 อาจารย ์

อัจฉริยา	 พรมท้าว	 อาจารย์อนุสรณ์	 จันทร์ประทักษ	์

อาจารย์กิตติชัย	ปัญญารมย์	ที่ช่วยด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 และขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี	 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา	 สาขาชีววิทยา	 ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวชิาการวดัและประเมินผล	และรายวชิาวจิยัการศกึษา	

ปีการศึกษา	2556	ที่ช่วยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 ขอขอบใจนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม	

	 คุณค่าที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้	ขอมอบแด่พระคุณ

ของบิดา	มารดา	และคุณครูทุกท่าน
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การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

The Development Of Personnel In Learner-centered Teaching

สังวาลย์	ประพรม1,	สุวิมล	โพธิ์กลิ่น2,	สมาน	อัศวภูมิ3

     Sangwan	Praprom1,	Suwimon	Phoglin2,	Saman	Asawapoom3

บทคัดย่อ

	 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	Method)	วัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการพัฒนาบุคลากร

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ	 ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	

และความต้องการพฒันาบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	2)	เพือ่ออกแบบวธิกีารและ

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และ	3)	เพื่อศึกษาผลการน�าวิธี

การและเครื่องมือมาพัฒนาตามคู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดย

มีขั้นตอน	ดังนี้	1)	การศึกษาสภาพ	ปัญหา	และความต้องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้

เรยีนเป็นส�าคัญ	2)	การออกแบบวธิกีารและเครือ่งมอืการพฒันาบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ	 และ	 3)	 ผลการศึกษาการน�าวิธีการและเครื่องมือมาพัฒนาตามคู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	แบบสอบถาม	แบบสังเกต	แบบทดสอบ	

แบบประเมินความพึงพอใจ	โดยใช้สถิติ	ค่ามัชฌิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าร้อยละ	

 ผลการวิจัยพบว่า 

	 1.		ผลการศกึษาสภาพปัญหา	และความต้องการพฒันาบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคญั	พบว่า	สภาพปัญหา	เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั มสีภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมาก	

โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 การวิจัยในช้ันเรียน	 การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน	 และการ

ออกแบบการจดัการเรยีนการสอน	และผลการศกึษาความต้องการพฒันา	พบว่า	ความต้องการพฒันา	เกีย่วกบัการจดัการ

เรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	การวจัิยพฒันา	การก�าหนดเป้าหมายทีต้่องการ

ให้เกิดกับผู้เรียน	และการออกแบบการจัดการเรียนการสอน

	 2.		ผลการออกแบบวธิกีารและเครือ่งมอืการพฒันาบคุลากรในการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	

พบว่า	ส�าหรบัการออกแบบวธิกีารพฒันาบคุลากรในการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ประกอบด้วย	ด้าน

วิธีการพัฒนา	มีความสอดคล้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์มากที่สุดคือ	การพัฒนาตนเอง	

และการนิเทศโดยผูว้จิยัและทีมงาน	ด้านกระบวนการพฒันา มคีวามสอดคล้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความ

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 กศ.ด.	(การบริหารการศึกษา) อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
3	ค.ด.	(บริหารการศึกษา)	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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เป็นประโยชน์	เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	คอื	การส�ารวจปัญหา	การวางแผน	การด�าเนนิการตามแผน	และการประเมิน

ผล	ด้านการเสริมแรง มีความสอดคล้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์	เรียงล�าดับจากมาไปหา

น้อยคอื	การเสรมิแรงทางสงัคม	และการกระตุน้ด้วยสิง่เร้าเพือ่สร้างความตระหนกั	และด้านการจดัการเรยีนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีความสอดคล้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์	เรียงล�าดับจากมากไป

หาน้อยคอื	การวจิยัในชัน้เรยีน	การก�าหนดเป้าหมายทีต้่องการให้เกดิกับผูเ้รยีน	และการออกแบบการเรยีนการสอน	ส่วน

เครือ่งมอืการพฒันาบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ประกอบด้วยคูม่อืพฒันาบคุลากร

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ	ประกอบด้วยประเดน็ส�าคญั	ดงันี	้แนวปฏบิตักิารใช้คูม่อื	แนว

ปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการการพัฒนาบุคลากร	 แนวทางการพัฒนาบุคลากร	 และการ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและคู่มือนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงาน	ประกอบด้วยประเด็นส�าคัญ	ดังนี้	แนวปฏิบัติการใช้

คู่มือ	แนวปฏิบัติในการนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงาน	แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการ	เกี่ยวกับการนิเทศ	แนวทางการนิเทศ	

และการประเมินผลการนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงาน

		 3.		ผลการศึกษาการน�าวิธีการและเครื่องมือมาพัฒนาตามคู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยใช้คู่มือพัฒนาบุคลากรและคู่มือนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงาน	พบว่า	 บุคลากรสามารถ

วางแผนการวจิยัพัฒนาเบือ้งต้นได้	สามารถก�าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกดิกบัผู้เรียนเป็น	และออกแบบแผนการจดัการ

เรียนการสอนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น	และบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับมาก	และมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

 ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาบุคลากร	การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

Abstract

	 The	objective	of	this	research	was	to	develop	personnel	on	learner-centered	teaching.	The	

specific	objectives	were	1)	To	study	the	problems	and	needs,	related	to	the	teaching	and	learning	by	

focusing	on	 learners, 2)	 To	design	methods	 and	 tools	 to	develop	personnel	on	 learner-centered	

teaching	and,	3)	To	implement	methods	and	tools	by	using	a	guidebook	for	personnel	development	

on	 learner-center	 teaching,	 and	 supervision	guidebook	by	 the	 researcher	and	 team.	The	 research	

process	 included	 1)	 Study	 states,	 problems,	 and	 needs	 on	 personnel	 development	 related	 to	 

learner-center	teaching,	2)	design	methods	and	tools	for	personnel	development	on	learner-center	 

teaching,	 and	 3)	 implement	methods	 and	 tools	 for	 personnel	 development	 according	 to	 a	 

development	guidebook	and	a	supervision	guidebook	by	the	researcher	and	team.	Research	tools	

consisted	 of	 a	 questionnaire,	 an	 observation	 form,	 a	 test,	 and	 an	 attitude	 evaluation	 form.	 

Frequency,	mean,	standard	deviation	were	applied	for	data	analysis.	

The research findings were as follows :

	 1.		The	states	and	problems	related	to	learner-centered	teaching	were	found	to	be	at	high	
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level,	ranking	the	three	highest	were	classroom	research,	students’	appropriate	expected	outcomes,	

and	lesson	plan	design.	The	needs	for	self-development	were	also	on	classroom	research,	students’	

appropriate	expected	outcomes,	and	lesson	plan	design.

	 2.		Methods	and	tools	for	personnel	development	on	learner-center	teaching	developed.The	

method	 for	 personnel	 development	 on	 learner-center	 teaching	 developed	 were	 found	 to	 

accordance,appropriate,possibility	 and	 advantage	 at	 high	 level,	 by	 the	 researches	 were	 self- 

development	 through	document	 study,	 and	 supervision	by	 the	 research	and	 team	based	on	 the	

guidebook.	The	process	for	self-development	consisted	of	self-need	assessment	at	high	level,	planning,	 

implementing	according	to	the	plan,	and	evaluation	with	social	reinforcement	and	self-awareness.	

And	tool	 for	personnel	development	on	 learner-center	 teaching	developed	by	the	guidebook	 for	

self-development.For	 supervision	 by	 the	 researcher	 and	 team	 based	 on	 supervision	 guideline,	 

supervision	concepts	and	principles,	supervision	tactics,	and	evaluation	while	practicing.	

	 3.		 Implementation	of	the	methods	and	tools	revealed	that	personnel	

Understanding	classroom	research	writing	appropriate	expected	outcomes,	and	lesson	planning	based	

on	learning-center	concept	after	the	development	were	higher	than	before;	the	satisfaction	towards	

self-development	were	evaluated	as	highest,	and	personnel	could	carry	out	basic	classroom	research	

activities,	be	able	to	set	students’	expected	outcomes	and	design	lesson	plans	more	appropriately.	

 Keywords : The	Development	Of	Personnel,	Learner-centered,	Teaching

บทน�า

	 ในโลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการเปลี่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จ�าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ที่จะปรับ

ตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ผู้คนในสังคมจ�าเป็น

จะต้องกลบัมาทบทวนและออกแบบการศกึษาให้สอดคล้อง

กับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง	(รุ่ง	แก้วแดง	2543	:	1)	

นอกจากการศึกษาจะเป ็นรากฐานที่ส� าคัญในการ

สร้างสรรค์ความเจรญิก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาแล้วยงั

เป็นเครื่องมือและเป็นกระบวนการส�าคัญในการพัฒนา

บุคคลทุกๆด้าน	 ที่เฉพาะการวางรากฐานการพัฒนาชีวิต	

การพัฒนาศกัยภาพ	การด�ารงชีวิต	การประกอบอาชพีอย่าง

เป็นสุข

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	

2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	4	ว่า

ด้วย	แนวการจดัการศกึษาใน	มาตรา	22	ได้ให้ความส�าคญั	

กบัผูเ้รียน	ทีร่ะบวุ่า	การจดัการศกึษาต้องยดึหลักว่า	ผูเ้รยีน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้	 และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	 กระบวนการจัดการศึกษา

ต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาได้ตามธรรมชาต	ิและ

เต็มตามศักยภาพ	 การจัดการศึกษาตามแนวทางดังกล่าว	

ให้เกิดผลสูงสุดและยังมีประสิทธิภาพ	 บุคลากรและ

บุคลากรทางการศึกษา	 เป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญต่อการ

จดัการศึกษาซ่ึงจะต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถ	เข้าใจ

ด้านรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 การที่จะน�าความรู้ไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน	 ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนด	ี

ความเก่ง	 และคนมีความรู ้อยู ่ในสังคมอย่างมีความสุข	 
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(กรมวิชาการ	2544	:	9	;	ทิศนา	แขมมณี	และคณะ	2549	

:	9-10)

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน	

พุทธศักราช	 2551	 ได้มีการปฏิรูป	 กระบวนการเรียนการ

สอนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการ

จัดการศึกษาของชาติ	มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาการศึกษา

สูค่วามเป็นเลศิได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการปฏริปูการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพ

จริง	มวีธิกีารเรยีนรู	้และทกัษะในการแสวงหาความรู	้สร้าง

ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 รัฐมุ่ง

พัฒนาครูผู้สอนให้เปลี่ยนแนวการสอนจากการบรรยาย	

บอกความรู้	 ท่องจ�าจากบทเรียน	 จากการเป็นผู้ควบคุม

เนื้อหาที่จะสอนและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน	 มาเป็นการ

สอนทีก่่อให้เกดิการเรยีนรูแ้บบค้นพบเน้นความส�าคญัของ

บทบาทผู้เรียนให้เป็นผู้ก�าหนดวิธีการเรียนและ	มีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนของตนเองมากท่ีสุด	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 2543	 :	 27-28	 ;	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	2551	:	3)

						แนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่น่า

สนใจและแนวทางหนึ่งคือ	 การพัฒนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน	

เป็นวิธีการตอบโจทย์ปัญหาครูทิ้งห้องเรียน	 และผู้บริหาร

ทิ้งโรงเรียนโดยเน้นไม่ให้ครู	 ผู้บริหารทิ้งโรงเรียนไปเข้ารับ

การอบรมนอกสถานศึกษา	 ซึ่งมีบริบทแตกต่างจากสภาพ

จริงของห้องเรียนและโรงเรียน	 (อมรวิชช์	 นาครทรรพ	 

2545	:13)	การด�าเนนิงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	

วิธีการพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติ	 สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของครู	 ผู้บริหารแต่ละคนอย่าง

แท้จริง	แนวทางดังกล่าวเป็นวิธีการพัฒนาทั้งครู	ผู้บริหาร

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	 โดยร่วมมือกันขับเคล่ือน

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนไปพร้อม	 ๆ	 กันทั้ง

โรงเรียน	 มีจุดเน้นการพัฒนาท่ีมีเอกภาพยึดสภาพปัญหา

และ	 ความต้องการของโรงเรียนเป็นหลัก	 โรงเรียนเป็น 

ผู ้พัฒนาครูด�าเนินการพัฒนาโดยผู ้บริหาร	 ครู	 หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการยอมรับในพื้นที่ใกล้เคียงหรือใน

ชุมชน	การพัฒนาเกิดจากความสมัครใจของทุกฝ่าย	โดยมี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 แนวทางการด�าเนิน

งานใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมวางแผน	 ร่วมกันพัฒนา

ระหว่างผู้ให้และผู้รับการพัฒนา	 เน้นการฝึกปฏิบัติจริงใน

เนื้องานที่ก�าลังปฏิบัติ	 สอดคล้องกับงานในหน้าที่	 การ

พัฒนามีความต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง	 มีกระบวนการติดตาม	

นิเทศ	 ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด	 และมีการประเมินผลที่เกิด

ขึน้จากการพฒันาเป็นระยะ	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการ

ศึกษา.	2555	:	4)

						ผู้วิจัยเห็นว่าจากสภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการ

สอนเรือ่ง	การพฒันาบุคลากรเกีย่วกบัการจดัการเรียนการ

สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญัเป็นปัญหาในการน�ากิจกรรม

การเรียนการสอนสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม	

ซึ่งจากที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลายกลุ่มสาระที่

ต�่ากว่าระดับชาติ	จากการประเมินภายนอกของส�านักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา	(สมศ.)	พบ

ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามตวับ่งชีก้ารจดัการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญยังไม่เห็นผลที่

ชดัเจนเท่าทีค่วร	ประกอบกบับรบิทของโรงเรยีนแต่ละแห่ง	

แต่ละพืน้ทีม่บีรบิททีไ่ม่เหมอืนกนัทัง้ด้านวชิาการ	บคุลากร	

งบประมาณ	และการบริหารงานทั่วไป	ปัญหานี้ถือว่าเป็น

สิ่งส�าคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 ทั้งด้านการยกระดับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผลสัมฤทธ์ิในระดับชาติ	

ระดับสถานศกึษา	การเตรยีมการรอรบัส�าหรับการประเมนิ

ภายนอกจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา	(สมศ.)	และการแก้ปัญหาตามบรบิทของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานอย่างจริงจัง	ต่อเนื่อง	และยั่งยืน	 โดยผู้วิจัยได้ก�าหนด

แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญในห้องเรียนที่

ชัดเจน	 ซ่ึงจากการที่ผู้วิจัยได้สัมผัสกับปัญหาด้วยตัว	 เอง	

ท�าให้สามารถเข้าถึงปัญหา	 ผู้วิจัยได้รับรู้	 เล็งเห็นความ
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ส�าคัญของปัญหา	 และมีความตั้งใจจริงที่แก้ปัญหาเพื่อส่ง

ผลต่อผู้เรียนซ่ึงเป็นอนาคตท่ีส�าคัญของชาติมุ่งให้เด็กมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร	 เป็นไปตามจุดมุ่ง

หมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้

เดก็เป็นคนเก่ง	เป็นคนด	ีและอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	

ผู้วิจัยจึงได้ท�าวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ

จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	เพือ่ทีจ่ะแก้

ปัญหาในเรื่องน้ีซ่ึงจะได้เป็นแนวปฏิบัติในการน�าไปใช้แก้

ปัญหาและการรายงานต่อสาธารณชนต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	 และความต้องการ

พฒันาบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้

เรียนเป็นส�าคัญ

	 2.	 เพื่อการออกแบบวิธีการเครื่องมือการพัฒนา

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ

	 3.		เพือ่ศกึษาผลการน�าวธิกีารและเครือ่งมอืพฒันา

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	

ขอบเขตการวิจัย

	 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัมขีอบเขตการวจิยั	3	ขัน้ตอน	

ดังนี้

	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาสภาพปัญหา	 และความ

ต้องการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ขอบเขตการวจัิยในระยะนี	้ได้แก่	

ผู้บริหารสถานศึกษา	1	คน	หัวหน้าวิชาการ	1	คน	โรงเรียน

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในสังกัดเขตตรวจราชการที่	 13	 จ�านวน	 399	 โรงเรียน	 

รวมทั้งสิ้น	798	คน	

	 ขัน้ตอนที	่2	การออกแบบวธิกีารและเครือ่งมอืการ

พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญขอบเขตการวิจัยคือ	 ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจ

สอบ	ความสอดคล้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และ

ความเป็นประโยชน์	จ�านวน	5	ท่าน

	 ขั้นตอนที่	3	การศึกษาผลการน�าวิธีการและเครื่อง

มอืมาพฒันาบุคลากรเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดย

เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัขอบเขตการวจิยั	ได้แก่	บคุลากรกลุม่

เครือข่ายสถานศึกษาที่	9	เอือดใหญ่	แก้งกอก	วาริน	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	

เขต	3	จ�านวน	25	คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั	เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	

ผู้วจัิยด�าเนนิการวจิยัตามกรอบการวิจยั	แบ่งเป็น	3	ขัน้ตอน	

ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1	 การศึกษาสภาพปัญหา	 และความ

ต้องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการ	 ดังนี้	

ระยะที่	1	การศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	เกี่ยวกับการ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ระยะที่	2	การศึกษาสภาพปัญหา	ความ

ต้องการพัฒนาบุคลากร	 และข้อเสนอแนะ	 โดยเมื่อได้

แบบสอบถามทีม่กีารปรบัปรงุผ่านคณะกรรมการทีป่รกึษา

ดุษฎีนิพนธ์	แล้วน�าแบบสอบถามไป	Try	Out	กับผู้อ�านวย

การโรงเรียนและครูผู้สอน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 2	 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	

35	โรงเรยีน	และน�าไปหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ	 (Reliability)	 โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	

(Alpha	Coefficient)	ซึง่ได้ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั	เท่ากบั	

0.98	 แล้วน�าแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและหวัหน้าวชิาการ	เขตตรวจราชการที	่13	ระยะ

ที่	 3	 สรุปผลการศึกษา	 จากระยะที่	 1	 และระยะที่	 2	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถาน
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ศึกษา	1	คน	และหัวหน้างานวิชาการ	1	คน	รวมโรงเรียน

ละ	2	คนจากโรงเรยีนในเขตตรวจราชการที	่13	โดยการสุม่

โดยใช้ร้อยละ	15	(บุญชม	ศรีสะอาด	2554	:	40)	จ�านวน	

399	 โรงเรียน	 รวมท้ังสิ้น	 798	 คน	 จากจ�านวน	 2,619	

โรงเรยีนเครือ่งมอืทีใ่ช้คอื	แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ

สภาพปัญหา	และความต้องการพัฒนาจากโรงเรียนในเขต

ตรวจราชการที่	13	โดยการสุ่มโดยใช้ร้อยละ	15	รวบรวม

ข้อมลูโดยส่งผูว้จิยัโดยตรงและส่งทางไปรษณย์ี	ใช้สถติ	ิการ

ค�านวณค่ามัฌชิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ขัน้ตอนที ่2 การออกแบบวธิกีารและเครือ่งมอืการ

พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

	ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้	ระยะที่	1	

พัฒนาวิธีการและเครื่องมือ	 โดยรวบรวมข้อมูลจากการ

สังเคราะห์ระยะที่	1	จัดท�าขอบข่ายของภาระงานตามที่ได้

รวบรวมจากแบบสอบถาม	ครอบคลุมทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 วิธี

การพัฒนาบุคลากร	 กระบวนการพัฒนาบุคลากร	 วิธีการ

เสริมแรงบุคลากร	การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	ระยะที่	2	การตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือที่

ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญต่อผู้เชี่ยวชาญ	ระยะที่	3	ปรับปรุงวิธี

การและเครื่องมือจัดท�าคู่มือการพัฒนาบุคลากรในการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 คู่มือนิเทศ

โดยผู ้วิจัยและทีมงานการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เครื่องมือที่

ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญใช้แบบสอบถามความสอดคล้อง	

ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์

ของคู่มือพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	และคูม่อืนเิทศภายในการพฒันา

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญประชากรและกลุ ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืและคูมื่อ	จ�านวน	5	ท่าน	ใช้

สถติิการค�านวณค่ามฌัชิมเลขคณติ	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 ขัน้ตอนที ่3	การศกึษาผลการน�าวธิกีารและเคร่ือง

มือมาพัฒนาตามคู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 คู่มือนิเทศ

โดยผู ้วิจัยและทีมงานการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ

จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัโดยผูว้จิยัได้

ด�าเนินการ	โดยใช้วงจร	PAOR	พัฒนา	2	วงรอบดังนี้	ระยะ

ที่	 1	 จัดประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยว

กับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญคู่มือ

นเิทศโดยผู้วจิยัและทมีงานการพฒันาบคุลากรเกีย่วกบัการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยผู้วิจัย

และวิทยากร	 และทดสอบความรู้ของผู้ร่วมวิจัยก่อนการ

พัฒนาโดยใช้แบบทดสอบ	(P)ระยะที่	2	ปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรตามคู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัคูม่อืนเิทศโดยผูว้จัิย

และทีมงานการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	(A)	ระยะที	่3	สงัเกตการ

ออกแบบการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

(O)ระยะที่	 4	 ทดสอบความรู้หลังการใช้คู่มือการพัฒนา

บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	และสอบถามความคิดเห็นในการใช้คู่มือการพัฒนา

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญคู ่มือนิเทศโดยผู ้วิจัยและทีมงานการพัฒนา

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ(R)	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	

บคุลากรจากกลุ่มเครอืข่ายสถานศึกษาที	่9	สังกดัส�านกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 3	 ที่

สมัครใจจ�านวน	 25	 คน	 เครื่องมือที่ใช้คือแบบทดสอบ	

แบบสอบถามความคดิเหน็	แบบสอบถามความพงึพอใจ	ใช้

สถิติ	 การค�านวณค่ามัฌชิมเลขคณิต	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	และร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

	 1.		ผลการศึกษาสภาพปัญหา	 และความต้องการ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญสรุปได้ดังนี้	 ด้านสภาพปัญหาและความ
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ต้องการพัฒนา	 มีดังน้ี	 1.	 ด้านวิธีการพัฒนาบุคลากร	

ประกอบด้วย	 การพัฒนาตนเอง	 สภาพปัญหามีความ

ต้องการระดับมาก	 (3.72)	 ความต้องการพัฒนามีความ

ต้องการระดับมาก	(4.19)	และการนิเทศโดยผู้วิจัยและทีม

งาน	สภาพปัญหามีความต้องการระดับมาก	(3.71)	ความ

ต้องการพัฒนามีความต้องการระดับมาก	 (3.96)	 2.	 ด้าน

กระบวนการพัฒนาบุคลากร	 ประกอบด้วย	 การส�ารวจ

ความต้องการ	 สภาพปัญหามีความต้องการระดับมาก	

(3.82)	 ความต้องการพัฒนามีความต้องการระดับมาก	

(3.83)	การวางแผน	สภาพปัญหามคีวามต้องการระดบัมาก	

(3.80)	 ความต้องการพัฒนามีความต้องการระดับมาก	

(3.97)	การด�าเนนิการตามแผนสภาพปัญหามคีวามต้องการ

ระดับมาก	 (3.91)	 ความต้องการพัฒนามีความต้องการ

ระดับมาก	 (4.03)	 การประเมินผลสภาพปัญหามีความ

ต้องการระดับมาก	 (3.60)	 ความต้องการพัฒนามีความ

ต้องการระดับมาก	 (3.92)	 3.ด้านการเสริมแรงบุคลากร	

ประกอบด้วย	 การเสริมแรงทางสังคมสภาพปัญหามีความ

ต้องการระดับมาก	 (4.05)	 ความต้องการพัฒนามีความ

ต้องการระดับมาก	 (4.07)	 และการกระตุ้นด้วยส่ิงเร้าเพ่ือ

สร้างความตระหนกัสภาพปัญหามคีวามต้องการระดบัมาก	

(3.58)	 ความต้องการพัฒนามีความต้องการระดับมาก	

(3.82)	 4.ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 สภาพปัญหา	 และความต้องการพัฒนา	 ประกอบ

ด้วย	การวจิยัพฒันาสภาพปัญหามคีวามต้องการระดบัมาก	

(4.04)	 ความต้องการพัฒนามีความต้องการระดับมาก	

(4.31)	 การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน	

สภาพปัญหามีความต้องการระดับมาก	 (4.01)	 ความ

ต้องการพัฒนามีความต้องการระดับมาก	 (4.09)และการ

ออกแบบการเรียนการสอน	 สภาพปัญหามีความต้องการ

ระดับมาก	 (3.83)	 ความต้องการพัฒนามีความต้องการ

ระดับมาก	(4.01)

	 2.		ผลการออกแบบวิธีการและเครื่องมือการ

พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญสรุปได้ดังนี้	1)	คู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ

การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญประกอบ

ด้วย	กรอบเนื้อหา	จ�านวน	5	บท	ดังนี้	บทที่	1	แนวปฏิบัติ

การใช้คู่มือ	 บทที่	 2	 แนวปฏิบัติในการพัฒนา	 บทที่	 3	

แนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการ	เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบทที	่

4	แนวทางการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญบทที	่5	การประเมนิผลการพฒันา

บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 2)คู่มือนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงานพัฒนาบุคลากร

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ

ประกอบด้วย	กรอบเนื้อหา	จ�านวน	5	บท	ดังนี้	 บทที่	 1	

แนวปฏิบัติการใช้คู่มือ	บทที่	2	แนวปฏิบัติในการนิเทศโดย

ผูว้จิยัและทมีงานบทที	่3	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและหลกัการ	เกีย่ว

กับการนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงานบุคลากรในการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 บทที่	 4	 แนวทาง

การนเิทศโดยผูว้จิยัและทมีงานบคุลากรเกีย่วกบัการจดัการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 บทที่	 5	 แนวทาง

การประเมินผลการนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงาน	 การ

ประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของคู ่มือ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรยีนเป็นส�าคัญ	และคู่มอืนเิทศภายในการพฒันาบุคลากร

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ	

ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	ความสอดคล้อง	ความ

เหมาะสมในระดับมากที่สุดคือ	การพัฒนาตนเอง	และการ

นิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	 (4.85)	 ด้าน

กระบวนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	มคีวามสอดคล้องระดบัมาก

ทีส่ดุคอื	การส�ารวจความต้องการ	(5)	การวางแผน	และการ

ด�าเนนิการตามแผน	ส่วนทีเ่หลอืมคีวามสอดคล้องในระดบั

มากทีส่ดุคอืประเมนิผล	ส่วนความเหมาะสมมีมากทีส่ดุทกุ

ด้าน	 ด้านการเสริมแรงการพัฒนาบุคลากร	 มีความ

สอดคล้อง	 และความเหมาะสมมากที่สุดคือ	 การเสริมแรง

ทางสังคม	 (5)	 และการกระตุ้นด้วยส่ิงเร้าเพื่อสร้างความ

ตระหนัก	มีความสอดคล้อง	(4.71)	ความเหมาะสม	(4.85)	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

95

ส่วนด้านการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	

การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมีความ

สอดคล้อง	(4.85)	ความเหมาะสม	(5)	การวิจัยในชั้นเรียน	

มีความสอดคล้องและความเหมาะสมเท่ากัน	(5)	และด้าน

การออกแบบการจัดการเรียนการสอน	 มีความสอดคล้อง

ในระดับมาก	(4.42)	และมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด	

(4.85)	การประเมนิความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์

ของการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	พบว่า	ด้านแนวปฏิบัติของคู่มือ	

มคีวามเป็นไปได้มาก	(4.34)	ความเป็นประโยชน์	มากทีส่ดุ	

(4.65)	ด้านวธิกีารพฒันา	มคีวามเป็นไปได้มากทีส่ดุ	(4.65)	

ความเป็นประโยชน์	 มากท่ีสุด	 (4.7)	 ด้านกระบวนการ

พัฒนา	 มีความเป็นไปได้มากที่สุด	 (4.65)	 ความเป็น

ประโยชน์	มากทีส่ดุ	(4.8)	ด้านการเสรมิแรง	มคีวามเป็นไป

ได้มากท่ีสุด	 (4.8)	 ความเป็นประโยชน์	 มากท่ีสุด	 (4.95)	

ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 มี

ความเป็นไปได้มากท่ีสุด	 (4.8)	 ความเป็นประโยชน์	 มาก

ที่สุด	 (4.8)	 3)	 แบบทดสอบก่อนการพัฒนาและหลังการ

พฒันาใช้ในตอนที	่3	ระยะที	่1(P)	และระยะที	่4(R)	4)แบบ

สังเกตพฤติกรรมการออกแบบสอนของบุคลากรใช้ในตอน

ที่	3	ระยะที่	3	(O)	5)แบบสอบถามความคิดเห็น	ใช้ในตอน

ที่	 3	 ใช้ในระยะที่	 4	 (R)	 ผลการทดสอบความรู้ก่อนการ

พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

	 ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบ	 เม่ือ

พิจารณาโดยภาพรวมพบว่า	 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร

ทั้งหมด	 25	 คน	 มีความรู้เรื่องวิจัยพัฒนาก่อนการพัฒนา

บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญร้อยละ	47.8	แปลผล	ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	มี

ความรูเ้ร่ืองการก�าหนดเป้าหมายทีต้่องการให้เกิดกบัผูเ้รียน	

ก่อนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัร้อยละ	49	แปลผล	ไม่ผ่านเกณฑ์

ทีก่�าหนด	เมือ่ได้รบัความรู	้ผูเ้ข้าร่วมการพฒันาบคุลากรทัง้	

25	คน	มีความรู้หลังการพัฒนาตนเอง	เรื่องวิจัยพัฒนาได้

คะแนน	ร้อยละ	83	แปลผลผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	เรื่องการ

ก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน	 มีความรู้หลัง

การพัฒนาตนเอง	 ได้คะแนน	 ร้อยละ	 86.4	 แปลผลผ่าน

เกณฑ์ที่ก�าหนด	 และมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่องวิจัยพัฒนา

ร้อยละ	28.45	และเรือ่ง	การก�าหนดเป้าหมายทีต้่องการให้

เกิดกับผู้เรียน	มีความก้าวหน้า	ร้อยละ	38.6

 3.		ผลการศึกษาการน�าวิธีการและเครื่องมือมา

พัฒนาตามคู่มือการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญคู่มือนิเทศภายใน

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญสรุปได้ดังนี้	 จากการสอบถามความ

ความคดิเหน็ของผูร่้วมวิจยับคุลากรจากแบบสอบถาม	ก่อน

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร	มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย	 (2.68)	 หลังการพัฒนาบุคลากร

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	 (4.02)	 และแบบสอบถาม

ความคดิเหน็การนเิทศโดยผูว้จิยัและทมีงานบคุลากรเกีย่ว

กบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	จาก

การสอบถามความคิดเหน็	ก่อนการนเิทศโดยผู้วจิยัและทมี

งานผูท้ีผู่เ้ข้าร่วมการพฒันาบคุลากรสอนมคีวามคดิเหน็	อยู่

ในระดบัน้อย	(2.73)	หลงัการนเิทศโดยผูว้จิยัและทมีงานมี

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรสอนอยู่ใน

ระดบัมาก	(4.22)	ผู้ตอบแบบสอบถาม	ให้ข้อเสนอแนะเรือ่ง

แนวทางการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยัง

ไม่ชดัเจนเกีย่วกบักจิกรรมท่ีฝึกปฏบิตักิระตุน้ให้ผูเ้ข้ารบัการ

พัฒนาตนเองเกิดการเรียนรู้	 กระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิจัยพัฒนาในขั้นตอนกระบวนการพัฒนา

ตนเองในการด�าเนินการตามแผนในการตั้งสมมติฐานและ

ออกแบบการเรียนการสอน	การรายงานการวิจัย	และการ

ก�าหนดเป้าหมายเพือ่ให้เกดิกบัผูเ้รยีนในเรือ่ง	การวเิคราะห์

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด	 สมรรถนะ,คุณลักษณะอันพึงประสงค์	 

ผูว้จิยัจงึน�ามาพฒันาในวงรอบที	่2ในขัน้ตอนที	่3	PAOR	ซึง่

หลังจากการพัฒนาวงรอบที่	 2	พบว่า	 การฝึกกิจกรรมอีก
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รอบก่อนการพัฒนาบุคลากร	 วงรอบท่ี	 2	 ผู้เข้าร่วมการ

พัฒนาบุคลากรมีคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	(3.50)	หลัง

การพัฒนาบุคลากร	รอบที่	2	ผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร

มีความรู้ความเข้าใจ	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	 (4.77)	 และมี

การนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงานซ�้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

มากยิง่ขึน้โดย	ก่อนการนเิทศโดยผูว้จิยัและทมีงาน	วงรอบ

ที่	 2	 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรมีคิดเห็นการนิเทศโดย 

ผูว้จิยัและทมีงานอยูใ่นระดับมาก	(3.64)	หลงัการนเิทศโดย

ผู้วิจัยและทีมงานรอบที่	 2	 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจ	อยู่ในระดับ	มากที่สุด	(4.8)

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.		ผลการศึกษาสภาพปัญหา	 และความต้องการ

พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ	พบว่าความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการ

เรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัด้านวธิกีารพฒันามี

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง	และการนิเทศในระดับ

มาก	ซึง่ความต้องการในการพฒันาตนเองอาจจะเป็นเพราะ

ข้อจ�ากัดของงบประมาณที่จะต้องใช้ในการเดินทางไปพัก

และไปพฒันาตนเองทีอ่ืน่ซ่ึงไกลจากสถานทีป่ฏบิตังิานและ

การพัฒนาตนเองจะช่วยให้ตนเองได้มีเวลาอยู่สอนใกล้ชิด

กับนักเรียน	 การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัโดยวธิพีฒันาตนเองและ

การนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�ามา

ใช้ในการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของของ	 

ฐราณีย์	ไทยดี	(2552:	157)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การปฏิบัติ

การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านทางสาย	 ส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธาน	ีเขต	4	พบว่า	

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

เป็นการจัดมวลประสบการณ์การเรียนการสอนที่หลาก

หลายโดยค�านึงถึงประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนซึ่งกลยุทธ์ที่ใน

การพัฒนาที่เหมาะสมคือการประชุมปฏิบัติการโดยความ

สมัครใจในความร่วมมือ	 การศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่

ประสบผลส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการเรือ่งการจดัการเรยีน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและการนิเทศภายในที่

ต้องท�าควบคูไ่ปกบัการพฒันาบคุลากรในทกุวธิกีารพฒันา 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	สุธรรม	สียางนอก	(2547	

:	86-91)	ได้วิจัยเรื่อง	การศึกษาทัศนที่มีต่อสภาพปัจจุบัน	

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาของครูผู้สอนและผู้บริหาร

สถานศึกษา	 สังกัดส� า นักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษา

นครราชสีมา	 เขต	7	พบว่า	ทัศนะที่มีต่อสภาพปัจจุบันใน

การพัฒนาตนเองโดยภาพรวมมีความต้องการพัฒนาใน

ระดับมาก	 ส่วนทัศนะท่ีมีต่อปัญหาในการพัฒนาตนเอง 

อยู่ในระดับปานกลาง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุภา 

สขุวบิลูย์	(2548	:	112-118)	ได้วิจยัเรือ่ง	การพฒันาตนเอง

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู	โรงเรียน

ดราชคฤห์ พบว่า	 การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน

วชิาชีพครขูองข้าราชการครใูนโรงเรยีนวดัราชคฤห์	ในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	

	 2.		ผลการออกแบบวิธีการและเครื่องมือการ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรยีนเป็นส�าคัญพบว่า	ผลการเสนอร่างคู่มอืและเครือ่งมอื

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	คูม่อืนเิทศภายในการพฒันาบคุลากร

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ

และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการพฒันาบุคลากรเกีย่วกบัการจดัการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญต่อผู ้เชี่ยวชาญ

จ�านวน	 5	 ท่าน	 เพื่อสอบถามความความสอดคล้องความ

เหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์ของคูม่อื	

จากการประเมนิความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดบัมาก

ที่สุดคือ	 การพัฒนาตนเอง	 และการนิเทศภายใน	 ส่วน

กระบวนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	มคีวามความสอดคล้องความ

เหมาะสม	ความเป็นไปได้	และความเป็นประโยชน์	ในระดบั

มากที่สุดคือ	 การส�ารวจความต้องการ	 การวางแผน	 และ
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การด�าเนินการตามแผนและการประเมินผลลดลงตาม

ล�าดับ	 ส�าหรับการเสริมแรงบุคลากรเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญมีความความ

สอดคล้องความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็น

ประโยชน์	 ในระดับมากที่สุดคือ	 การเสริมแรงทางสังคม	

การกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าเพื่อสร้างความตระหนัก	 ส่วนการ

ประเมินมีความความสอดคล้องความเหมาะสม	ความเป็น

ไปได้	 และความเป็นประโยชน์	 ในระดับมากที่สุดคือ	 การ

ก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน การวิจัยใน 

ชัน้เรยีน	ทีเ่ป็นอย่างนีเ้พราะในข้ันตอนการออกแบบวธิกีาร

และเครื่องมือน้ันผู้วิจัยได้ด�าเนินการออกแบบเครื่องมือ

อย่างเป็นระบบครบตามกระบวนการออกแบบเพือ่ให้คูม่อื

และเครื่องมือท่ีได้มีความน่าเช่ือถือสามารถท่ีจะน�าไปใช้

พัฒนาตนเอง	 ควบคู่ไปกับการนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงาน	

ตามแผนการพัฒนานาบุคลากรและแผนการนิเทศโดย 

ผูว้จิยัและทมีงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ส่วนเครือ่งมอืวจิยั

ก็สามารถที่จะน�าไปเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม	 สอดคล้อง	

เหมาะสม	เป็นไปได้	และเป็นประโยชน์ตามประเด็นงานที่

ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการพฒันาบคุลากรเก่ียวกบัการจัดการเรยีน

การสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ	ศักดา	ทรัพย์ขวัญเมือง	(2553	:	197)	ได้ท�าการวิจัย

เรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษา	กรมสามัญศึกษาจังหวัด

ปทุมธานีพบว่า	 สภาพการบริหารงานมีการวางแผนการ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียน	 การสอนและบุคลากร

ตลอดจนการนิเทศติดตาม	 กับมีการบริหารและสนับสนุน

ให ้บุคลากรมีส ่วนร ่วมต ่อการเตรียมแผนการสอน	

บรรยากาศการเรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้	 สื่อการเรียนการสอน

และการวัดประเมินผล	 ตลอดจนการวิเคราะห์ความ

ก้าวหน้าของผู ้เรียน	 ในส่วนด้านกระบวนการพัฒนา

บุคลากรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากในทุกวิธีการพัฒนา	

ความต้องการพัฒนาในขั้นตอนการด�าเนินการตามแผนมี

ค่าเฉลีย่สงูสดุ สอดคล้องกบั	ของ	กมัปนาท	บรบิรูณ์	(2550	

:	 106-107)	 พบว่า	 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาการเหน็คณุค่าในตนเองและวธิคีดิเป็นโดยวธิกีระวน

การกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง	 หลังการ

ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้

หลักสูตรการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.53	

	 3.		การศึกษาผลการน�าวิธีการและเครื่องมือการ

พัฒนาบุคลากรตามคู่มือการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และคู่มือ

การนเิทศโดยผูว้จิยัและทมีงานการพฒันาบคุลากรเกีย่วกบั

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	จากวง

รอบที่	 1	 จากผลการทดสอบความรู้หลังการใช้คู่มือการ

พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้หลังการพัฒนาผ่าน

เกณฑ์ที่ก�าหนด	 และทั้งสองเรื่องมีความก้าวหน้าข้ึน	 จาก

ก่อนทีจ่ะพฒันาเป็นทีน่่าพอใจ	ทีผ่ลจากการทดสอบมคีวาม

ก้าวหน้าขึ้นเป็นเพราะผู้ร่วมวิจัยมาร่วมพัฒนาด้วยความ

สมัครใจในขณะท่ีเม่ือมาร่วมพัฒนาแล้วได้รับการสร้างให้

เกดิความตระหนักจากผูว้จิยัและวทิยากร	ประกอบกบัคู่มอื

ทีใ่ช้ในการพฒันามเีนือ้หาทีดู่แล้วเข้าใจง่ายสามารถทีจ่ะน�า

มาศกึษาแล้วน�าไปพฒันาได้ด้วยตนเอง	นอกจากนัน้วธิกีาร

พัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการพัฒนาตนเอง	 ซ่ึงผู้ร่วมวิจัยที่มี

ความตระหนกัอยูแ่ล้วสามารถท�าได้	ขณะทีม่กีารพฒันายงั

ได้รับการนิเทศจากผู้วิจัยและทีมงาน	 ตามกระบวนการ

พัฒนาที่เหมาะสม	 นอกจากนั้นยังมีการเสริมแรงท่ีเหมาะ

สมท�าให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถออกแบบการจัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ

จากการพัฒนาวงรอบที่	 1	 ที่ยังไม่เข้าใจในบางขั้นตอนซ่ึง

น�ามาพัฒนาในวงรอบท่ี	 2	 พบว่า	 ผู้ร่วมวิจัยสามารถ

พัฒนาการด�าเนินการตามกระบวนการได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น	

อาจเป็นเพราะว่าขณะที่ได้ด�าเนินการพัฒนาในวงรอบที่	2	

มกีารนเิทศภายในอย่างครอบคลมุ	และต่อเน่ืองท�าให้ผูร่้วม

วิจัยเข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบัติได้	 และจากการสังเกต

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญัจากการเขยีนแผนการสอนทีพ่บว่าก่อนการพฒันามี
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ระดับปานกลาง	 หลังการพัฒนามีระดับมาก	 เพราะว่า 

ผู้ร่วมวิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาตนเองตามคู่มือการพัฒนา	

และได้รับการนเิทศโดยผูน้เิทศและทมีงานอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่

ในคู่มือการพัฒนาและคู่มือการนิเทศจะมีแผนการด�าเนิน

งานที่ชัดเจน	นอกจากนั้นภาคผนวกของคู่มือยังมีตัวอย่าง

ของการพัฒนา	 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้	 ซึ่งท�าให ้

ผู้ร่วมวิจัยได้ปฏิบัติการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาใน

คู่มือที่เข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติการพัฒนาได้ด้วยตัวเอง	

ท�าให้ได้ผลการสงัเกตการออกแบบการพฒันาในระดบัมาก

สอดคล้องกับ	ไพฑูลย์	สินลารัตน์	 (2543	 :	29-30)	ซึ่งได้

สรุปความเชื่อมโยงที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่

ให้ผู้เรียนส�าคัญที่สุด	ในบริบทของการเรียนรู้	ซึ่งไม่จ�าเป็น

ต้องเกดิขึน้ในห้องเรยีน	แต่เป็นทีใ่ดก็ได้ท่ีมคีวามพร้อมเกีย่ว

กับประสบการณ์ท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้รับ	 และมีสื่อการ

เรยีนทีเ่หมาะสม	จะน�าไปสูก่ารปฏริปูการศกึษาในรปูแบบ

ต่าง	ๆ 	ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนเป็นการเน้นถึง	การให้

ความส�าคัญสูงสุดแก่ผู้เรียนน่ันเอง สอดคล้องกับจุรีรัตน	์

พินิจมนตรี	 (2554	 :	 187-188)	 ได้วิจัยเรื่อง	 รูปแบบการ

พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	 จากจากการสังเกตการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนมีการออกแบบการจัดการเรียน

การสอนอยูใ่นระดบัมาก	และจากแบบสอบถาม	มคีวามคดิ

เห็นอยู่ในระดับมาก	 และจากการสอบถามความคิดเห็น	

นิเทศภายในมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก	ส่วนในวงรอบ

ที่	2	ผู้เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรมีคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ที่สุดส่วนการนิเทศภายในรอบท่ี	 2	 ผู้เข้าร่วมการพัฒนา

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

    1.1  จากศึกษาสภาพ	 ปัญหา	 และความ

ต้องการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในการน�าวิธีการพัฒนาบุคลากร

กระบวนการพัฒนาบุคลากร	 การเสริมแรง	 ในการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญไปใช้ประโยชน์ใน

การพฒันาบคุลากร	แก้ปัญหา	และปรบัปรงุองค์การ		แต่ละ

องค์การสามารถเลอืกวธิกีารพฒันา	กระบวนการ	การเสรมิ

แรงให้เหมาะสมกับองค์การของตนเองตามบริบท	 ข้อพึง

ระวัง	 คือ	 จะต้องวิเคราะห์องค์การของตนเองก่อนเพื่อให้

ได้วิธีการพัฒนา	กระบวนการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบท

และความต้องการแก้ปัญหาในองค์การอย่างตรงประเด็น

	 	 1.2		 จากผลการออกแบบวธิกีารและเคร่ืองมอื

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยได้สร้างคู่มือการพัฒนาบุคลากร	

และคู่มือการนิเทศโดยผู้วิจัยและทีมงาน	 และเคร่ืองมือ

ต่างๆท่ีจะช่วยสร้างความเชือ่มัน่ของคูมื่อของงานวจิยัให้น่า

เช่ือถือเพ่ือจะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

น้ัน	 ข้อพึงระวัง	 ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนา

บคุลากร	จากการน�าคูม่อืการพฒันาไปใช้ด�าเนนิการพฒันา

จะต้องใช้ควบคู่ไปกับคู่มือการนิเทศภายในซึ่งจะท�าให้การ

พัฒนาบุคลากรประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

   1.3  จากการศึกษาผลการพฒันาบคุลากรจาก

การใช้คู่มือการพัฒนาบุคลากร	 และคู่มือการนิเทศโดย 

ผู้วจัิยและทมีงาน	ท�าให้การพฒันาบคุลากรเกดิผลได้ในทาง

ปฏิบัติผู้ผู้บริหารและผู้นิเทศนิเทศควรมีบทบาท	 ส�าคัญ

อย่างยิ่งในการริเริ่ม	 ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันการการ

พัฒนาบุคลากรขององค์กรสร้างบรรยากาศให้บุคลากร

ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรโดยควร

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการพัฒนา	 เข้าร่วม

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในระดับที่แตกต่างกัน	 สร้าง

แรงจูงใจให้รางวัลแก่ผู้ที่เห็นความส�าคัญข้อพึงระวัง	 ทั้ง 

ผู ้บริหารและศึกษานิเทศก์จะต้องสื่อสาร	 ส่งเสริมให้

บุคลากรเห็นประโยชน์ของการการพัฒนาบุคลากรในการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอย่างต่อ

เนื่องและจริงจังเพื่อให้เกิดการยอมรับและน�าไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ

		 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

    2.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการพัฒนา
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บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญในระดับองค์กรเช่นประสิทธิภาพประสิทธิผล	

จากการพัฒนาโดยมีการเปรียบเทียบการปรับปรุงพัฒนา

ท�าต่อเนื่องทุกปีส�าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 2.2		 ควรศึกษาเกีย่วกับการพฒันาบคุลากรใน

การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัในสถาน

ศึกษาสังกัดอื่นในระดับที่แตกต่างที่ต้องได้รับการประเมิน

ภายนอกจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(สมศ.)

	 	 2.3		 ควรพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ

เรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัโดยใช้วธิกีารพฒันา

บุคลากร	 กระบวนการพัฒนาบุคลากร	 การเสริมแรง

บุคลากร	 ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้

เรียนเป็นส�าคัญ	วิธีการอื่นที่แตกต่างกับหน่วยงานอื่น	และ

ด้วยวิธีด�าเนินการวิจัยแบบอื่น	ๆ	
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รูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

A Model of Integrated Collaborative for the Educational Quality 

Development of the Secondary Schools

สมปอง	จันทคง1,	ไพโรจน์	กลิ่นกุหลาบ2,	สุรางคนา	มัณยานนท์3

Sompong	Chanthakhong1,	Phairojana	Klinkulab2, Surangkhana	Manyanon3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาลักษณะ	องค์ประกอบ	และพัฒนารูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ	 วิธีการด�าเนินการ

วิจัยมี	4	ขั้นตอน	ดังนี้	1)	ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบเบื้องต้นของรูปแบบ	2)	พัฒนารูปแบบ	3)	ประเมินความเป็น

ไปได้	4)	สร้างคูม่อืรปูแบบ	กลุม่ตวัอย่างเป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่วีธิปีฏบัิตทิีเ่ป็นเลศิ	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 และแบบสอบถามความเป็นไปได้	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 สถิติทดสอบทีแบบ	

t-test	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และผลการศึกษา	พบว่า	1)	ลักษณะของรูปแบบเป็นเชิงบูรณาการ	และ

องค์ประกอบของรูปแบบ	มี	3	องค์ประกอบ	คือ	(1)	องค์กรความร่วมมือ	(2)	ประเภทความร่วมมือ	และ	(3)	กิจกรรม

ความร่วมมือ	2)	ผลการพัฒนารูปแบบ	รูปแบบที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม	3)	ผลการประเมินความเป็นไปได้

ของรปูแบบ	พบว่า	รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามเป็นไปได้	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	สูงกว่าเกณฑ์	3.50	อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคัญ	:	ความร่วมมือเชิงบูรณาการ	คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	รูปแบบ

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	was	to	study	the	characteristics	and	factors,	to	develop	and	to 

assess	the	possibility	of	a	model	of	integrated	collaborative	for	the	educational	quality	development	

of	the	secondary	schools.	This	research	was	to	study	included	4	steps:	step	1:	the	study	of	general	

data	step	2:	construction	building	and	development	a	model	3:	the	testing	of	a	model	and	step	4:	

building	handbook	for	a	model.	The	result	of	this	research	revealed	that	1)	The	integrated	collaborative	

1	นักศึกษาระดับปริญญาเอก		ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชธานี
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

3	อาจารย์พิเศษ		มหาวิทยาลัยราชธานี
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characteristics	and	collaborative	units	were	comprised	of	3	organizations	including	the	public	sectors,	

the	 private	 sectors	 and	 the	 community	 sectors.	 These	 three	 sectors	 should	 involve	 in	 4	 quality	

developments	regarding	(1)	school	curriculum	development	(2)	administration	studies	(3)	management	

and	(4)	the	student’s	quality.	The	research	found	their	mean	values	were	ranged	at	3.50	up	and	at	a	

statistical	significant	of	.05	in	overall.

 Keywords:	Integrated	Collaborative,	the	educational	quality	of	the	secondary	schools,	model

บทน�า 

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 พระราชทาน

พระบรมราโชวาทส�าหรับครูและนักเรียนที่ ได ้ รับ

พระราชทานรางวัล	ณ	ศาลาดุสิตาลัย	เมื่อวันจันทร์ที่	27	

กรกฎาคม	พุทธศักราช	2524	ตอนหนึ่ง	ความว่า	“...การ

ศกึษาเป็นปัจจัยส�าคญัในการสร้างและพฒันาความรูค้วาม

คิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล	สังคมและบ้าน

เมืองให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน	ล้วนพอ

เหมาะกันทุก	ๆ 	ด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมือง

ที่ดีมีคุณภาพซ่ึงสามารถธ�ารงรักษาความเจริญม่ันคงของ

ประเทศชาตไิว้และพฒันาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...”	

(มูลนิธิสยามกัมมาจล.	2554)

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

2550	มาตรา	80	(4)	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการกระจายอ�า

นาจเพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ชมุชน	องค์การทาง

ศาสนา	 และเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ

สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”	 (ราชกิจจา

นเุบกษา.	2550)	ซึง่มเีป้าหมายทีส่�าคญั	คอื	ผลสมัฤทธิท์าง	

การเรยีนของนกัเรยีน	ผลการปฏบิตังิานของคร	ูความเจรญิ

งอกงามของนักเรียนในด้านต่าง	 ๆ	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน			

	 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	 และประสิทธิภาพ

เท่านัน้จงึจะบรรลกุารพฒันาประชากรของประเทศได้	การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การถ่ายทอดวัฒนธรรม	การสร้าง

ภมูปัิญญาให้เกดิแก่สงัคม	เป็นรากฐานและเครือ่งมอืในการ

พฒันาเศรษฐกิจ	การเมอืง	สงัคม	และวฒันธรรม	โดยการก

ระจายอ�านาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา	 มุ่งส่งเสริม

บทบาทของครอบครัว	ชุมชน	และเอกชนให้มีส่วนร่วมใน

การบริหารและจดัการศกึษา	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการ

ศึกษา.	2552)	และรัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด

ชวีติอย่างมคีณุภาพ	โดยมีเป้าหมายเพือ่พฒันาคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย	เพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง	 และมีคุณภาพ	

และส่งเสรมิความร่วมมอืของทกุภาคส่วนของสงัคมในการ

บริหารและจัดการศึกษาโดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษา	 4	 ประการ	 คือ	 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่	

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ

แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่	และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ใหม่	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2552)

	 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ	การจัดการ

ศึกษาและการส่งเสริมความร่วมมือ	การมีส่วนร่วม	รวมทั้ง

การกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจาก

ส่วนกลางสู ่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีกฎ

กระทรวง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 และวิธีการกระจายอ�านาจ	

การบริหารและการจัดการศึกษา	พ.ศ.	 2550	 เพื่อให้เกิด

ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและ

การจัดการศึกษา	 ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และผู้เรียน	การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	

การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนาและ

สถาบันสังคม	 การผลิตและการพัฒนาครู	 การเพิ่ม
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ประสิทธิภาพ	 การบริหารจัดการศึกษาและปัญหาในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จากการทดสอบระดับชาติแสดง

ให้เห็นว่าคุณภาพผู้เรียนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจซ่ึงเกิดจาก

หลายปัจจัย	 ท้ังปัจจัยด้านครู	 หลักสูตรแกนกลาง	 เกณฑ์

การวดัผลประเมนิผลและหลกัสตูรสถานศกึษา	(ส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา.	2553)	

	 ในปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา	 พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียน

รู้ผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการ	Master	 Teacher	

โครงการยกระดบัคณุภาพครทูัง้ระบบ(Upgrade	Teacher	

Quality	:	UTQ	on	line)	ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	

การประกันคุณภาพภายใน	 การประกันคุณภาพภายนอก	

การทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ของผูเ้รยีน	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.	2553)	ซึง่

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ส�าคัญและเป็นหัวใจหลักของ

การพฒันาประเทศทีต้่องอาศยัความร่วมมอืจากทัง้ภาครฐั	

ภาคเอกชน	 และภาคีที่ เกี่ยวข ้อง	 (คณะครุศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.	2553)	เหน็ความส�าคญัของการ

จัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร	 และเพื่อตอบสนองความต้องการท้ังเชิงปริมาณ

และคณุภาพตามความต้องการของสงัคม	การท�างานในรปู

แบบต่างคนต่างท�าไม่สามารถตอบสนองความต้องการและ

ความเปลีย่นแปลงของสงัคมได้	จงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นวธีิ

การท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

โดยอาศัย	 ความร่วมมือ	 ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมือจะส่ง

ผลท�าให้การศึกษามีความเข้มแข็งมากข้ึนและรวดเร็วขึ้น	

สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประหยัด	 

	คุ้มค่า	และลดต้นทุนในการด�าเนินงานแต่สามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได้

	 ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ไทยมีหลายลักษณะ	 ได้แก่	 1)	 ความร่วมมือในการจัดท�า

หลักสูตรสถานศึกษาโดยความร่วมมือส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัด

ประชุม	 สัมมนา	 การระดมความคิดเห็นของครู	 และ

บคุลากรทางการศกึษาระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และระดบั

สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษา	2)	ความร่วมมือใน

การจัดการเรียนการสอน	 เช่น	 โครงการเชิญวิทยากรท้อง

ถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	 เช่น	 ดนตรี	 กีฬา	

ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 อาหาร	 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู ้ในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา	 3)	 ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร	 การ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ได้แก่	การจัดอบรม	

สัมมนาทางวิชาการเฉพาะสาขา	โดยได้รับความร่วมมือจา

สถาบันอุดมศึกษา	ตามโครงการต่าง	ๆ	ที่จัดขึ้น	เช่น	การ

พัฒนาครูทั้งระบบ	 และการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 และส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาเป็นผู้จัด	 เป็นต้น	 4)	 ความร่วมมือในด้านการระดม

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือ	 การแลก

เปลี่ยน	 การให้ยืม	 การให้เช่า	 การบริจาคทรัพยากร	 เช่น	

การขอความอนเุคราะห์ครูในสาขาทีข่าดแคลนจากโรงเรยีน

พีม่าช่วยโรงเรยีนน้อง	หรอืจากโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษมา

ช่วยโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก	การบริจาคเงินเพื่อ

ร่วมพฒันาสถานศกึษา	การให้ยมืครภุณัฑ์	การขอใช้อาคาร

สถานที	่เป็นต้น	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา.	2553)

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ

ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 พบว่ามี

ปัญหาหลายประการ	 ได้แก่	 1)	 สถานศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษามีขนาดที่แตกต่างกันมาก	 เช่น	 บางแห่งเป็น

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	บางแห่งเป็นขนาดใหญ่	บางแห่ง

เป็นขนาดกลาง	 บางแห่งเป็นขนาดเล็ก	 2)	 สถานศึกษามี

จ�านวนครแูละบคุลากรทาง	การศึกษาแตกต่างกนัโรงเรยีน

ขนาดใหญ่มีครูและบุคลากรเพียงพอแต่โรงเรียนขนาดเล็ก

ขาดแคลนบางสาขาวิชา	 3)	 สถานศึกษามีจ�านวน	 และ

คุณภาพผู้เรียนแตกต่างกัน	 โรงเรียนขนาดใหญ่มีการสอบ

คัดเลือกผู้เรียน	 แต่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กไม่มี

การสอบคัดเลือก	 4)	 สถานศึกษาได้รับงบประมาณ

สนับสนุนแตกต่างกัน	 โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน
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ขนาดเล็กได้รับเงินอุดหนุนรายหัว	ๆ	ละเท่ากัน	แต่จ�านวน

นกัเรียนแตกต่างกันจงึได้เงนิสนบัสนนุจ�านวนมากน้อยแตก

ต่างกนัไปตามจ�านวนนกัเรยีนในแต่ละโรงเรยีน	(ส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา.	2552)

	 จากปัญหาต่าง	ๆ	เหล่านี้	จึงส่งผลให้สถานศึกษามี

คุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน	 ดังน้ันโรงเรียนมัธยมศึกษา

จะต้องพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการโดยอาศัย

ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	ทัง้องค์กรภาครฐั	องค์กรภาค

เอกชน	และชุมชน	เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	

เพ่ือตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและประเทศชาติได้	 จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียน

วิธีการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานเป็นการพัฒนาคณุภาพการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้

พ้ืนฐานเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นคนไทยยคุใหม่	เป็นคนไทย

ที่มีคุณภาพ	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2553)

	 จากเหตผุลดงักล่าวมา	ท�าให้ผูว้จิยัเหน็ความส�าคญั

ที่จะท�าการศึกษา	 รูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	และผล

จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลท่ีใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศึกษา	ซึง่จะเป็น	การ

เพิ่มศักยภาพของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของรูป

แบบความร่วมมือเชิงบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

	 2.		เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปรมิาณ	ผูว้จิยัก�าหนดวธิกีารด�าเนนิการวจิยัเป็น	4	ขัน้ตอน	

ได้แก่	

	 ขั้นตอนที่	1	ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบ

ความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง	จากเอกสาร	บทความ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

และศึกษาความคิดเห็นของผู้	บริหารโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ	 (The	 Best	 Practices)	 เกี่ยวกับการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน	โดยการสมัภาษณ์ผูอ้�านวย

การโรงเรียน	 5	 โรงเรียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง	

	 ข้ันตอนที่	 2	 สร้างรูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณา

การเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	

จากการสังเคราะห์เอกสาร	 และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์ผู้บรหิารโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏิบตัทิีเ่ป็นเลิศ	(The	

Best	Practices)	แล้วตรวจสอบความเหมาะสมของรปูแบบ

โดยการจัดประชุมกลุ่มสนทนาโดยผู้เชี่ยวชาญ	 (Focus	

Group)	จ�านวน	10	คน	แล้วปรับปรุงรูปแบบ	

	 ข้ันตอนที่	 3	 ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ

โดยโรงเรียนมัธยมศึกษา	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในข้ัน

ตอนนีคื้อแบบสอบถามความเป็นไปได้ของรปูแบบ	จ�านวน	

109	ข้อ	เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า	(rating	scale	

)	5	ระดบั	คอื	มากทีสุ่ด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยทีสุ่ด	

มีค่าเท่ากับ	5,	4,	3,	2	และ	1	ตามล�าดับ

	 แบบสอบถามทั้งฉบับผ่านการพิจารณา	 จาก 

ผู ้เช่ียวชาญ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 หาค่าความสอดคล้อง	

(Content	Validity	Index:	CVI)	ที่ระดับ	0.96	และมีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ระดับ	0.98	

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้แจก

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในที่ประชุมครู	ที่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	 ที่ประชุมเครือข่าย 

ผู้ปกครอง	 ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม	 และที่ประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิทางการศึกษา	 ในการประชุมประจ�า

เดือน	 สิงหาคม	 2556	 จ�านวน	 313	 ชุด	 โดยประธานที่

ประชุมเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามและน�าส่งไว้ที่

หัวหน้างานวิจัย	ฝ่ายวิชาการโรงเรียน	 โดยผู้วิจัยนัดหมาย
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รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง

 การวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยัได้แจกแบบสอบถาม	จ�านวน	

313	ชุด	และได้รับตอบกลับจ�านวน	313	ชุด	คิดเป็นร้อย

ละ	 100	 หลังจากได้แบบสอบถามมาแล้วได้ท�าการตรวจ

สอบความสมบูรณ์และตรวจให้คะแนน	ดังนี้	 		

		 	 มีความเป็นไปได้มากที่สุด	 ให้	 5		

		 	 มีความเป็นไปได้มาก	 	 ให้		 4		

		 	 มีความเป็นไปได้ปานกลาง	 ให้		 3		

		 	 มีความเป็นไปได้น้อย			 ให้		 2		

		 	 มีความเป็นไปได้น้อยที่สุด	 ให้		 1		

	 จากนั้น	 น�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์	 ด้วยเครื่อง

คอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู	วเิคราะห์หาค่าเฉลีย่	

(mean)	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (standard	 deviation)	

ร้อยละ	และ	t-test	แปลผลความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย	ตาม

เกณฑ์ของเชาวรัตน์	เตมียกุล	(2553)	ดังนี้

		 	 4.51-5.00		หมายถึง		เป็นไปได้มากที่สุด	

	 	 3.51-4.50		หมายถึง		เป็นไปได้มาก		

	 	 2.51-3.50		หมายถึง		เป็นไปได้ปานกลาง			

	 	 1.51-2.50		หมายถึง		เป็นไปได้น้อย	

		 	 1.51-1.50		หมายถึง		เป็นไปได้น้อยที่สุด	

	 ขั้นตอนที่	 4	 สร้างคู่มือรูปแบบความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยจัด

รวบรวมประเดน็ทีเ่ป็นแนวทางการด�าเนนิงานความร่วมมอื

จากรูปแบบที่ได้ในขั้นตอนที่	 3	 ใน	 3	 องค์ประกอบ	 คือ	 

1)	 ประเภทความร ่วมมือ	 2)	 องค ์กรความร ่วมมือ	 

3)	 กิจกรรมความร่วมมือ	 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบ

แนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ลักษณะของความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 เป็น

ความร่วมมอืเชงิบูรณาการทีต้่องอาศยัความร่วมมอืในการ

ปรกึษาหารอื	บางครัง้ร่วมปฏบิตัติามบทบาท	และบางครัง้

เข้าร่วมปฏบิตักิาร	หรอืบางครัง้ต้องบรูณาการทัง้	3	รปูแบบ

เข้าด้วยกัน	รูปแบบมี	3	องค์ประกอบ	คือ	1)	องค์กรความ

ร่วมมือ	3	องค์กร	ได้แก่	องค์กรภาครัฐ	องค์กรภาคเอกชน	

และองค์กรภาคชุมชน	 2)	 ประเภทความร่วมมือ	 4	 ด้าน	

ได้แก่	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 การจัดการเรียนรู	้

การบริหารจัดการ	 และคุณภาพผู้เรียน	 และ	 3)	 กิจกรรม

ความร่วมมือ	จ�านวน	109	กิจกรรม	

	 2.			รปูแบบความร่วมมอืเชงิบรูณาการเพือ่พฒันา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ประกอบด้วย	

1)	 องค์กรภาครัฐ	 ได้แก่	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	โรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่/หน่วยงานราชการอืน่	แนวทางการด�าเนนิงานร่วม

กันคือ	จัดอบรม	พัฒนาผู้บริหาร	ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา	นิเทศติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	รายงาน	ร่วม

วิเคราะห์จัดท�าข้อสอบมาตรฐาน	 สร้างความตระหนัก

จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	สร้างเครือข่าย

ครูแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 	 สนับสนุนงบประมาณ	 ระดม

ทรัพยากร	วัสดุ	ครุภัณฑ์	สื่อ	เทคโนโลยี	ก�าหนดมาตรฐาน

ผู้เรียน/ส่งเสริมทักษะ	ความสามารถ/คุณธรรมจริยธรรม/

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ร่วมจัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	 และด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา	 

2)	องค์กรภาคเอกชน	ได้แก่	ภาคธุรกิจ	(บริษัท	ห้างฯ	ร้าน)	

สมาคมศษิย์เก่าครผููป้กครอง	มลูนธิทิางการศึกษา	แนวทาง

การด�าเนินงานร่วมกัน	 คือ	 สนับสนุนงบประมาณ	 ระดม

ทรัพยากร	 วัสดุครุภัณฑ์	 ส่ือ	 เทคโนโลยี	 และวิทยากร	

สนับสนุนสถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้	 ร่วมเป็น

กรรมการต่าง	 ๆ	 สนับสนุนทุนการศึกษา/ขยายโอกาส

ทางการศกึษา	สนบัสนนุการประกวดแข่งขนัความสามารถ

ของผูเ้รยีน	3)	องค์กรภาคชมุชน	ได้แก่	แหล่งเรยีนรู้ชมุชน/

บุคคล	เครือข่ายผู้ปกครอง	สถาบันศาสนา	คณะกรรมการ

สถานศึกษา	 แนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน	 คือ	 จัดท�า

หลักสูตรท้องถิ่น	 สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน	

วดั	ครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน	ร่วมเป็นคณะกรรมการ
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ต่าง	 ๆ	 เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในปกครองอย่างใกล้ชิด	 ให้ 

ข้อเสนอแนะการบริหารงาน	 ก�าหนดอัตลักษณ์	 วิสัยทัศน์	

ปรัชญา	 แผนงาน	 โครงการ	 และสนับสนุนงบประมาณ	

ระดมทรัพยากร	วัสดุครุภัณฑ์	สื่อ	เทคโนโลยี	และวิทยากร	

สนับสนุนสถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้	

	 3.		ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ	 โดยการ

ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ	ก�าหนดเกณฑ์ที่ระดับ	

3.50	ขึน้ไป	พบว่า	รปูแบบความร่วมมอืเพือ่พฒันาคณุภาพ

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 มีความเป็นไปได้ใน

ระดับมากทั้ง	 4	 ด้านคือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

มี	24	กิจกรรม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.69	การจัดการเรียนรู้	 

มี	26	กิจกรรม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.69	การบริหารจัดการ	

มี	36	กิจกรรม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.67	และคุณภาพผู้เรียน	

มี	 23	 กิจกรรม	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.63	 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05 

ดังตาราง	1

ตาราง 1	ค่าเฉลีย่	( X )	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และ

ค่า	 t-test	 ความเป็นไปได้รูปแบบความร่วมมือเชิง 

บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา

ความร่วมมือ N X S.D. t

ระดับ

ความเป็น

ไปได้

1.	การพัฒนาหลัก 

สูตรสถานศึกษา

2.	การจัดการเรียนรู้

3.	การบริหารจัดการ

4.	คุณภาพผู้เรียน

313

313

313

313

3.69

3.69

3.67

3.63

0.79

0.03

0.82

0.73

4.38*

4.16*

3.67*

3.19*

มาก

มาก

มาก

มาก

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

อภิปรายผล

	 การวิจัยรูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการ	 เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ตาม 

ขัน้ตอนการวจิยัท�าให้ได้รปูแบบความร่วมมอืเชงิบรูณาการ	

ที่เป็นโครงสร้างความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ	 ในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	ใน	4	ด้าน	คือ	ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	

ด้านการจัดการเรียนรู้	 ด้านการบริหารจัดการ	 และด้าน

คณุภาพผูเ้รยีน	ผลการวจิยัมปีระเดน็ส�าคญัทีน่�ามาอภิปราย

ผลได้	ดังนี้	

 1.  ความร่วมมือในด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา	จากผลการวจิยัพบว่า	ความร่วมมอืขององค์กร

ภาครัฐ	องค์กรภาคเอกชน	และองค์กรภาคชุมชน	มีความ

ร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมมี

ความเป็นไปได้เฉล่ียในระดบัมาก	สูงกว่าเกณฑ์	3.50	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 3	

อันดับแรก	คือข้อ	1)	จัดการอบรมผู้บริหาร	ครู	บุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อวิเคราะห์	 จัดท�า	 น�าไปใช้	 และพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง	 มีค่าเฉล่ียที่

ระดับ	3.88 ข้อ	3)	สร้างความตระหนักและด�าเนินการให้

มกีารจดัท�าและพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาตามกลุม่สาระ

การเรยีนรู	้มค่ีาเฉลีย่ทีร่ะดบั	3.85	และข้อ	2)	จดัการนเิทศ	

ก�ากบั	ตดิตาม	ตรวจสอบ	การใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	มค่ีา

เฉลี่ยที่ระดับ	3.77 ตามล�าดับ	ซึ่งความสอดคล้องกับส�านัก

บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (2553)	 ที่มีเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา	พ.ศ.	 2552	

ในการด�าเนินการจัดท�าหลักสูตร	 น�าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน	ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	 (2553)	 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาคือจัดท�าและใช้หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพอิงมาตรฐานและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล	

 2.  ด้านการจัดการเรียนรู	้ จากผลการวิจัยพบว่า	

องค์กรภาครฐั	องค์กรภาคเอกชน	และองค์กรภาคชมุชน	มี

ความร่วมมอื	โดยภาพรวมมคีวามเป็นไปได้ในระดับมาก	ค่า

เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์	3.50	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	3	อันดับแรก	คือข้อ	1)	การจัด

ประชุม	อบรม	สัมมนาครูเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่
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ยดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	การ

จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน	 การสอน	

มค่ีาเฉลีย่ทีร่ะดบั	3.78	ข้อ	3)	การนเิทศ	ตดิตาม	ตรวจสอบ

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้	และการวิจัยในชั้นเรียนมี

ค่าเฉลีย่ท่ีระดบั	3.76	ข้อ	24)	การสนบัสนุนให้วดัเป็นแหล่ง

เรียนรู ้	 และสนับสนุนครูพระสอนศีลธรรม	 คุณธรรม	

จริยธรรมในโรงเรียน	มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.73	ตามล�าดับ	มี

ความสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	Owlia	and	Aspinwall	

(1996).	 และมีความสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 ส�านักบริหารงานการ

มธัยมศกึษาตอนปลาย	(2553)	และแนวคดิของฤทธา	นนัท

พันธ์	 (2556)	 ที่กล่าวไว้ว่า	 การจัดการเรียนรู ้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เป็นองค์ประกอบ

หลักที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด	 เปิดโอกาส

ให้เกิดการเรียนรู้	 เข้าถึงแหล่งข้อมูล	และได้รับการพัฒนา

สุนทรียภาพ	คุณธรรมจริยธรรม	ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2553)	

 3.  ด้านการบริหารจัดการ	จากผลการวิจัยพบว่า	

องค์กรภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชน	 และองค์กรภาคชุมชน	 

มีความร่วมมือ	โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้ในระดับมาก	

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์	 3.50	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.05	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	3	อนัดบัแรก	คอืข้อ	3)	การ

พัฒนาครูเพ่ือเพิ่มสมรรถนะในการท�างานให้ตรงกับสาย

งาน	ส่งเสรมิการจดัท�า	ID	Plan	และประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานเป็นระยะ	ๆ 	มค่ีาเฉลีย่ทีร่ะดบั	3.78	ข้อ	16)	การมส่ีวน

ร่วมในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษา	 

และสนับสนุนการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา	

เพือ่เป็น	ข้อมลูการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถาน

ศึกษา	มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.74	และข้อ	21)	การสนับสนุน	

การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเกีย่วกบัข้อมลู	

วธิกีาร	แนวทางในการจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ	 แก้ปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ	3.73	ตาม

ล�าดับ	 ซึ่ งสอดคล ้องกับผลการวิจัยของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2553)	ที่พบว่า	การ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น	 ผู้บริหาร	 ครู	 และ

บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม	

หลากหลายและทัว่ถงึต่อเนือ่ง	จะเสริมสร้างสมรรถนะและ

ประสิทธภิาพการปฏบิตังิาน	และสอดคล้องกบัแนวคิดของ

ฤทธา	นันทพันธ์	 (2556)	ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาก�าหนด

มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 จัดระบบบริหาร

จัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

มธัยมศึกษา	พ.ศ.	2552	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจัิย

ของ	Callan	&	Ashworth	 (2004)	และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	ให้มีการ

ระดมทรพัยากรจากทัง้องค์กรภาครฐั	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 บุคคล	 ครอบครัว	 องค์กรชุมชน	 องค์กรวิชาชีพ	

สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการ	 และสถาบันสังคม	 

อื่น	ๆ	โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

 4.  ด้านคุณภาพผู้เรียน จากผลการวิจัยพบว่า	

องค์กรภาครฐั	องค์กรภาคเอกชน	และองค์กรภาคชมุชน	มี

ความร่วมมือในด้านคุณภาพผู้เรียน	 โดยภาพรวมมีความ

เป็นไปได้อยู่ในระดบัมากทกุด้าน	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูเ้รยีน

มีคุณภาพต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ในการ

เอาใจใส่ดแูละอย่างใกล้ชดิ	ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	สงูกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ที่ระดับ	3.50	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด	 3	 อันดับแรก	 คือข้อ	 

3)	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ	 คิดสร้างสรรค์	 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตผุล		มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นตามหลักสูตร	มค่ีาเฉล่ีย	

3.75	ข้อ	15)	การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อย

โอกาส	เดก็พกิารเรยีนร่วม	และ	เดก็ทีมี่ความสามารถพเิศษ	

มค่ีาเฉลีย่	3.67	ข้อ	9)	การส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษาแก่

เด็กด้อยโอกาส	 เด็กพิการเรียนร่วม	 และเด็กที่มีความ

สามารถพิเศษ	 มีค่าเฉลี่ย	 3.67 ตามล�าดับ ซึ่งมีความ

สอดคล้องกบัแนวคิดของส�านกับรหิารงานการมธัยมศึกษา

ตอนปลาย	(2553);	ฤทธา	นันทพันธ์	(2556)	ที่ส่งเสริมให้

สถานศึกษาจดักจิกรรมเสรมิสร้างวนิยั	คุณธรรม	จรยิธรรม	

	ห	
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และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสตูรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(2553)	ที่พบว่า	มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	 กิจกรรมทาง

ศาสนาและกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่และสงัคมอย่าง

สม�่าเสมอ

	 สรุปได้ว่า	รูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการ	เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	 เป็น

ความร่วมมือของ	3	องค์กร	คือ	องค์กรภาครัฐ	องค์กรภาค

เอกชน	 และองค์กรภาคชุมชน	 ในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	4	ด้าน	ได้แก่	การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	การ

จัดการเรียนรู ้	 การบริหารจัดการ	 และคุณภาพผู้เรียน	

ประกอบด้วยกิจกรรม	 จ�านวน	 109	 กิจกรรม	 ดังภาพ

ประกอบ	1	

ข้อเสนอแนะ

	 ผลการวิจัยรูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา	ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้			

			 	 1.1		 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม	ศึกษา	

ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาชั้นต้น	ควรด�าเนินการความ

ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษาโดยใช้การบูรณาการท้ังการปรึกษาหารือการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติการพัฒนา	 

ผู ้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้	 การบริหารจัดการ	

และคุณภาพผู้เรียน	 โดยสร้างความตระหนัก	 จัดประชุม	

อบรม	สัมมนา	มีการนิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	และตรวจสอบ

การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ		

	 	 1.2		 โรงเรยีนมธัยมศกึษา	ควรน�ารปูแบบความ

ร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพารศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับยุทธวิธี

การสร้างความร่วมมอืในการพฒันาคณุภาพการศกึษาโดย

บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบการปรึกษาหารือ	 การ

ปฏบิตัหิน้าที	่การปฏบิตักิารร่วมมอืกบัองค์กรต่าง	ๆ 	ได้แก่	

การร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐัในการพฒันาครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาการร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนในการ

ระดมทรพัยากรและการร่วมมอืกบัองค์กรภาคชมุชนในการ

ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

		 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 2.1		 ควรมกีารวจิยัทดลองน�ารปูแบบความร่วม

มอืเชงิบรูณาการเพือ่พฒันาคณุภาพการ	ศกึษาของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช้เพ่ือให้ได้ทราบผลการใช้รูป

แบบต่อไป

			 	 2.2		 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความร่วมมอื

ขององค์กรภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชน	 และองค์กรภาค

ชุมชน	 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา	

	 	 2.3		 ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบความ

ร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รูปแบบความรวมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. องคกร 
ภาครัฐ 
-  สํานักงาน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา 
-  โรงเรียน
มัธยมศึกษาอ่ืน 
-  การปกครอง 
สวนทองถ่ิน/
หนวยงาน 
ราชการอ่ืน 

องคกรภาคชุมชน 
-  แหลงเรียนรู
ชุมชน/บุคคล 
-  เครือขาย
ผูปกครอง 
-  สถาบันศาสนา 
-  คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2. องคกร
ภาคเอกชน 
-  ภาคธุรกิจ   
-  สมาคม 
ศิษยเกา           
ครูผูปกครอง 
-  มูลนิธิ                            
ทางการศึกษา 

รูปแบบความรวมมือเชิง
บูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
     - การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
     -  การจัดการเรียนรู 
     -  การบริหารจัดการ 
     -  คุณภาพผูเรียน 

 

2. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  รายงาน 1.  จัดอบรม พัฒนา 

ผูบริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา 

4.  จัดการเรียนการสอน  
ท่ียึดผูเรยีนเปนสําคญั 

5.  สรางเครือขายครู
แลกเปลีย่นเรยีนรู 

6.รวมวิเคราะห จัดทํา 
ขอสอบ  มาตรฐาน 

3.  สรางความตระหนัก 

1. สนับสนุนงบประมาณ   
ระดมทรพัยากร วัสดุ ครุภัณฑ   
สื่อ เทคโนโลยี และวิทยากร 

8. ใหขอเสนอแนะ
การบริหารงาน          
รวมกําหนดอัตลักษณ 
วิสัยทัศน  ปรัชญา  
แผนงาน โครงการ 

4.  รวมเปนคณะกรรมการระดับตาง ๆ 

3.  ใชสถาน
ประกอบการ                                              
เปนแหลง 
เรยีนรู 
 

2.  สนับสนุน                       
วิทยากร 

1.  จัดทําหลักสูตร
ทองถิ่น 

3. รวมเปน 
กรรมการตาง ๆ 

2..  สนับสนุนสถาน 
ประกอบการเปน  
แหลงเรียนรู 

4. สนับสนุน
ทุนการศึกษา/ 
ขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 

6. สนับสนุน 
การประกวด 
 แขงขัน 
ความสามารถ                      
ของผูเรยีน 

10. เอาใจใสดูแลนักเรียนในปกครองอยางใกลชิด 

5. สนับสนุนและพัฒนาแหลงเรียนรูชมุชน/              
วัด/ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

6. สนับสนุนงบประมาณ ระดมทรัพยากร  วัสดุ 
ครภุัณฑ  สื่อ เทคโนโลย ีทางการเรยีนการสอน   
 

7. สนับสนุนงบประมาณ   
ระดมทรพัยากร วัสดุ 
ครภุัณฑ  สื่อ   
เทคโนโลยี วิทยากร 

11.  สนับสนุนการดําเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9. สงเสรมิการจัดการศึกษา 
สูมาตรฐานสากล 
 

7.  สนับสนุนการดําเนนิงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9. รวมจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7. รวม
จัด 
ระบบ  
ดูแล 
ชวย 
เหลือ 
นัก 
เรยีน 

5.  สนับสนุน                             
การดําเนินงาน                  
ประกันคุณภาพ                    
การศึกษา 

8.  สรางเครือขาย  ติดตาม ตรวจสอบ 
ชวยเหลือเก่ียวกับการศึกษา ความ
ประพฤติความปลอดภยัของนักเรียน 

ภาพประกอบ  1   รูปแบบความรวมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

8. กําหนดมาตรฐาน 
ผูเรยีน/สงเสริมทักษะ/
ความสามารถ /คณุธรรม/
จริยธรรม/คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

10. รวมจัดระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 

รูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ภาพประกอบ 1	รูปแบบความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

110

หนังสืออ้างอิง

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	 (2553).	การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์แห่ง 

		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชาวรตัน์	เตมยีกลุ.	(2553).	การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือวจิยั. www.kruchow.com/kr-research/renew6. 

		 pdf	(สืบค้นเมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2556).	

มูลนิธิสยามกัมมาจล.	 (2554).	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทอมรินทร ์

		 พริ้นติ้งแอนพลับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน).	www.amarin.co.th

ราชกิจานุเบกษา.	(2550).	รัฐธรรมสูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. เล่ม	127	ตอนที่	47	ก.				

ฤทธา	นันทพันธ์.	(2556).	เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายของผู้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

  ประจ�าปีการศึกษา 2556.	ศรีสะเกษ	:	อัดส�าเนา.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	(2553). รายงานการติดตามผลการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการ 

  ศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการ Education Hub  

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553.	กรุงเทพฯ	:	กระทรวงศึกษาธิการ.	

ส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.	 (2553).	มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552. 

  กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	 (2552).	 ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2	 (พ.ศ.	 2552-2562).	 

		 กรุงเทพฯ	:	กระทรวงศึกษาธิการ.	

_______.	(2553).	แผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรงุ (พ.ศ. 2552-2559). กรงุเทพฯ	:	สกศ.	กระทรวงศกึษาธกิาร.

Callan,	 V.	 and	 Ashworth,	 P.	 (2004).	Working Together: Industry and VET Provider Training  

  Partnerships. Retrieved	April	30,	from	http://www.ncver.edu.au	

Owlia,	M.S.,	and	Aspinwal,	E.M.	(1996).	A framework for the dimension of quality in Higher Education.  

		 Quality	Assurance	in	Education,	4(2),	12-20.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

111

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน 

อย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้	ของ	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

และการใฝ่รู้	ของ	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

	 จันทร์ดี	แสงห้าว1,	ภูษิต	บุญทองเถิง2,	วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์3

Jandee		Sanghow1,	Poosit	Boonthongteng2,	Wimonrat	Soontornrot3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้ของนักเรียน	จากครูผู้สอนภาษาไทย	นักเรียน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

จ�านวน	 49	 คน	 2)	 พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้ของ

นกัเรยีน	กบันกัเรยีน	โรงเรยีนบ้านแก้งขงิแคง	จ�านวน	15	คน	และ	3)	ศกึษาผลการใช้หลกัสตูร	กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	2	โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์	จ�านวน	20	คน	โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง	จ�านวน	15	คน	และโรง

เรียนบ้านเลิงใต้	จ�านวน	17	คน	รวมทั้งสิ้น	52	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้	 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 แบบวัดคุณลักษณะด้านการใฝ่รู	้

และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตร	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน	และการ

ทดสอบของวิลคอกซัน	และการทดสอบค่าที	แบบ	Dependent	Samples	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ครูผู้สอนภาษาไทย	นักเรียน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	มีความต้องการหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	หลกัสตูรรายวชิาเพิม่

เติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้ของนักเรียน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ประกอบด้วย 

หลักการ	เป้าหมาย	จุดมุ่งหมาย	โครงสร้าง	ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	เรียกว่า	“PEDDA	Model”	การ

ประเมินผล	 การก�าหนดวิธีการประเมินผล	 และการบริหารจัดการ	 ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 และ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.34/81.59	 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์	 70/70	 ที่ตั้งไว้	 นักเรียนมีทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ	และคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	และมีความ

คิดเห็นต่อการเรียนด้วยหลักสูตร	โดยภาพรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	

 ค�าส�าคัญ :	หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม,	ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ,	ลักษณะการใฝ่รู้			

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract

						The	purposes	of	this	research	were	to	:	1)	study	the	state	of	problems	and	needs	for	a	curriculum	

for	 enhancement	 of	 critical	 reading	 skill	 and	 Knowledge	 seeking	 skill	 of	 students;	 2)	 develop	 a	 

curriculum	for	enhancement	of	critical	reading	skill	and	Knowledge	seeking	skill	of	15	students	who	

study	 at	 Bangangkingkaeng	 school;	 3)	 study	 the	 results	 of	 implementation	 of	 the	 curriculum	 for	 

enhancement	of	critical	reading	skill	and	Knowledge	seeking	skill	of	students	from	

52	students	including	20	students	who	study	in	Mathayomsuksa	2	at	Ban	Nonggungwandeepra-	chasan	

school,	15	students	from	Bandonkloinonyang	school,	and	17	students	from	Banloengtai	school.	The	

instruments	 used	 in	 the	 investigation	were	 the	 additional	 course	 curriculum	 for	 enhancement	 of	 

critical	reading	skill	and	Knowledge	seeking	skill	of	students,	a	learning	achievement	test,	a	test	for	

students’characteristics	 in	Knowledge	 seeking	 skill	 and	a	questionnaire	 for	 the	 students’	opinions	

towards	the	implementation	of	the	curriculum.	The	data	was	analyzed	by	employing	basic	statistics,	

the	Wilcoxen	Matched	Pairs	Signed–Ranks	Test,	and	t-test	(dependent	samples).

	 From	 the	 results,	 it	 was	 found	 that	 Thai	 teacher,	 students,	 and	 other	 concerned	 persons	 

totally	 required	the	development	of	the	additional	course	curriculum	for	enhancement	of	critical	

reading	skill	and	Knowledge	seeking	skill	of	students,	in	a	high	level.	This	additional	course	curriculum	

for	Mathayom	2	students	included	principles,	targets,	objectives,	and	structure,	and	provides	5	steps	

of	learning	management	system	call	“Pedda	Model	”	In	the	study,	the	quality	of	evaluation,	setting	

the	method	of	the	evaluation,	and	administration,	were	also	assessed	and	found	in	the	highest	level,	

generally,	and	the	quality	of	the	curriculum	was	82.34/81.59,	in	accordion	with	the	preset	standard	

of	70/70.	The	finding	indicated	that,	in	the	post-test,	the	students	had	higher	critical	reading	skill	and	

characteristics	of	Knowledge	seeking	skills	than	those	in	the	pre-test	with	statistical	singnificance	at	

.01	level,	and	their	opinions	towards	learning	through	the	curriculum	were	found	in	the	highest	level,	

in	general.	

 Keywords :	Development	of	a	Curriculum	for	Enhancement	,	Critical	Reading	Skill,	Eagerness	

to	Learn

บทน�า

					ภาษาไทย	เป็นภาษาประจ�าชาต	ิทีแ่สดงให้เหน็ถงึความ

เป็นไทย	 ใช้เป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 เพราะ

มนุษย์ใช้ภาษา	 เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร	 การ

ถ่ายทอดความรู้ความคิด	ความรู้สึกและประสบการณ์ต่าง	

ๆ	ระหว่างคนไทยทัง้ชาต	ินอกจากนีย้งัช่วยในการแสวงหา

ความรู้	ทางวิชาการต่าง	ๆ	แปลกใหม่	ได้อย่างกว้างขวาง	

ดังนั้น	คนไทยทุกคนควรตระหนัก	ถึงคุณค่าของภาษาไทย	

ต้องศึกษาหาความรู้	 ให้มีความเชี่ยวชาญแม่นย�า	 มีความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้	 เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่าง 
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ถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	2551	มุง่เน้นให้ผูเ้รยีน

มีความสามารถในการสื่อสาร	การคิด	การแก้ปัญหา	และ

การใช้เทคโนโลยี	 	 มีความรู้อันเป็นสากล	 เห็นคุณค่าของ

ตนเอง	มีวินัย	และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	อีก

ทั้งสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนที่ได้ก�าหนดไว้	ก็ยังเน้นให้มี

ความสามารถในการสื่อสารท้ังรับสารและส่งสารเพื่อ

ถ่ายทอดความรูค้วามคดิความเข้าใจ	ความรูส้กึ	และทศันะ

ของตนเอง	แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและประสบการณ์	อนั

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม	สามารถ

เจรจาต่อรอง	 เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง	 ๆ	

การเลือกรับ	 หรือ	 ไม่รับข้อมูลข่าวสาร	 ด้วยหลักเหตุผล	

ความถูกต้อง	 ตลอดจน	 การเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ	 โดยค�านึงถึง	 ผลกระทบที่มีต ่อตนเอง 

และสังคม	 มีความ	 สามารถในการคิด	 คิดวิเคราะห์	 คิด

สงัเคราะห์	คดิอย่างสร้างสรรค์	คดิอย่างมวีจิารณญาณ	และ

คิดอย่างเป็นระบบ	 เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง	 และ

สังคมได้อย่างเหมาะสม	 บนพื้นฐานของหลักเหตุผล	 และ

คุณธรรม	 สามารถด�ารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการ

เปลีย่นแปลงของสงัคม	สิง่แวดล้อม	และการรูจ้กัหลกีเลีย่ง

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์	ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อตนเอง	และ

ผู้อื่น	 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 เพื่อการพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้	การสื่อสาร	การท�างาน	

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ถูกต้อง	 เหมาะสม	 และมี

คณุธรรม	(กระทรวงศกึษาธกิาร.	2551	:	3)	การอ่านมคีวาม

ส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนจนถึง	 วัยชรา	 การอ่าน

ท�าให้รูข่้าวสารข้อมลูต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	ซึง่ปัจจบุนัเป็นโลกของ

ข้อมูลข่าวสารท�าให้ผู้อ่านมีความสุข	 มีความหวัง	 และมี

ความอยากรูอ้ยากเหน็	อนัเป็นความต้องการของคนทกุคน	

การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง	 คือ	 พัฒนาการ

ศึกษา	 พัฒนาอาชีพ	 พัฒนาคุณภาพชีวิตท�าให้เป็นคนทัน

สมัย	ทันต่อเหตุการณ์	และมีความอยากรู้อยากเห็น	การที่

จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้	 ต้องอาศัย

ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งความรู้ต่าง	ๆ 	ก็ได้มา

จากการอ่านนั่นเอง	 (ฉวีวรรณ	 คูหาภินนท์.	 2542	 :	 11)	

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถือได้ว่าก�าลังด�าเนินการ

ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะปฏิรูปการเรียนรู ้	 ที่มุ ่งการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสมองให้เกิดการเรียนรู้

สูงสุด	 ให้สามารถคิดเป็น	คิดอย่างมีวิจารณญาณ	อันเป็น

รากฐานที่มั่นคงของการเรียนรู้	 ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า	

และสร้างสรรค์	(รุ่ง	แก้วแดง.	2544	:	เว็บไซต์)	ดังนั้น	การ

อ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	จึงเป็นกระบวนการที่

ประมวลผ่านการพิจารณากลั่นกรองไตร่ตรอง	ทบทวน	ใน

แง่ความถกูต้อง	ตามความเป็นจรงิอย่างมเีหตผุล	มหีลกัการ

และตรงประเด็น	เพราะถ้าหากปราศจากการอ่านและการ

คดิอย่างมวีจิารณญาณ	การตัดสนิใจใดๆ	จะไม่ผ่านกระบวน	

การกลัน่กรองทางความคดิเชงิโต้แย้ง	ซึง่อาจท�าให้เราตดัสนิ	

ใจผิดและส่งผลร้ายได้ในที่สุด	 เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	

(2544	:	เว็บไซต์)สอดคล้องกับนอร์ริส	(Norris.1985:	40-

45)	ที่ได้ชี้แนะว่า	การอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เป็นคณุลกัษณะของผูเ้รยีนตามจดุมุง่หมายของการจดัการ

ศึกษาในสังคมข้อมูลข่าวสาร	เป็นการอ่านและการคิดที่ใช้

การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ	 เกี่ยวกับ	 ข้อมูลที่เป็นปัญหา	

ข้อโต้แย้งหรือข้อมูลที่คลุมเครือโดยอาศัยความรู้ความคิด

และประสบการณ์ของตนเองในการหาหลักฐานเพื่อตัดสิน

ใจ	และน�าไปสู่ข้อยุติที่สมเหตุสมผล

	 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกรม

วิชาการ	 พบว่า	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ทั่ว

ประเทศ	 ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ต�่ากว่าร้อยละ	50	ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2552	:	2)	และจากผลการประเมิน

การปฏิรูปการศึกษา	 ของส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศกึษา	ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการ

ศึกษา	และกลุ่มผู้ตรวจราชการ	กระทรวงศึกษาธิการ	ด้าน

มาตรฐานผู้เรียนมาตรฐานที่	 4	 ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคดิวเิคราะห์	คดิคดิสงัเคราะห์	มวีจิารณญาณ	และความ

คิดสร้างสรรค์	 มีคุณภาพระดับดีเพียงร้อยละ	 11.1	 โดย

ประเมินจากโรงเรียนทั่วประเทศ	17,562	โรง	ซึ่งจัดอยู่ใน
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เกณฑ์ระดับต�่า	 ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล

จากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศ 

ไทย	(ส.พ.จ.ท.)	ปี	2554	แจ้งว่าอัตราการอ่านหนังสือของ

เด็กและเยาวชนไทย	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่	 2	 เล่มต่อคนต่อปี	 

ต�่ากว่าสิงคโปร์	40-60	เล่มต่อคนต่อปี	เวียดนาม	60	เล่ม

ต่อคนต่อปี	เกาหลีใต้	52.2	เล่มต่อคนต่อปี	ญี่ปุ่น	50	เล่ม

ต่อคนต่อปี	 มาเลเซีย	 40	 เล่มต่อคนต่อปี	 สาธารณรัฐเช็ก	

16	เล่มต่อคนต่อปี	และข้อมูลจากการประเมนิผลการเรยีน

รูเ้รือ่งการอ่านคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	ของนกัเรยีนทีจ่บ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานจากประเทศต่าง	ๆ 	(PISA)	ในปี	2552	

โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน	 แต่แปลเป็นภาษาแม่ของประเทศ

นั้น	ๆ

	 ผลคอืเดก็ไทยเกนิครึง่อ่านภาษาไทยไม่รูเ้รือ่ง	อ่าน

ไม่ออก	อ่านติดๆ	ขัดๆ	เด็ก	ป.3	ส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์

ไม่คล่อง	(ไทยอยูใ่นอนัดบัที	่47	จาก	65	ประเทศทีเ่ข้าร่วม)	

มีปัญหาการใช้ภาษา	การอ่านไม่ออก	อ่านไม่คล่อง	ส่งผล

ไปถึงการเรียนวิชาอื่น	ๆ	ตามมาเนื่องจากภาษาเป็นเครื่อง

มือส�าคัญในการเรียนรู้	การเขียน	การวิเคราะห์	การจับใจ

ความ	 การวิพากษ์	 การแสดงความคิดเห็น	 ล้วนมาจาก 

พื้นฐานการอ่านท้ังสิ้น	 และจากรายงาน	 The	 Global	 

Competitiveness	 Report	 2013-2014	 “World	 

Economic	Forum-WEF”	ชีว่้า	การศกึษาไทยตัง้แต่ระดบั

ประถม	มัธยม	ถึงมหาวิทยาลัย	มีคุณภาพต�่ากว่าประเทศ

เพื่อนบ้านอย่าง	สิงคโปร์	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	

และลาว	 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนไทยมี

ปัญหาเก่ียวกบัเรือ่งการอ่าน	โดยเฉพาะอย่างยิง่แล้ว	ปัญหา

ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	

	 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านขั้นสูง		 

มิลเลอร์	(Miller.	1972	:	182)	เป็นกระบวนการทางสมอง

ทีม่คีวามซบัซ้อนและสมัพนัธ์กับกระบวนการคดิของมนษุย์	

ธอร์นไดค์	(Thorndike.	1917	:	10–15)	ได้ให้ข้อคดิถงึการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 ว่าเป็นการอ่านท่ีผู้อ่านต้องคิด

วิเคราะห์ควบคู ่ไปกับการอ่านโดยตลอด	 ผู ้อ ่านจะมี

ปฏิกิริยาต่อสิ่งท่ีอ่าน	 โดยอาศัยประสบการณ์ทางภาษา	

และความคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (Critical	 Thinking)	 ที่ 

ผู้อ่านได้ใช้สติปัญญากลั่นกรอง	 วินิจฉัย	 เลือกตัดสินใจว่า

จะเชื่อได้หรือไม่	อ่านแล้วสามารถพิจารณาแยกข้อคิดเห็น	

ออกจากข้อเท็จจริง	 สามารถตีความ	 ตลอดจนพิจารณา

ข้อคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ของผู้เขียนว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงใด	

เลอืกส่วนด	ีส่วนทีเ่หมาะสมไปใช้ประโยชน์ต่อไป	สอดคล้อง

กับ	สตัฟเฟอร์	 (Stauffer.	 1977	 :	 1-10)	ที่ให้แนวคิดว่า	

การอ ่านอย ่างมีวิจารณญาณ	 หรือการคิดอย ่างมี

วิจารณญาณใช้กระบวนการเดียวกัน	และไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น

เองได้โดยธรรมชาต	ิแต่จะต้องมกีารสอนและฝึกฝน	ให้เกดิ

กับผู้เรียน	 ในทุกระดับการศึกษา	 โดยเฉพาะในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	ซึ่งเป็นระดับที่อยากรู้	อยากลอง	และ

ต้องการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ดงันัน้	ในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณนี้	 จึงต้องอาศัยกระบวนการที่ต้องฝึกฝนให้มี

การปฏิบตัอิย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ความรู	้ความคิด	ประสบการณ์	

และส่งเสริมอย่างถูกวิธี	สร้อยสน	สกลรัตน์	(2542	:	179)	

ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ว่า	 เป็นการอ่านที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผล	 

เพื่อการวินิจฉัย	 ประเมินค่าสิ่งที่อ่านว่ามีความถูกต้องน่า

เช่ือถือมากน้อยเพยีงใด	การอ่านอย่างมวีจิารณญาณ	จงึนบั

ได้ว่า	มีความ	ส�าคัญมาก	 เป็นการเพิ่มพูนความรู้	 และสติ

ปัญญาให้แก่ผูอ่้านอย่างแท้จรงิ	สอดคล้องกบั	สมาน	แสงม

ลิ	(2528	:	12	;	อ้างถึงใน	น�้าเพชร	จ�าปาทอง.	2537	:	2)	

ให้ความเห็นว่าการอ่านโดยขาดวิจารณญาณเป็นส่ิง

อนัตราย	เพราะอาจท�าให้ผูอ่้านหลงผดิก่อให้เกดิผลเสยีแก่

ตนเองและผู้อื่น	 การสอนให้รู้จักอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	

จะท�าให ้ผู ้อ ่านเป ็นคนมีเหตุผลและมองโลกในแง ่ด	ี

สอดคล้องกับ	บันลือ	พฤกษะวัน	(2534	:	137)	ที่ให้ข้อคิด

ว่า	การสอนอ่านอย่างมวีจิารณญาณ	จะช่วยให้นกัเรยีนรูจ้กั

คดิหาเหตผุลในเรือ่งราวต่าง	ๆ ได้อย่างด	ีรูจ้กัปรบัตัวไม่หลง

ผิด	หลงเชื่อ	 ก่อนหาทางพิสูจน์ความจริง	 การอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ	 จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ

นักเรียนในการแสวงหาความรู้	 ความจริงเพื่อให้เกิดความ

ถูกต้องโดยอาศัย	 การแปลความ	 ตีความหมายข้อมูลและ
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ข้อสรุปอย่างมีเหตุผล	 นักเรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ผลการสงัเกตการสอน	และการสรปุวเิคราะห์ข้อมลู

จากแบบสอบถาม	 แบบสัมภาษณ์	 นักเรียนและครูผู้สอน

สาระภาษาไทย	 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม	

ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	พบว่า	ครูยังจัดการเรียน

การสอนแบบเดิม	ๆ	อยู่	คือสอนตามหลักสูตร	ตามเนื้อหา

ที่ก�าหนด	 และเป็นผู้ควบคุมการสอนเอง	 สอนโดยการ

บรรยาย	 การแปลความหมายของค�าศัพท์และอธิบายเนื้อ

เรื่องให้นักเรียนเข้าใจ	 แล้วท�าแบบฝึกหัด	 ไม่ค่อยได้ใช้

กิจกรรมหรือสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายมาช่วยกระตุ้น	ให้

นกัเรยีนได้ฝึกการคดิวเิคราะห์	คดิสงัเคราะห์	หรอืสรปุองค์

ความรูด้้วยตนเอง	ส่งผลให้นกัเรียนขาดความกระตือรอืร้น

ไม่มีความมั่นใจไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆ	เกี่ยวกับการ

อ่านและการคิดของตนเอง	 นอกจากนั้นการใช้สื่อ	 และ

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน	 ของครูก็มีน้อยมาก	

เพราะสื่อจะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านได้ดีขึ้น	

และผลจากการสัมภาษณ์นักเรียน	พบว่า	นักเรียนไม่ได้รับ

การฝึกให้คดิวเิคราะห์	ส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านแล้วให้ตอบ

ค�าถามวดัความรู	้ความเข้าใจในเรือ่งทีอ่่าน	ส่งผลให้นกัเรยีน

ขาดทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ	และโรงเรยีนยงัขาด

หลกัสตูรอนัเป็นกรอบทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณ

	 ดังนั้นผู ้ วิจัยจึงได ้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณและการใฝ ่รู ้ 	 ควบคู ่กับการคิดอย ่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ซึ่งการ

พัฒนาหลกัสตูร	ครัง้นีผู้ว้จัิยใช้กระบวนการพฒันาหลกัสตูร

ตามแนวความคิดของ	ไทเลอร์	(Tyler	.	1989	:	200-202)	

และทาบา	(Taba.	1962	:	438)	และทฤษฎีการอ่านอย่าง

มวีจิารณญาณ	ของ	Lapp	และ	Flood	ซึง่เป็นทฤษฎทีีเ่น้น

ความสมัพันธ์ของข้อความและการวเิคราะห์ข้อความ	ควบคู่

กับกระบวนการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 6	 ขั้น	 ของ	

บลูม	 และผู้วิจัยได้ออกแบบการสอนตามรูปแบบการสอน

อ่านอย่างมวิีจารณญาณ	แบบ	Pedda	Model	ม	ี5	ขัน้ตอน	

ได้แก่	ขั้นการเสนอปัญหา	/	กรณีตัวอย่าง	ขั้นการอธิบาย	

/	วเิคราะห์ปัญหา	ขัน้การตดัสินใจ	/	ทางเลือกในการปฏิบตัิ	

ขั้นการอภิปราย	ประเมินผลที่เกิดขึ้น	และขั้นการน�าไปใช้	

/	การน�าไปปฏบิตั	ิเพือ่น�าไปจดัการเรยีนรูใ้ห้แก่นกัเรยีนให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน

อย ่างมีวิจารณญาณและการใฝ ่รู ้ 	 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2

	 2.		เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีคุณภาพ	

	 3.		เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการ

ใฝ่รู้	ด้านต่อไปนี้

	 	 3.1		 เพือ่หาประสทิธภิาพของหลกัสตูรรายวชิา

เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

และการใฝ่รู้	E1/E2

	 	 3.2		 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมี

วจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	

ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

	 	 3.3		 เพือ่เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะด้านการใฝ่รู้

ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียน

	 	 3.4		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่2	ทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยหลกัสตูรรายวชิา

เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

และการใฝ่รู้	
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ขอบเขตการวิจัย 

	 การวจัิยครัง้นี	้ผูว้จิยัได้ก�าหนดขอบเขตของการวจัิย	

ดังนี้

	 การพฒันาหลกัสตูรรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู ้	 ของ 

นกั-เรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	มลีกัษณะเป็นหลกัสตูร	

ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	โดยไม่

ได้ยึดเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

แต่คัดเลือกเนื้อหาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน	 จากเอกสาร 

สิ่งพิมพ์อื่นๆเช่น	 ข่าว	 บทความ	 นิทานพื้นบ้าน	 พระบรม

ราโชวาท	บทร้อยกรอง	บทเพลง	ค�าโฆษณา	เป็นต้น	ส่วน

ประชากร	ผู้วิจัยก�าหนดเอานักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	เนื่องจากเป็น

ช่วงก่ึงกลางของระดบัช้ัน	นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี	1	เป็น

ชัน้ต้นของระดบัชัน้	ซึง่เป็นช่วงทีน่กัเรยีนจะต้องปรบัตวักบั

การเข้าเรียนในระดับช้ันใหม่	 ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 3	 เป็นชั้นสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที่นักเรียนจะให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไป				

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

	 1.		ตวัแปรต้น	ได้แก่	หลกัสตูรรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่

เสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้	

ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

	 2.		ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 1)	 ทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ	2)	การใฝ่รู้	และ3)	ความคิดเห็นของนักเรียน

ที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม	ที่พัฒนาขึ้น

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที	่1	การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการ

หลักสูตร	จากบุคคล	3	กลุ่ม	ได้แก่	ครูผู้สอน	นักเรียน	และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี	2	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.		กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	

บุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์	

ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 คณะครู	 กรรมการสถานศึกษา	 

ผูป้กครองนกัเรยีน	จ�านวน	49	คน	ได้มาโดยการเลอืกแบบ

เจาะจง	เครื่องมือการวิจัย	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	

	 2.		กลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม	ได้แก่	

ครผููส้อนสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย	ของศนูย์พฒันาคณุภาพ

การศึกษาโกสัมพี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	3	จ�านวน	14	คน	ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง

	 ระยะที่	2	การพัฒนาหลักสูตร	

	 ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดรูป

แบบการพัฒนาหลักสูตรของ	 ไทเลอร์	 และทาบา	 โดย

ด�าเนินการ	เป็น	3	ขั้นตอน	คือ	การยกร่างหลักสูตร	การ

วิพากษ์หลักสูตร	และการทดลองใช้หลักสูตร	การวิพากษ์

หลักสูตร	โดยผู้ทรงคุณวุฒจิ�านวน	6	คน	ทดลองใช้หลักสูตร	

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง	

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	

3	ภาคเรียนที่	2	ปีการ	ศึกษา	2556	จ�านวน	15	คน	ใช้วิธี

การสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	

ระยะที่	 2	 ได้แก่	 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู ้	 แบบ

ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร	 แบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู ้	 และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้หลักสูตร	 ได้แก่	 แผนการ

จัดการเรียนรู้	 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบวัด

คุณลักษณะด้านการใฝ่รู้	 และแบบสอบถามความคิดเห็น

นักเรียนที่มีต่อความเหมาะสมของหลักสูตร	

	 ระยะที่	 3	 การศึกษาผลการใช้หลักสูตร	 กลุ่ม

ตวัอย่างทดลองใช้หลกัสตูรได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียนบ้านหนอง

กุงวันดีประชาสรรค์	 จ�านวน	 20	 คน	 โรงเรียนบ้านกลอย

หนองยาง	และโรงเรยีนบ้านเลิงใต้	ศูนย์พฒันาคุณภาพการ

ศึกษาโกสัมพี	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม	ศึกษา	

มหาสารคาม	เขต	3	จ�านวน	52	คนได้มาโดยการเลอืกแบบ

เจาะจง	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 เครื่องมือที่ใช้ใน
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การทดลอง	ได้แก่	หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณและการใฝ่รู้	และเคร่ือง

มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองใช้หลักสูตร	

ได้แก่	 แผนการจัดการเรียนรู้	 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	แบบวัดคุณลักษณะการใฝ่รู้	และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร	

	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉล่ีย	 

ค่าร้อยละ	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 การทดสอบ 

ของวิลคอกซัน	(The	Wilcoxon	Matched	Pairs	Signed	

–	 Ranks	 Test)	 และการทดสอบค่าที	 (t-test	 แบบ	 

Dependent	Sample)

ผลการวิจัย

	 1.		ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

จ�าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้	 ของ

นกัเรยีน	ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	2	พบว่า	ครภูาษาไทย	ต้องการ

จดัท�าหลกัสตูรรายวชิาเพิม่เตมิทีเ่น้นการพฒันาทกัษะการ

อ่านอย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีนโดยเฉพาะ	

เพื่อจะได้พัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง	และสามารถตอบ

สนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ได้อีก

ทางหนึ่ง	 นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดท�าหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณและการใฝ่รู้	เพราะจะได้รับการฝึกทักษะการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้อย่างถูกต้อง	 โดยอิง

ตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	

2551	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	ต้อง	การให้โรงเรยีนจดัท�าหลกัสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านอ่านอย่างมี

วิจารณญาณและการใฝ่รู้	ให้กับนักเรียน	เพราะถ้านักเรียน

เกิดทักษะทั้ง	2	อย่างนี้แล้ว	ก็จะสามารถน�าไปบูรณาการ

ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง	 ๆ	 ได้อีก	 อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 2.		ผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้

ของนกัเรียน	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2	ได้หลกัสตูร	ซึง่ประกอบ

ด้วย	1)	หลักการของหลักสูตร	2)	เป้าหมายหลักสูตร	3)	จดุ

มุ่งหมายหลักสูตร	4)	โครงสร้างหลักสูตร	ซึ่งมีรูปแบบการ

จดัการเรยีนรู้	เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านอย่างมวิีจารณญาณ

และการใฝ่รู้	5	ขั้นตอน	เรียกว่า	“PEDDA	Model”	P	มา

จาก	Problems	เป็นขัน้การน�าเสนอปัญหา	หรือการศกึษา

กรณีตัวอย่าง	โดยให้นักเรียนตั้งค�าถามล่วงหน้าก่อนลงมือ

อ่าน	E	มาจาก	Explanation	เป็นขัน้อธบิาย	หรอื	วเิคราะห์

ปัญหา	ซึง่กระท�าหลงัจากทีน่กัเรยีนได้อ่านเรือ่งราวจบแล้ว

และ	ร่วมกันวิเคราะห์	วิจารณ์	อธิบาย	ประเด็นปัญหาที่ตั้ง

ไว้	D	มาจาก	Decision	Making	เป็นขั้นการตัดสินใจ	หรือ	

ทางเลือกในการปฏิบัติ	 คือ	 หลังจากที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์

วิจารณ์	 อธิบายแล้วสามารถเลือกแนวทางที่ดีไปปฏิบัติได้	

D	มาจาก	Discusion	 เป็นขั้นการอภิปราย	ประเมินผลที่

เกิดขึ้น	 คือ	 สามารถสรุปประเด็น	 ข้อดี	 ข้อด้อย	 จากการ

อ่านและสรุปองค์ความรู้ได้	 A	มาจาก	Application	 เป็น

ขั้นการน�าไปใช้	 หรือน�าไปปฏิบัติ	 5)	 การประเมินผล

หลักสูตร	 6)	 การก�าหนดวิธีการประเมินผลหลักสูตรและ	 

7)	 การบริหารจัดการหลักสูตร	 ผลการประเมินคุณภาพ

ความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาเพิม่เตมิเพือ่เสรมิสร้าง

ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีน	

พบว่า	 มีความเหมาะสมโดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด	 

(ค่าเฉลี่ย	4.66	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.17)	

	 3.		ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร	พบว่า	

	 	 3.1		 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีน	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 81.73/	 

81.00	 	 แสดงว่า	หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้น	 มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	70/70	ที่ตั้งไว้

	 	 3.2		 นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยหลักสูตรรายวชิาเพิม่

เติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 มีค่าเฉล่ียทักษะการอ่านอย่างมี

วจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.01
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	 	 3.3		 นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยหลกัสตูรรายวชิาเพิม่

เติมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้	หลัง

เรียนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.01	

	 	 3.4	 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วย

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน

อย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รู้	ทีพ่ฒันาข้ึน	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.77,	S.D.	=	0.26	)

อภิปรายผลการวิจัย 

	 1.		ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

จ�าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้ของ

นักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	พบว่า	ครูผู้สอนภาษาไทย	

นักเรียน	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 มีความคิดเห็นต่อความ

ต้องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือเสริมสร้าง

ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีน	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้เป็นผลเนื่องมาจาก	

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	 ที ่

มุง่เน้นการพฒันาผูเ้รยีนให้เกดิสมรรถนะส�าคญั	5	ประการ	

คอื	มคีวาม	สามารถในการสือ่สาร	ความสามารถในการคดิ	

ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต	 และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีซึ่งการ

พัฒนานักเรยีนให้เกดิสมรรถนะ	ดงักล่าวนัน้	จ�าเป็นจะต้อง

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนให้มี

ประสทิธภิาพก่อน	เมือ่นกัเรยีนมีความสามารถและมคีวาม

เข้าใจในการอ่านแล้วก็จะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถ

ในการสือ่สาร	สามารถน�าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ด้จากการ

อ่านไปพัฒนากระบวนการคิด	 กระบวนการแก้ปัญหา	 มี

ทักษะชีวิตที่ดี	 ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะ

สม	 ดังนั้นนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านดีจะได้

เปรียบที่จะก้าวไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่ท�าให้ทราบแนวคิด	

และสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	รู้เท่าทันเหตุการณ์	ความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม	 จึงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ

แวดล้อมในสังคมได้ดี	ดังที่	สมุทร	เซ็นเชาวนิช	(2540	:	2)	

ได้เสนอแนวคดิว่า	การอ่านทีด่	ีเป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะท�าให้เกดิ

ความส�าเร็จในชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในครึ่งหลังของ

ทศวรรษนี้	ไม่มีทักษะใด	ที่จะส�าคัญมากไปกว่าทักษะการ

อ่าน	บางคนเชื่อว่า	 คนที่มีขีดความสามารถในการอ่านต�่า	

อาจจะต้องพบกับความล้มเหลวในชวีติการท�างาน	หรอืการ

ศึกษาเล่าเรียนอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้	 และคนที่มีความ	

สามารถในการอ่านสูง	 จะพบกับความส�าเร็จและความ

ก้าวหน้าในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับ	 อุทุมพร	 ตรังคสมบัต	ิ

(2543	:	99)	ได้เสนอแนะว่า	ทักษะการอ่านนับเป็นหนึ่งใน

ทักษะพื้นฐานด้านภาษาที่มีความจ�าเป็นต่อการเรียนรู้	จน

มีค�ากล่าวว่า	ทักษะการอ่านเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญ	แต่ใน

ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม	 รวมทั้ง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ยุคสังคม

ข่าวสาร	 เช่น	 ปัจจุบันน้ี	 อาจท�าให้การถ่ายทอดความคิด 

ด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 	มอีปุสรรค	และเกดิความบกพร่องได้มาก	 

ดงันัน้เพือ่ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านี	้การพฒันาการ

อ่านอย่างมวีจิารณญาณ	จงึนบัว่าเป็นส่ิงส�าคญั	เพราะท�าให้

บุคคลสามารถด�ารงชีวิตอยู ่ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	

(กระทรวงศกึษาธกิาร.	2551	:	22)	ประกอบ	กบัข้อมลูจาก

รายงานการประเมินภายนอก	 ของส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 พบว่า	

โรงเรยีนส่วนใหญ่	มปัีญหาในเรือ่งการอ่าน	และการคิดของ

นักเรียน	 ผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับต�่า	 สาเหตุ

เพราะกระบวนการเรียนการสอนของครู	 ยังเน้นการให้

ความรู้แบบครูคอยป้อนให้นักเรียนท่องจ�า	 มากกว่าการ 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผล	 รู้จักการวิเคราะห	์

สังเคราะห์	การแก้ปัญหา	รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และสร้าง

องค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	(กองวจิยัการศึกษา.	2541:	20-27	

;	พนม	พงษ์ไพบลูย์.	2542	:	7-8	;	ไพฑรูย์	สนิลารตัน์.	2543	

:	14-17)	อีกสาเหตุหนึ่ง	คือ	ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน

ไม่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตักิารอ่าน	ฝึกการคดิอย่าง

มีวิจารณญาณ	เนื่องจากครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจที่

ชดัเจนเกีย่วกบักระบวนการอ่านการคิดอย่างมวีจิารณญาณ	
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รวมไปถึงรปูแบบ	วธิกีารและเทคนคิ	เก่ียวกบัการสอนหรอื

การพัฒนาการอ่าน	การคิด	ท�าให้ครูขาดความมั่นใจ	และ

ประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 เพื่อ

พัฒนากระบวนการอ่าน	 การคิดของนักเรียน	 (ทิศนา	 

แขมมณี.	 2551:	 12)	 และอีกสาเหตุหนึ่งที่	 เป็นที่รับรู้กัน

อย่างกว้างขวาง	ก็คือ	ปัญหาการอ่านของเด็กและเยาวชน

ไทยในปัจจุบันอยู ่ในภาวะวิกฤติ	 เด็กไทยไม่ชอบอ่าน

หนงัสอื	เดก็ไทยอ่านหนงัสอืน้อยมาก	เดก็ไทยไม่รกัการอ่าน	

เมื่อเทียบกับเด็กชาติอื่น	 ๆ	 จนกระทรวงศึกษาธิการได้

ประกาศให้	ปี	พ.ศ.	2552	-	พ.ศ.	2561	เป็นทศวรรษแห่ง

การอ่าน	เพือ่เป็นแนวทางด�าเนนิงานส่งเสรมิการอ่านอย่าง

จริงจัง	ที่จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	

(พ.ศ.	2552	-	2561)	ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	คอื	

คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 มีความเป็น

พลเมอืงและภมูใิจในความเป็นไทย	โดยก�าหนดจดุเน้นและ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 จากเหตุผลและ

สภาพปัญหาเก่ียวกับการอ่านของนักเรียนท่ีกล่าวมา	 จึง

ท�าให้	 ครูผู้สอนภาษาไทย	นักเรียน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

มีความคิดเห็นต่อความต้องการจ�าเป็นต่อการพัฒนา

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน

อย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีน	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก

	 2.		ผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ได้หลักสูตร	ซึ่งประกอบ

ด้วยองค์ประกอบดังนี้	 1)	 หลักการของหลักสูตร	 2)	 เป้า

หมายหลักสูตร	 3)	 จุดมุ่งหมายหลักสูตร	 4)	 โครงสร้าง

หลักสูตร	ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู ้	 5	 ขั้นตอน	 

เรียกว่า	“	ฃPEDDA	Model”	5)	การประเมินผลหลักสูตร	

6)	 การก�าหนดวิธีการประเมินผลหลักสูตร	 และ	 7)	 การ

บริหารจัดการหลักสูตร	 ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากผู้

วิจัยได้ศึกษาหลักการ	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดท�า

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 เกี่ยว

กับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 ศึกษาหลักการ	

แนวคิด	 ทฤษฎีที่เก่ียวกับรูปแบบการสอนอ่านอย่างมี

วจิารณญาณ	วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน	 พ.ศ.	 2551	 เพื่อศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชา	 ที่

สามารถจะน�ามาพฒันาทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ

และการใฝ่รู้	 ให้กับผู้เรียนได้	จากนั้นจึงคัดเลือกสาระหรือ

เนื้อหาที่จะใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียน	เพื่อให้ผู้เรียนได้

ฝึกหัดและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ

การใฝ่รู้	 ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 โดยใช้ส่ือเอกสารที่เป็น	

นิทานพื้นบ้าน	ข่าว	บทความ	เรื่องสั้น	บทร้อยกรอง	และ

พระบรมราโชวาท	เป็นต้น	จากนัน้จงึก�าหนดเป็นโครงสร้าง

ของหลักสูตรรายวชิาเพิม่เตมิ	เพือ่เสริมสร้างทกัษะการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู ้ของนักเรียน	 ทั้ง	 7 

องค์ประกอบ	 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดด ้าน	 

องค์ประกอบหลักสูตรที่	กรมวิชาการ	(2546	จ	:	12)	และ	

วัฒนาพร	ระงับทุกข์	 (2545	 :	12)	ที่ได้เสนอแนะไว้	ตาม

กรอบโครงสร้างดังกล่าว

	 ผลการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของ

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน

อย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีน	พบว่า	มคีวาม

เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนี้เป็นผล

เนื่องมาจาก	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณและการใฝ่รู้ของนักเรียน	 จากสภาพจริงท่ีได้

จากการศึกษา	 สภาพปัญหา	 ข้อมูลพื้นฐาน	 และความ

ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้

ของนักเรียน	 ผลจากการสัมภาษณ์	 และการสนทนากลุ่ม

ของครูผู ้สอน	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย	 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อย

กว่า	10	ปี	จ�านวน	14	คน	จาก	14	โรงเรียน	ซึ่งคณะครูที่

ร่วมสนทนากลุม่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุ

แก้ไข	 และเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักสูตรรายวิชาเพิ่ม
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เติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ

การใฝ่รู้ของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	 จากนั้นจึง

น�าหลกัสตูรทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วไปให้ผูท้รงคุณวฒุ	ิจ�านวน	

6	 คน	 ซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู ้ที่มีความรู ้และ

ประสบการณ์ด้านหลักสูตรเป็นอย่างดี	 ท�าการวิพากษ์

หลกัสตูร	ซึง่ในทกุขัน้ตอนในการสร้างและพฒันาหลกัสตูร	

มีการตรวจสอบการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อ

บกพร่องที่พบ	 จนได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์	 ที่มีผลการ

ประเมินคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตรรายวิชาเพิ่ม

เติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ

การใฝ่รู้ของนักเรียน	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เพื่อน�า

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป	 ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จิรพรรณ	 นาคแย้ม	 (2555	 :	

149-150)	 ได้วิจัยเรื่อง	การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาขอ

งมาร์ซาโน	 พบว่า	 ผลการประเมินความเหมาะสมของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

	 3.		ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร	ผลการ

หาประสิทธิภาพของ	 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้ของ

นกัเรยีน	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2	พบว่ามปีระสทิธิภาพเท่ากบั	

81.73/	81.00	ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ์	70/70	ทีต่ัง้

ไว้	 นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	 2	 มีค่าเฉล่ียทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ

คุณลักษณะด้านการใฝ่รู้	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 นอกจากน้ันยังพบว่า	

นกัเรยีนยงัมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนด้วยหลกัสตูรรายวชิา

เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

และการใฝ่รู้ทีพ่ฒันา	ขึน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	แสดง

ให้เห็นว่าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู ้ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว้	ซึง่สามารถแยกอภปิรายผลในประเดน็ต่าง	ๆ 	ได้ดงันี้

	 ประเด็นแรก	 คือ	 ประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้

ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	พบว่า	มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	 81.73/	 81.00	 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	

70/70	 ที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าองค์ประกอบของ

หลกัสตูรด้านโครงสร้างหลกัสตูร	ซึง่มรีปูแบบการจดัจดัการ

เรียนรู้	 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ

การใฝ่รู้	 5	 ขั้นตอน	 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นที่เรียกว่า	

“PEDDA	Model”	ซึง่ประกอบด้วย	ขัน้ที	่1	P	=	Problems	

การเสนอปัญหา	/	กรณตีวัอย่าง	ขัน้ที	่2	E	=	Explanation	

การอธิบาย	 /	 วิเคราะห์ปัญหา	 ขั้นที่	 3	 D	 =	 Decision	

Making	การตัดสินใจ	/ทางเลือกในการปฏิบัติขั้นที่	4	D	=	

Discussion	การอภิปราย	ประเมินผลที่เกิดขึ้น	และขั้นที่	

5	A	=	Application	การน�าไปใช้	 /	การน�าไปปฏิบัติ	ซึ่ง

แต่ละขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีกิจกรรมที่

หลากหลาย	 ที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณและการใฝ่รู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้เป็น

อย่างดี	ซึ่งรูปแบบการสอนดังกล่าวสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	 และใน

การจดัการเรยีนการสอนอ่าน	ครผูู้สอนมกีารสร้างแรงจงูใจ

ให้เกดิขึน้กับผูเ้รยีน	กจิกรรม	และเนือ้หาทีน่�ามาให้นกัเรยีน

อ่านมีความเหมาะสมกับ	 เพศ	 วัย	 และประสบการณ์เดิม

ของผู้เรียน	 จากเหตุผลที่กล่าวมาท�าให้หลักสูตรเพื่อเสริม

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความใฝ่รู ้ 

ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

เกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 อาภาภรณ์	 

อินเสมียน	 (2556	 :	 165-169)	 ได้วิจัย	 เรื่อง	 การพัฒนา

หลกัสตูรบรูณาการ	กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	เพือ่ 

เสรมิสร้างการคดิวเิคราะห์	ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 

พบว่า	หลักสูตรบูรณาการมีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	87.15/ 

84.29	สูงกว่าเกณฑ์	80/80	ละยังสอดคล้องกับ	จิรพรรณ	 

นาคแย้ม	 (2555	 :	 149-150)	 ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตร	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามจุดมุ่งหมาย

ทางการศึกษาของมาร์ซาโน	 พบว่า	 ประสิทธิภาพของ	
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หลกัสตูรมค่ีาเท่ากบั	82.00/81.50	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์	80/80	

ที่ก�าหนด	

	 ประเด็นที่สอง	 คือ	 นักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมี

วจิารณญาณ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	มค่ีาเฉลีย่คะแนนทกัษะ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและคุณลักษณะด้านการใฝ่รู	้

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.01	ทีเ่ป็นเช่นนีม้าจาก	กระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปู

แบบ	PEDDA	Model	มีความแปลกใหม่	น่าสนใจ	บทอ่าน

มคีวามหลากหลาย	เนือ้หาสาระสอดคล้องกบัระดบัช้ันและ

วัยของผู้เรียน	 ขั้นตอนการเรียนรู้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ใช้

ในการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	คือ	 ทฤษฎีเน้นความ

สมัพนัธ์ของข้อความ	และทฤษฎเีน้นการวเิคราะห์ข้อความ	

ซึง่ท้ังสองทฤษฎีมคีวามสมัพันธ์กนั	คอื	เมือ่รบัข่าวสารแล้ว	

ก็จะวิเคราะห์ค�ายาก	ท�าความเข้าใจ	เปรียบเทียบกับความ

รู้เดิม	 หาความสัมพันธ์ของข้อความ	 โดยการวิเคราะห์	

สงัเคราะห์	ประเมนิค่า	เพือ่น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์	ซึง่เมือ่

นักเรียนได้เรียนรู้	ตามรูปแบบการสอนดังกล่าว	จึงท�าให้มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ

คุณลักษณะด้านการใฝ่รู้	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ซึ่ง	 สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	ธดิารตัน์	สมานพนัธ์	(2549	:	67-69)	ได้ศกึษา	ผลของ

การใช้รูปแบบการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ต่อการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอย่างมวีจิารณญาณ	

พบว่า	 นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่าน	 ภาษา

อังกฤษอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญ	ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสอดคล้องกับ 

อาภาภรณ์	อนิเสมยีน	(2556	:	165-169)	ได้วจิยั	เรือ่ง	การ

พฒันาหลกัสตูรบรูณาการกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	

เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนระดับประถม

ศึกษา	พบว่า	 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการคิด

วเิคราะห์	มคีวามแตกต่างกนัโดยหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 และประเด็นสุดท้ายจากการศกึษาความคิดเหน็ของ

นกัเรยีนต่อการเรยีนด้วยหลักสูตรรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่เสรมิ

สร้างทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้	 ที่

พฒันาขึน้	พบว่า	โดยรวมนกัเรยีนมีความคดิเห็นอยูใ่นระดับ

มากที่สุด	 ที่เป็นเช่นนี้มาจากกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริม

สร้างทกัษะการอ่านตามรูปแบบการจัดการเรยีนรู	้“PEDDA	

Model”	 นั้น	 มีความน่าสนใจ	 การเรียนรู้	 นักเรียนจะได้

เรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนๆ	 ที่คละความสามารถกัน	

นักเรียนจะได้เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 เนื้อหา

สาระที่น�ามาให้อ่านมีความหลากหลาย	 มีทั้งข่าว	 นิทาน	

เพลง	 ค�าโฆษณา	 ปกิณกคดี	 สารคดี	 ร้อยกรอง	 และ

วรรณกรรมร่วมสมัย	ซึง่เน้ือหาจะมคีวามเหมาะสมกับระดบั

ชัน้และวยัของนกัเรยีน	การวดัและประเมนิผลมคีวามหลาก

หลาย	 มีทั้งการประเมินชิ้นงาน	 และการทดสอบ	 ซึ่งจาก

เหตผุลต่าง	ๆ 	ทีก่ล่าวมาส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อ

การเรยีนด้วยหลกัสตูรรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่เสรมิสร้างทกัษะ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู	้ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาภรณ์	 อินเสมียน	

(2556	:	165-169)	ได้วจิยั	เรือ่ง	การพฒันาหลกัสตูรบรูณา

การกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เพื่อเสริมสร้างการ

คิดวิเคราะห์	 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	 พบว่า	

นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุด	และยังสอดคล้องกับ	มณีวรรณ	ฤทธิ์น�้าด�า	 (2556	 :	

233-234)	 ได้วิจัยการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ผลการ

วจิยั	พบว่า	ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่

6	 ที่มีต่อหลักสูตรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก	

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าหลักสูตรไปใช้

	 	 1.1	 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง

ทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณและการใฝ่รูข้องนกัเรยีน	

เป็นหลักสูตรที่มีความส�าคัญต่อนักเรียนทุกคนทั้งนี้เพราะ
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ทกัษะการอ่านอย่างมีวจิารณญาณและคณุลกัษณะด้านการ

ใฝ่รู้	 เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้องค์

ความรูต่้าง	ๆ 	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ดงันัน้ควรให้นกัเรยีน

ทกุคนได้เรยีนรูจ้ากหลกัสตูรเพือ่ให้เกดิคณุลกัษณะดงักล่าว

	 	 1.2		 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 ควรตระหนักถึง

ความส�าคัญของคุณลักษณะของนักเรียน	 ทางด ้าน 

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้	 ซ่ึงเป็น

คุณลักษณะของเด็กนักเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	ซึ่งมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่าง	ๆ	ด้วย

	 	 1.3		 ครูผู ้สอนที่จะน�าหลักสูตรนี้ไปใช้	 ต้อง 

เตรยีมท�าความเข้าใจเกีย่วกบัองค์ประกอบของหลกัสูตร	ซึง่

ได้แก่	หลักการ	เป้าหมาย	จุดมุ่งหมาย	โครงสร้าง	ซึ่งมีรูป

แบบการจัดการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	เรียกว่า	“PEDDA	Mod-

el”	 	การประเมินผล	การก�าหนดวิธีการประเมินผล	และ

การบริหารจัดการ	 เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลกัสตูรเพือ่พัฒนาทกัษะการอ่านอย่างมวีจิารณญาณ

และการใฝ่รู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 1.4		 ครูผู้สอนที่จะน�าหลักสูตรนี้ไปใช้	 ต้องมี

บทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตร	เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออก	เป็นผู้สร้าง

บรรยากาศเป็นกันเองและต้องไม่ยึดตัวเองเป็นส�าคัญ	

	 	 1.5	 ครูผู ้สอนที่จะน�าหลักสูตรน้ีไปใช้	 ต้อง

ท�าความเข้าใจแนวคิด	 หลักการ	 และกระบวนการด�าเนิน

กิจกรรม	 วิธีการประเมินผล	 เพื่อให้การด�าเนินการของ

หลักสูตรมีประสิทธิผลตามความต้องการ

	 	 1.6		ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ

การใฝ่รู	้เป็นทกัษะทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

ต้องส่งเสริม	พัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน

	 	 1.7	 กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้	 ให้ใช้

กิจกรรมที่หลากหลายเน้นการตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นให้

นักเรียนได้คิดอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.8	 เน้ือหาท่ีจะให้นักเรียนอ่านในแต่ละ

แผนการจดัการเรยีนรู	้เนือ้หาสาระต้องเหมาะสมกบัวยัของ

ผู้เรียน	มีขอบข่ายเนื้อหาที่หลากหลายกลุ่มสาระการเรียน

รู้	 เช่น	สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม	ศิลปะ	และ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี

	 	 1.9		 การวัดและประเมินผลในแต่ละแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ต้องปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้

มีความชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระ

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ในการวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณและการใฝ่รู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 ซึ่งเป็นความจ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	 21	หากได้มีการส่งเสริมหรือพัฒนา	จะช่วยให้นักเรียน

สามารถน�าทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้อื่น	ๆ	ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนั้นจึงควรมี

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรส�าหรับนักเรียนในระดับชั้น 

อื่น	ๆ	ต่อไป

	 	 2.2	 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ 	 สามารถน�า

กระบวนการจดัการเรยีนรู	้“PEDDA	Model”	เพ่ือส่งเสรมิ

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการใฝ่รู้	 ไปใช้เป็น

แนวทางการศึกษาและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อไป

	 	 2.3		 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนขณะร่วม

ฝึกกิจกรรม	ผู้วิจัยพบว่า	นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะ

แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

อย่างมเีหตผุล	ท�าให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั	ดงันัน้	ควรมกีาร

วิจัยในคุณลักษณะอื่นๆ	 ที่เป็นการสร้างสังคมวิชาการ	

สามารถน�าเทคนิคการเรียนรู ้	 “PEDDA	 Model”	 ไป

ประยกุต์ใช้กบัการพฒันากระบวนการจัดกจิกรรมการเรยีน

รู้ได้	
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การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 

ในจังหวัดมหาสารคาม
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of Private Schools In Maha Sarakham Province
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	ตามความ

คดิเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษา	และครผููส้อน 2)	เพือ่ศกึษาแนวทางในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั	ตามแนวคดิ

ของผู้บริหารสถานศึกษา	การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น	2	ระยะ	คือระยะที่	1	กลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	คณะกรรมการสถาน

ศึกษา	 44	 คน	 และครูผู้สอนระดับปฐมวัย	 135	 คน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	 และระยะที่	 2	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	9	คน	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	ทั้งเชิงปริมาณด้วย

สถิติพื้นฐานและเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 

 1.	 ระดับสภาพและความต้องการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน	พบว่า	มีการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ

มากทกุด้าน	เพราะการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัมหาสารคาม	มกีารแข่งขนัในการจดัการศกึษาค่อนข้าง

สูงการด�าเนินการจัดการศึกษา	จึงต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้าน	ทั้งด้านการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา	การ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้	การบูรณาการการเรียนรู้	การ

ประเมินพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก	 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง	 เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้ตาม

สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป	เป็นไปตามนโยบายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	และความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน	

	 2.		แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	 โดยจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา

ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน	จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่	และมีแหล่งเรียนรู้	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ	

การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะต่าง	ๆ	มีการบูรณาการการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี	มีการประเมินพัฒนาการและการเรียน

รู้ของเด็ก	มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ให้กับผู้ปกครอง	ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

  ค�าส�าคัญ	:	การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
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Abstract

	 The	research	aimed	to:	1)	study	the	state	and	need	of	early	childhood	education	organization	

according	to			the	opinions	of	the	educational	institution	committee	members	and	teachers;	2)	study	

the	ways	of	early	childhood	education	organization	according	to	the	concepts	of	the	educational	

institution	administrators.	The	collection	of	data	was	divided	into	2	phases.	In	Phase	1	the	sample	

comprised	44	educational	institution	committee	members	and	135	teachers	in	the	early	childhood	

level.	The	instrument	used	in	the	collection	of	data	was	a	questionnaire.	In	Phase	2	the	target	group	

comprised	9	educational	institution	administrators.	The	instrument	used	was	a	structured	interview	

form.	The	quantitative	data	were	analyzed	with	basic	statistics	and	the	qualitative	data	with	a	content	

analysis.

  

Findings of the study are as follows:

	 1.		The	level	and	the	state	of	need	of	education	organization	in	the	private	schools	were	in	

the	high	level	on	every	aspect.	Because	organizing	education	of	the	private	schools	in	Maha	Sarakham	

Province	faced	a	rather	high	competition,	preparation	must	be	carried	out	on	all	aspects:	constructing	

the	 school-based	 curriculum;	 arranging	 environment	 to	make	 it	 favorable	 for	 learning;	 organizing	 

activities	that	promote	development	and	learning;	integrating	learning;	evaluating	development	and	

learning	of	the	children,	enhancing	relationship	between	the	school	and	the	parents,	in	order	to	be	

able	to	organize	education	in	the	social	condition	that	has	changed	while	keeping	it	in	accordance	

with	the	policy	of	the	early	childhood	curriculum	and	the	needs	of	the	parents	and	the	community.

		 2.	 The	ways	of	developing	early	childhood	education	organization	of	the	private	schools	in	

Maha	Sarakham	Province	are	as	follows:	constructing	the	school-based	curriculum	according	to	the	

context	of	each	 school;	 arranging	 the	environment	 so	 it	 is	beautiful	and	 livable	and	has	 learning	

sources;	 organizing	 activities	 that	 promote	 development	 and	 learning	 that	 develop	 various	 skills;	

providing	for	an	integration	of	learning	on	the	aspect	of	using	technology;	providing	for	evaluation	of	

children’s	development	and	learning;	providing	for	promotion	of	public	relations	through	electronic	

media	in	order	to	encourage	parents	to	collaborate	more	with	the	school.

  Keywords :	Early	Childhood	Education	Organization
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บทน�า

	 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืนจะต้อง

ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้

เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ	

พัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้

เข้มแขง็	พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที	่21	

และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ	 การพัฒนา

คณุภาพของคนทัง้ในเชิงสถาบนั	ระบบ	โครงสร้างของสงัคม

ให้เข้มแข็ง	 สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 สถานการณ์การพัฒนาท่ีผ่านมาส่ง

ผลกระทบต่อคนและสังคมไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน	มีนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยที่

ให้ความส�าคัญและตระหนกัถึงการพฒันาเดก็ปฐมวยัให้ก้าว

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่างรวดเรว็	ซึง่หลักสูตร

การศกึษาปฐมวยั	พทุธศักราช	2546	เป็นการจดัการศกึษา

ขั้นพื้นฐานระยะเริ่มแรก	 เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้

เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์	 มีพัฒนาการอย่างสมวัย	

(ส�านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 :	2553)	จาก

สถานการณ์การเปลี่ยน	 แปลงและแนวโน้มในอนาคต	

สะท้อนให้เหน็ความเสีย่งทีอ่าจเกดิทัง้การเปลีย่นแปลงเชงิ

โครงสร้าง	 สถาบันทางสังคม	 และปัจเจกบุคคล	 จ�าเป็น

ต้องเตรยีมคนให้พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงทัง้ในระดบัโลก

และภมูภิาค	โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน	จงึมุง่เน้นการ

พฒันาคนทกุช่วงวยัให้เข้าสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

อย่างยั่งยืน	 ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักคิดหลักปฏิบัติ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มาเสริมสร้างศักยภาพ

ของคนในทุกมิติ	 ท้ังด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์	 แข็งแรง	 มีสติ

ปัญญาที่รอบรู้	 และมีจิตใจท่ีส�านึกในศีลธรรม	 คุณธรรม	

จริยธรรม	และความเพียร	มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง	

รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม	 และหนุน

เสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอื้อต่อการพัฒนา

คน

	 จากผลการสรุปรายงานการศึกษาของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 (2546	 :	 40)	 ในเรื่อง

แนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัย	พบว่า	สถานศึกษาจ�านวนมาก

ทีไ่ม่ได้จดัการบรหิารเตรยีมความพร้อมทกุด้านแก่เด็กอย่าง

แท้จริง	 ส่วนใหญ่มุ ่งเน้นที่จะให้เด็กเรียนหนังสือ	 และ

พฒันาการด้านความรู	้เนือ้หาสาระ	ท�าให้เดก็ทีไ่ด้รบับรกิาร

เตรียมความพร้อมในลักษณะดังกล่าวมีปัญหาในด้านการ

ปรบัตวั	ด้านจติใจ	อารมณ์	และบคุลิกภาพ	ซึง่สังคมปัจจบัุน	

ความต้องการในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่ม

มากขึ้น	 ทั้งนี้เพราะภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพทาง

สงัคม	ซึง่พ่อแม่จะต้องออกไปท�างานนอกบ้าน	ท�าให้พ่อแม่

ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเร็วขึ้น

กว ่าเดิม	 การจัดสถานรับเล้ียงเด็กหรือโรงเรียนที่ มี

ประสิทธิภาพจะช่วยแก้ปัญหาของสังคม	เป็นการแบ่งเบา

ภาระพ่อแม่	และยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กอย่างถูก

ต้องเหมาะสมกับเด็ก	การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 เพื่อ

ให้เด็กปฐมวัย	 (อายุ	 3	 -	 5	 ปี)	 มีมาตรฐานคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์	 ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	

พุทธศักราช	 2546	 และได้รับการพัฒนาทุกด้าน	 ทั้งด้าน

ร่างกาย	อารมณ์	จติใจ	สงัคม	และสตปัิญญา	ตามศกัยภาพ

ของแต่ละคน	ภายใต้บรบิทสังคม	วฒันธรรมทีเ่ดก็อาศยัอยู่	

ผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวัย	จะต้อง

ยดึปรชัญา	แนวคดิ	และหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั	ของ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 พุทธศักราช	 2546	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 มี	 6	 ด้าน	 คือ	 การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม	

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูข้องเดก็	การจดั

กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก	 การ

บรูณาการ	การเรยีนรู	้การประเมนิพัฒนาการและการเรียน

รู้ของเด็ก	 และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัว

ของเดก็	(ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.	2546	:	5	

-	7)

	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบงานในส่วนของการ

บริหารงานทั่วไป	 และท�าหน้าที่ในการจัดการศึกษาของ

นักเรียน	 ผู้วิจัยได้มองเห็นว่า	 การจัดการศึกษาของระดับ

ปฐมวัย	 มีความส�าคัญของการพัฒนาโรงเรียนให ้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ผู้วิจัยซ่ึงมีความต้องการที่จะศึกษา
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สภาพการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนเอกชนใน

จังหวัดมหาสารคาม	 อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนอนุบาลเอกชนได้อย่าง	

มีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับความต้องการและการ

เปลี่ยนแปลงต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.		เพือ่ศกึษาสภาพการจดัการศกึษาระดบัปฐมวัย

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	 ตามความคิด

เห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู ้สอนระดับ

ปฐมวัย 

	 2.		เพื่อศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครู 

ผู้สอนระดับปฐมวัย 

	 3.		เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

มหาสารคาม	

วิธีการศึกษา

	 1.		ขั้นตอนกาวิจัย	แบ่งเป็น	2	ระยะ	คือ

ระยะที	่1	การศกึษาสภาพและความต้องการในการจดัการ

ศึกษาระดับปฐมวัยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย

	 	 1.1		 กลุ ่มตัวอย ่าง	 ประกอบด ้วย	 คณะ

กรรมการสถานศึกษา	44	คน	และครูผู้สอนระดับปฐมวัย	

135	คน

	 	 1.2	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสอบถาม

เก่ียวกับความคิดเห็นของสภาพการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	

	 	 1.3		 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 1)	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามพร้อมหนังสือ

ขออนุญาตและขอความร่วมมือไปยังผู ้บริหารโรงเรียน

เอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมนัดเวลารับแบบสอบถาม

คืน

	 	 	 2)	 ผู ้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนตาม	

ก�าหนดนัดหมายจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจนครบ

ตามจ�านวนแบบสอบถามที่ส่งไปด้วยตนเอง	

	 	 	 3)		ผู้วจิยัตดิต่อเจ้าหน้าทีผู้่รบัผิดชอบงาน

โรงเรียนเอกชน	 เพื่อขอความร่วมมือในการติดตาม

แบบสอบถาม	และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีกลุ่มตัวอย่าง

ลงข้อมูลในแบบสอบถามไม่ครบ

	 	 1.4		 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ท�าการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่	

(Frequency)	และค่าอัตราร้อยละ	(Percentage)	แล้วน�า

เสนอในรูปของตารางความพร้อมค�าอธิบายใต้ตาราง	 ใน

ส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความ

ต้องการในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน

เอกชน	 ท�าการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 น�าเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบค�าบรรยายและแปลผล	โดยการบรรยายเป็นความ

เรียง

	 ระยะที	่2	แนวทางในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	

	 	 2.1		 กลุม่ตวัอย่างใช้การเลอืกแบบเจาะจง	โดย

เลือกจาก	 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

มหาสารคาม	3	เขต	เขตละ	3	คน	รวม	9	คน

	 	 2.2		 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัย	 คือ	 แบบ

สัมภาษณ์	 เป็นแบบมีโครงสร้าง	 ส�าหรับผู้บริหารสถาน

ศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ	 และแนวทางในการจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

มหาสารคาม

	 	 2.3		 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 1)	ผู้วจิยัได้น�าหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลัย	

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ไปยงักลุ่มเป้าหมาย	เพือ่

ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย

	 	 	 2)	 ผู ้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์กลุ ่ม 
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เป้าหมายด้วยตนเองทั้งหมด	 โดยจัดส่งหนังสือถึงกลุ่ม 

เป้าหมาย	เพื่อนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์

	 	 	 3)	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย	 ไปวิเคราะห์เพื่อสรุปผลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์

	 	 	 4)	เมื่อได้ผลจากการสัมภาษณ์	น�ามาน�า

เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง	 เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอ

แนะและแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

โรงเรียนเอกชน

	 	 2.4		 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 ข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	ท�าการ

วิเคราะห์เนื้อหาและน�าเสนอในรูปความเรียง

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาสภาพการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	 ตามความคิด

เห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู ้สอนระดับ

ปฐมวัย	 ผลการวิจัยพบว่า	 โรงเรียนเอกชนในจังหวัด

มหาสารคาม	 มีสภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยมีระดับการปฏิบัติงาน	 ด้าน

การจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั	ด้านการสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้	 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้	 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้	

ด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก	 ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง	 อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน	 เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงานทั้งขั้นตอน

การวางแผน	 การด�าเนินงานตามแผน	 การตรวจสอบ

ประเมนิผล	การปรบัปรงุพัฒนาอยูใ่นระดบัมากทกุขัน้ตอน	

ยกเว้นระดับการปฏิบัติงานขั้นตอนการวางแผนและข้ัน

ด�าเนนิการตามแผนของการด�าเนนิงานด้านจดัท�าหลกัสูตร

สถานศึกษา	มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด

	 2.	 เพื่อศึกษาความต้องการในการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	

ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครู 

ผูส้อนระดบัปฐมวยั ผลการวจิยั	พบว่า	ความต้องการในกร

จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดย

มีความต้องการในด้านการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาและ

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้	 อยู่

ในระดับมากที่สุด	 ส่วนด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้	 ด้านการบูรณาการการเรียนรู้	 ด้านการ

ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ้ของเด็ก	 ด้านความ	

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก	

และเมื่อพิจารณาระดับความต้องการของแต่ละด้านการ

วางแผน	 การด�าเนินงานตามแผน	 การตรวจสอบประเมิน

ผล	การปรับปรุงพัฒนาทั้ง	 6	 ด้าน	พบว่า	 ด้านการจัดท�า

หลักสูตรสถานศึกษาและด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้	 มีความต้องการด้านการด�าเนิน

การตามแผน	 การตรวจสอบประเมินผล	 การปรับปรุง	

พัฒนา	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 ส่วนขั้นตอนการวางแผนอยู่

ในระดับมาก	 ส�าหรับความต้องการด้านการสร้างสภาพ

แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู	้ด้านบรูณาการการเรยีนรู	้ด้าน

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก	 ด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง	มีความต้องการใน

ขั้นตอนการวางแผน	 การด�าเนินการตามแผน	 การตรวจ

สอบประเมินผล	การปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมาก

	 3.		เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะ	แนวทางในการจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

มหาสารคาม	ผลการวจิยั	พบว่า	แนวทางในการพฒันาการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในแต่ละด้านดังนี้

	 	 3.1		 ด ้านการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย	 พบว่า	 โรงเรียนควรมีการวางแผนจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละ

โรงเรยีน	วางแผนจดัท�าหน่วยการเรยีนรูเ้ป็นหวัเรือ่งใหม่	ๆ 	

วางแผนจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีการ

ด�ารงชีวิตในท้องถิ่น	 วางแผนให้น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน	จากนั้นด�าเนินงานตาม
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แผนโดยท�าการวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรกับ

สภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน	 ท�าการจัดอบรมการจัด

หน่วยการเรียนรู้ให้แก่ครู	 จัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น	 เชิญ

วิทยากรท้องถ่ินมาให้ความรู้	 จัดท�าโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ	 ที่ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 ท�าการตรวจสอบ

ประเมินผลโดยประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรกับ

สภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรยีน	ประเมนิผลการจดัอบรม

การจัดท�าหน่วยการเรียนรู้	 ประเมินผลการให้ความรู้ของ

วิทยากรท้องถิ่น	ประเมินผลการจัดอบรมการจัดท�าหน่วย

การเรียนรู้	 ประเมินผลการให้ความรู้ของวิทยากรท้องถิ่น	

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีใช้แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	และท�าการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้

เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	 ปรับปรุงจัดท�าหน่วยการเรียนรู	้

ใหม่ๆ	 ให้ตรงกับความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก	

ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง	 ปรับ

แนวการจดัโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ	ให้ตรงตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 3.2		 ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการ

เรยีนรู	้พบว่า	โรงเรยีนควรมกีารวางแผนจดัสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียนให้สวยงาม	น่าอยู่	มีแหล่งเรียนรู้	 วางแผน

งานโครงการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนและ

อาคารเรียน	 วางแผนให้มีเคร่ืองเล่นสนามท่ีมีความคงทน

และปลอดภัย	 วางแผนการจัดห้องเรียนให้มีการจัดมุม

ประสบการณ์ต่างๆ	มีการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน	

วางแผนการจัดอาคารประกอบ	เช่น	โรงอาหาร	ห้องน�้าให้

สะอาด	 ถูกสุขอนามัย	 เพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน	

มกีารด�าเนนิการตามแผน	โดยจัดหางบประมาณรองรบัและ

ขอความร่วมมือจากชุมชน	 ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อม	

การจัดเครื่องเล่นสนาม	 การจัดอาคารเรียน	 จัดให้มีการ

พัฒนาครูในเรื่องของการจัดศูนย์การเรียนรู้	 จัดมุมต่าง	 ๆ	

ในห้องเรียน	 และปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ภายใน

โรงเรียนให้มีหลากหลายมากขึ้น	 จัดสภาพแวดล้อมใน

บรเิวณโรงเรยีน	อาคารเรยีนและสนามเดก็เล่นให้เหมาะสม

กับความต้องการทุกปี	 ปรับปรุงดูแล	 จัดห้องศูนย์ส่ือการ

เรียนรู้	จัดมุมประสบการณ์	ให้ใช้ได้เพียงพอกับเด็ก

	 	 3.3	 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

และการเรียนรู้	 พบว่า	 โรงเรียนควรมีการวางแผนการ

จดัการเรยีนรูที้พั่ฒนาทกัษะต่าง	ๆ 	ให้นกัเรยีน	วางแผนการ

จดักิจกรรมส่งเสรมิพฒันาการทางร่างกาย	วางแผนการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรยีน	วางแผนการจดั

ให้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย	วางแผนจัดกิจกรรมที่เน้น

ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	และมารยาทไทย	มกีารด�าเนนิการ

ตามแผนโดยจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเรยีนปนเล่น	จดัท�า

โครงการศึกษานอกสถานที่	 จัดท�าห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้	

ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม	 จริยธรรมและ

มารยาทไทย	มีการจัดประกวดมารยาทไทยให้กับนักเรียน	

มกีารตรวจสอบประเมนิ	ผลโดยท�าการประเมนิผลการเรยีน

รู้แบบเรียนปนเล่น	 ประเมินผลการจัดท�าโครงการศึกษา

นอกสถานที่	ประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กในห้องศูนย์สื่อ			

การเรียนรู้ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินผล

ประกวดมารยาทไทย	และปรบัปรงุพฒันาโดยปรบักจิกรรม

ให้เหมาะสมและส่งเสริมทักษะให้นักเรียน	จัดให้มีสื่อ	เพื่อ

พฒันานอกสถานทีใ่ห้เดก็ได้เรยีนรู้อย่างหลากหลาย	จดัหา

สือ่ให้เพยีงพอกบัการเรยีนรูข้องเดก็	ปรบัเปลีย่นวธีิการสอน

ให้เหมาสมกับการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม

	 	 3.4	 ด้านการบูรณาการการเรียนรู ้	 พบว่า	

โรงเรียนควรมีการวางแผนงานจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้

เร่ืองเทคโนโลยี	 วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย	 วางแผนให้ผู้ปกครอง

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 วางแผนให ้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ	 มีความเหมาะ

สมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 วางแผนให้นักเรียนได้

เรยีนรู	้วฒันธรรมประเพณใีนท้องถิน่	มกีารด�าเนนิการตาม

แผน	โดยจดัท�าตารางเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็	ส�ารวจความต้องการ

ของผูป้กครอง	มกีารจดัตารางให้เดก็ได้เรยีนรูต้ามระดบัชัน้	

น�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นตามโอกาส

ทีเ่หมาะสม	ท�าการปรบัปรงุพฒันาโดยจดัหาส่ือ	เพือ่พฒันา

ทักษะท่ีเป็นเทคโนโลยีไว้อย่างหลากหลายและเป็นระบบ	
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สืบเสาะหาภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อจัดท�าเป็นท�าเนียบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 	 3.5		 ด้านการประเมนิพฒันาการและการเรยีน

รู้ของเด็ก	พบว่า	โรงเรียนควรมีการวางแผนจัดท�าแผนการ

ประเมินพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง	4	ด้าน	ในทุกหน่วยการ

เรียนรู้	 รวมทั้งการประเมิน	EQ	 (ความฉลาดด้านอารมณ์)	

AQ	 (ความฉลาดด้านการแก้ปัญหา)	 วางแผนให้มีการ

ประเมินพัฒนาทางร่างกายตามเกณฑ์การประเมินจาก

หน่วยงานสาธารณสขุ	วางแผนการประเมนิการเรยีนรูข้อง

นักเรียนโดยผู้ปกครอง	มีการด�าเนินการตามแผนโดยสร้าง

เครือ่งมอืประเมนิผลให้ครอบคลมุพฒันาการทัง้	4	ด้าน	ใน

แต่ละหน่วยการเรียนรู้	 ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 

สารณสขุ	จดัการแข่งขันทกัษะ	ผลงานทางวชิาการของเด็ก

ปฐมวัย	จัดให้ผู้ปกครอง	มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน

นักเรียนตามความเหมาะสม	ท�าการตรวจสอบประเมินผล

โดยรายงานการประเมินพัฒนาการทั้ง	4	ด้าน	รายงานผล

การตรวจสุขภาพนักเรียน	 จากหน่วยงานสาธารณสุข	

ประเมินผลการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็ก

ปฐมวัย	 รายงานผลการประเมินผลงานนักเรียน	 โดย 

ผู้ปกครอง	 และปรับปรุงพัฒนาโดยปรับเปล่ียนเกณฑ์การ

ประเมินผลพัฒนาการเด็กตามความเหมาะสม	 ติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง	

ปรบัปรุงแนวทางการแข่งขนัทกัษะวชิาการและผลการเรยีน

รู้ให้ตรงตามหลักสูตรจัดให้มีการประเมินการเรียนรู้ของ

นักเรียนโดยผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

	 	 3.6	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ 

ผู้ปกครอง	พบว่า	 โรงเรียนควรมีการวางแผนให้ผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการจัดท�าหลักสูตรและการ

จดัการเรยีนรู	้วางแผนให้ผูป้กครองเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

จัดกิจกรรมนักเรียนให้มากขึ้น	วางแผนให้มีการสื่อสารกับ

ผู ้ปกครองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์	 วางแผนให้มีการ

ประชาสมัพันธ์ให้ผูป้กครองให้ความร่วมมอืกบัทางโรงเรยีน

ให้มากขึ้น	 ท�าแผนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้

ปกครองในการแก้ไขปัญหาเด็ก	มีการด�าเนินการตามแผน	

โดยจัดประชุมความเห็นชอบของผู้ปกครองในการจัดท�า

หลกัสตูรสถานศกึษาและการจดัหน่วยการเรยีนรู	้ขอความ

ร่วมมือจากผู้ปกครองที่มีความสามารถเป็นวิทยากรพิเศษ	

จัดท�า	 Website	 ของโรงเรียนที่มีข้อมูลจากการจัดการ 

เรียนรู้	มีการถาม-ตอบปัญหาผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์	จัดท�า

วารสารแจ้งข้อมูลข่าวสาร	 จัดประชุมผู ้ปกครองอย่าง

สม�่าเสมอ	 จัดเย่ียมบ้านนักเรียน	 พบปะผู้ปกครองอย่าง 

ใกล้ชิด	และปรับปรุงพัฒนาโดยจัดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

กบัการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาและการจดัท�าหน่วยการ

เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	 จัดให้ผู้ปกครองเข้ามาเป็นวิทยากร

พิเศษอย่างหลากหลาย	 ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเรียนรู้ให ้

ทันสมัย	 ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง	 จัดประชุม 

ผู ้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ	 และจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักเรียนอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

อภิปรายผล

	 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

มหาสารคาม	พบว่า	คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและ

ครูผู้สอน	 เห็นว่าการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	

ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากหลักสูตรได ้มีนโยบายพัฒนา

หลักสูตรอย่างจริงจัง	เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การศกึษา	พ.ศ.	2542	จงึได้มีการพัฒนาหลกัสตูรการศึกษา

ปฐมวยั	พ.ศ.	2546	ขัน้โดยก�าหนดจดุมุง่หมายของหลักสูตร

ปฐมวัยให้มีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้าน 

ต่าง	ๆ	ทั้งนี้ภาพรวมการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ใน

ระดบัมาก	ทัง้นีโ้รงเรียนเอกชนไดใ้ช้หลกัสตูรระดบัปฐมวัย

ที่จะเป็นเร่ืองราวที่ใกล้ตัวเด็กและเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก	

บุคคลและสถานที่แวดล้อมรอบตัวเด็ก	 ธรรมชาติรอบตัว

เด็ก	และสิ่งต่าง	ๆ	รอบตัวเด็กที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมี

ปฏิสัมพันธ์และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ	 ไม่เน้นเนื้อหาและการ

ท่องจ�า	 แต่จะเป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือสร้างทักษะแก่

เด็ก	 เพื่อการเตรียมความพร้อม	 เช่น	 ทักษะด้านการ

เคล่ือนไหว	ทักษะด้านสังคม	ทักษะการคิด	 ทักษะการใช้

ภาษา	เป็นต้น	และปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์	เช่น	ความ
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รู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น	 รักการเรียนรู้	 รักธรรมชาติ	 มี

คุณธรรมและจริยธรรม	เป็นต้น	โรงเรียนจึงได้น�ามาปฏิบัติ

ตามนโยบายจัดระบบการบริการและการจัดการศึกษา	ให้

สอดคล้องกบัระบบการจัดการศกึษาของชาต	ิมกีารก�าหนด

นโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา	

ครูผู้สอน	 บุคลากรในโรงเรียนทุกคน	 รวมทั้งส่งเสริมให้

ชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาของท้องถิน่ทีอ่าศัย	อกี

ทัง้โรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัมหาสารคาม	เหน็ว่าการจดัการ

ศึกษาในระดับน้ีเป็นการปูพื้นฐานต่อไป	 จึงได้ให้ความ

ส�าคญัตัง้แต่	การวางแผนการด�าเนนิงานตามแผน	การตรวจ

สอบประเมินผลและการปรังปรุงพัฒนา	 มีการปฏิบัติงาน	

เพือ่ให้เป็นไปตามแนวทางการจดัการศกึษาระดับปฐมวยัที่

มุง่เน้นจดักิจกรรมต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัการพฒันาความรูแ้ละสติ

ปัญญาให้แก่เด็ก	 โดยยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความ

สามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้	โดยถือว่าผูเ้รยีนส�าคัญ

ที่สุด	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มศักยภาพ	 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับค�าสี	 ลืนภูเขียว	

(2548	 :	 85)	 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวยัในสถานศกึษาขนาดเลก็	โดยภาพรวม	มกีารปฏบิตัิ

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงกว่าด้านอื่น	ๆ	ได้แก่	ด้านการ

จัดประสบการณ์	รองลงมาคือ	ด้านการจัดสภาพแวดล้อม	

และด้านการประเมินพัฒนาการตามล�าดับ	ส่วนด้านที่เห็น

ว่ามีสภาพการจัดการศึกษาน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ได้แก่	ด้าน

สื่อ	และที่	ทวี	ชูศรี	(2548	:	155-161)	ได้ศึกษาสภาพและ

ปัญหาการด�าเนินงานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	

ตามมาตรฐานโรงเรียน	 พุทธศักราช	 2541	 (เพ่ิมเติม	

พุทธศักราช	2543)	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการประถม

ศึกษาแห่งชาติของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การ

ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี	 พบว่า	 สภาพการด�าเนินงานการ

ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	3	ด้าน	คือ	ด้านปัจจัย	ด้าน

กระบวนการและด้านผลผลิต	 โดยภาพรวมมีสภาพการ

ด�าเนินงานอยู่ในระดับมาก	 เปรียบเทียบสภาพการด�าเนิน

งานการศึกษา	 ระหว่างโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน	 มีสภาพ

การด�าเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

(P<.05)	 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการด�าเนินงานสูง

กว่าโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเลก็	ปัญหาของผูบ้รหิาร

ในการด�าเนินการจัดการศึกษาพบปัญหาด้านปัจจัย	 ด้าน

กระบวนการ	และด้านการผลิต

	 ส่วนระดับการปฏิบัติงานด้านการจัดท�าหลักสูตร

สถานศกึษา	ในขัน้ตอนการวางแผนและการด�าเนนิการตาม

แผนท่ีมีการปฏิบัติอยู่ระดับมากที่สุดน้ัน	 เป็นเพราะการ

ด�าเนินงานด้านการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหัวใจ

หลัก	 และส�าคัญต่อกาจัดการศึกษาในสถานศึกษาต่าง	 ๆ	

สถานศึกษามีบทบาทส�าคัญในการจัดท�าหลักสูตรสถาน

ศกึษาของตนเองตามแนวทางการจัดการศกึษาทีก่�าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2553	

ในการด�าเนินการนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหาร

จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ	 ส�าหรับการด�าเนินการให้สถาน

ศกึษามคีณุภาพตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวัย	พทุธศกัราช	

2546	โรงเรยีนเอกชนในจงัหวดัมหาสารคาม	จงึได้ให้ความ

ส�าคัญของการวางแผนและการด�าเนินงานตามแผน	 โดย

ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและก�าหนดเป็น

โครงการ	กจิกรรม	ด�าเนนิการในโรงเรยีนให้ทัง้บคุคลภายใน

และภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม	 เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินงาน

	 จากผลการวิจัยความต้องการในการด�าเนินงาน

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในภาพรวม	 มีความต้องการใน

ระดับมาก	 เพราะการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน

จังหวัดมหาสารคาม	 มีการแข่งขันในการจัดการศึกษา 

ค่อนข้างสูงการด�าเนินการจัดการศึกษา	 จึงต้องมีการจัด

เตรียมความพร้อมในทุกด้าน	 ทั้งด้านการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษา	 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู	้

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้	 การ 

บรูณาการการเรยีนรู	้การประเมินพฒันาและการเรยีนรู้ของ

เด็ก	 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง	 เพื่อให้

สามารถจัดการศึกษาได้ตามสภาพสังคมที่เปล่ียนไป	 เป็น

ไปตามนโยบายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 และความ
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ต้องการของผู้ปกครองและชุมชน

	 ส่วนภาพรวมด้านการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา

และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้	 มี

ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด	 เพราะการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิพฒันาการและการเรยีนรูส้�าหรบัเดก็	จงึเป็นไปตาม

หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้จัดท�าขึ้น	และทุกโรงเรียนเห็นว่า

ควรมีการด�าเนินงานให้ดี	 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ดังที่	

ฐิติวรรณ	บุญวีรบุตร	(2545	:	75)	ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา

สภาพและปัญหา	 การจัดการเรียนการสอนก่อนประถม

ศกึษา	พุทธศกัราช	2540	ในโรงเรียนเครอืข่ายสหวทิยาเขต	

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	พบ

ว่า	 ด้านหลักสูตร	 ทั้งโดยรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ใน

ระดับน้อย	 ด้านท่ีมีปัญหาสูงสุด	 2	 ระดับแรก	 คือ	 ขาด

เอกสารคู่มือประกอบหลักสูตร	 ที่จะน�ามาใช้ในการเรียน

การสอน	 และครูไม่เข้าใจหลักสูตรก่อนประถมศึกษา	

พุทธศักราช	 2540	 ซ่ึงได้วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริม

พฒันาการและการเรยีนรู	้โดยได้จดัท�าเป็นแผนการปฏบิตัิ

งานของครู	จัดท�าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ

ครู	จัดท�าโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ 	ตามคุณลักษณะอัน

พงึประสงค์ของเดก็และมาตรฐานการจดัการศกึษาปฐมวยั

ไว้	 ทุกโรงเรียน	 แต่ยังต้องการให้ด�าเนินการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั	จดักจิกรรมให้ครอบคลมุพฒันาการด้านร่างกาย	

อารมณ์	 จิตใจ	 สังคม	 สติปัญญา	 ให้เป็นไปตามแผนที่ได้

ก�าหนดไว้	รวมทัง้ตรวจสอบประเมนิผลการจดักจิกรรมโดย

มีการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูและครู

รายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบ	 พร้อมท้ังมีการปรับปรุง

พัฒนา	โดยน�าผลจากการตรวจสอบประเมนิผลมาปรบัปรงุ

พฒันาการจดักจิกรรมส่งเสรมิพฒันาและการเรยีนรูเ้พือ่ได้

ดียิ่งขึ้น

	 จากผลการวิจัย	 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม	 ควรให้

ความส�าคญักบัการจัดการศกึษาปฐมวยั	โดยจดัท�าหลกัสตูร

สถานศกึษาตามบรบิทของแต่ละโรงเรยีน	มคีวามสอดคล้อง

กับวิถีการด�ารงชีวิต	 สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง	 จัด

สภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู	่และมแีหล่งเรยีนรู	้มสีนาม

เด็กเล่น	เครื่องเล่นที่คงทน	ปลอดภัย	จัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะต่าง	 ๆ	 กิจกรรม

การเรียนรู ้ทั้งในและนอกห้องเรียน	 เน้นกิจกรรมด้าน

คุณธรรม	จริยธรรมและมารยาทไทย	มีการบูรณาการการ

เรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลย	ี เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ผู้ปกครองเข้ามามส่ีวนร่วม	มกีารประเมนิพฒันาการและ

การเรียนรู้ของเด็ก	 ด้านร่างกาย	 อารมณ์จิตใจ	 สังคม	 สติ

ปัญญา	EQ	(ความฉลาดด้านอารมณ์)	IQ	(ความฉลาดด้าน

การแก้ปัญหา)	 มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

อิเลคทรอนิกส์ให้กับผู้ปกครอง	 ให้ความร่วมมือกับทาง

โรงเรียนมากยิ่งขึ้น	 โดยในทุกด้านให้ความส�าคัญกับการ

วางแผนการท�างานร่วมกัน	 การด�าเนินงานตามแผนงานที่

ก�าหนด	พร้อมทั้งมีการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผลทุก

กิจกรรม	 ทุกขั้นตอนของการด�าเนินงานและน�าผลมา

ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ดังที่	วรรณ

ธิดา	 วงษ์สาจันทร์	 (2551	 :	 90-91)	 ได้ศึกษาปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนาบุร	ี

เขต	 3	 พบว่าปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการ

ศกึษาระดบัปฐมวยั	ได้แก่	การปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร

ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น	 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนมีความ

เหมาะสมเพียงพอต่อนักเรียน	 เครื่องเล่นในสนามมีความ

แขง็แรงปลอดภยั	และการจัดการเรยีนรูแ้บบบรูณาการต้อง	

มีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน
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การพัฒนาความสามารถในการเขียนด้วยภาระงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

การแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิส ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Using Sharing Personal Experience Plus Problem Solving of Willis’ Model 

to Enhance English Writing Abilities in Mattayomsuksa 6 Students

สุขญดา	จันทะไทย1 ,	พิลานุช		ภูษาวิโศธน์2 

Suyada	Chanthathai1	,	Philanut	Phusawirot2 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 (1)	 เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน	 ก่อนและ

หลังได้รับการเรียนรู้แบบภาระงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิสในนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6	และ	(2)	เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน		ก่อนและหลังได้รับการ

เรียนรู้แบบภาระงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

กลุม่ตวัอย่างในการวจัิยคอื	นกัเรียนท่ีก�าลงัเรยีนอยูช้ั่นมธัยมศกึษาปีที	่6	ภาคเรียนที	่2	ปีการศกึษา	2557	โรงเรยีนเทศบาล

บูรพาพิทยาคาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	1	ห้องเรียน	รวมนักเรียนทั้งสิ้นจ�านวน	30	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธี

การสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 Random	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้คือ	 (1)	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนภาษา

อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 แบบภาระงานแลกเปล่ียนประสบการณ์และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิล

ลสิ	(2)	แบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ	(3)	แบบประเมนิและเกณฑ์การประเมนิความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษ	(4)	แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษ	

 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า 

		 (1)	นกัเรยีนทีไ่ด้รับการเรยีนรูแ้บบภาระงานแลกเปลีย่นประสบการณ์และการแก้ปัญหาตามรปูแบบของวลิลสิ	มี

ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(2)	นักเรียนที่ได้รับการเรียน

รูแ้บบภาระงานแลกเปลีย่นประสบการณ์และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวลิลสิ	มเีจตคตต่ิอการเขยีนภาษาองักฤษหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

 ค�าส�าคัญ	 :	 ความสามารถในการเขียน,การจัดการเรียนรูปแบบภาระ,	 งานแลกเปล่ียนประสบการณ์,	 งานการ 

แก้ปัญหา
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Abstract

	 This	study	was	aimed	to	investigate	students’	writing	abilities	and	their	attitudes	using	sharing	

personal	 experience	 plus	 problem	 solving	 of	Willis’	Model.	 The	 sample	 group	 consisted	 of	 30	

Muttayomsuksa	six	students	studying	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2014	at	Burapha	

Phitthayakhan	Municipal	School	 in	Maha	Sarakham	province,	selected	through	the	simple	random	

sampling	technique.	The	instruments	used	in	this	research	comprised	five	units	of	20	one	hour	lesson	

plans	including	an	English	writing	test	and	students’	attitude	questionnaire	toward	English	subject.	

The	obtained	data	was	analyzed	with	the	use	of	means,	standard	deviation	and	t-test	(Dependent	

Samples).

The findings of this research were the following: 

	 The	students’	writing	abilities	were	increased	after	being	taught	using	sharing	personal	experience	

plus	problem	solving	of	Willis’	Model.	The	students	being	taught	using	sharing	personal	experience	

plus	problem	solving	of	Willis’	Model	had	higher	attitude	levels	as	a	whole.	In	conclusion,	using	sharing	

personal	experience	plus	problem	solving	of	Willis’	Model	helped	enhancing	students’	writing	abilities	

and	their	attitude	toward	English.

บทน�า

การเขียนเป็นวิธีการของการส่ือสารและเป็นเครื่องมือ

ส�าหรับการเรียนรู้ภาษา	 (Wolff.	 2000	 :	 12)	นอกจากนี้

บราวน์	(Brown.	2004	:	97)	ยังได้กล่าวว่าความสามารถ

ในการเขยีนได้กลายเป็นทกัษะจ�าเป็นส�าหรบัการแสดงออก

ถึงการมีความรู้ที่ดีในโลกของการศึกษา	นักเรียนที่มีทักษะ

การเขียนท่ีดีย่อมได้รับโอกาสที่ดี	 เช่น	 การสอบเข้าศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษา	 การสมัครงานรวมถึงการสืบค้น

สารสนเทศในอินเตอร์	 (Brown.	 2004	 :	 218)	 เป็นที่น่า

เสยีดายทีน่กัเรยีนในบรบิทของประเทศไทยจ�านวนมากยงั

มคีวามสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษระดบัต�า่		ถงึแม้ว่า

จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าสิบสองปี	 ดังจะเห็นได้จาก

คะแนนการวัดผลภาษาองักฤษ	เช่น	คะแนนผลการทดสอบ

ระดับชาติ	 (	 O-NET)	 คะแนนผลการทดสอบการใช้ภาษา

อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	(TOEFL)	ท�าอย่างไรจึง

จะสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	

ให้กับนักเรียน	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 2556	 :	 197	 ;	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	

2556	 :	 196)	 สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 

บรูพทิยาคาร	สงักดัเทศบาลเมอืงมหาสารคาม	ประจ�าภาค

เรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต�่า

กว่าหกสิบ	ในสาระ  1	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	มาตรฐาน  9 

1.3	น�าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคดิรวบยอดและความคดิ

เห็นในเรื่องต่าง	ๆ  โดยการพูดและการเขียน	 โดยนักเรียน

มัธยมศึกษา	 4	 มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย	 55.36	 นักเรียนมัธยม 

ศกึษา	5	มผีลสัมฤทธิเ์ฉลีย่	55.49	และนักเรยีนมัธยมศกึษา	

6	 มีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย	 53.17	 (โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร.	 2557	 :	 10)	 จากผลการรายงานดังกล่าวช้ีให้

เห็นว่า	การจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนภาษา
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อังกฤษในโรงเรียนยังไม่ประสบผลส�าเร็จ	ซึ่งวิลลิส	(Willis.	

2007	 :	 3-25)	 นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษได้กล่าวว่า	

ปัญหาการจัดการเรียนการรู้ด้านการเขียน	 เกิดจากหลาย

ปัจจัย	เช่น	วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน	แรงจูงใจ	รวมถึงรูป

แบบการสอนเขียน

	 ทฤษฏแีละการสอนด้านการเขียน	ได้ให้ความสนใจ

แนวการสอนเขียน	2	แบบ	คือ	การสอนเขียนแบบเน้นผล

งาน	 (Product	 Approach)	 และการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการ	(Process	Approach)	โดยวิธีการสอนเขียน

แบบเน้นผลงาน	(Product	Approach)	ทีรู่จ้กักนัดีคอื	3Ps	

ประกอบด้วยขั้นการน�าเสนอ	 (Presentation)	การฝึกฝน	

(Practice)	และการผลิต	(Production)	มีข้อดีคือให้ความ

ส�าคัญที่ผลงานการเขียน	(The	Final	Product)	นักเรียน

จึงจะสามารถผลิตผลงานในภาษาเป้าหมายได้	 ควบคุม 

การเขียนของนักเรียนได้ง่าย	 (Skehan.	 2003	 :	 43	 ;	

Vystavêloà.	2009	:	54)	ข้อเสียคือไม่ให้ความส�าคัญต่อ

พัฒนาการความสามารถในการเขียน	 ความคิดริเริ่มของ

นักเรียน	 (Originality)	 มุ่งความส�าคัญความถูกต้องภาษา	

(Accuracy)	 มากกว่าความคล่องแคล่ว	 (Fluency)	 ของ

ภาษา	 เป็นการเรียนรู้แบบครูเป็นศูนย์กลาง	 (Teacher	

Centered)	นกัเรียนเป็นเพียงผูร้บัความรูจ้ากคร	ู(Passive	

Learners)	(Brown.	2004:	335	;	Nunan.	2004	:	272)	

แบบฝึกหัดการเขียนไม่น่าสนใจ	 นักเรียนไม่สามารถเลือก

หัวข้อตามความต้องการ	 ส่งผลให้การเขียนเป็นเรื่องที่น่า

เบื่อ	 และไม่สามารถกระตุ ้นความสนใจการเขียนของ

นักเรียน	ทฤษฏีพื้นฐานของการสอนเขียนแบบเน้นผลงาน	

คอื	ตวัป้อนทางภาษา	(Input)	ครจูงึเน้นปรมิาณความรูด้้าน

ภาษาแก่นักเรียน	 แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายปริมาณของ 

ตัวป้อนทางภาษา	 ยังไม่มีหลักฐานท่ีแน่ชัดท่ีสัมพันธ์ 

กับการสร้างผลงานการเขียน	 ของนักเรียนอย่างแท้จริง	

(Zhaochun.	2015	:	72	)	

	 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ	 (Process	

Approach)	ให้ความส�าคญัทีน่กัเรยีน	(Learner	Centered)		

เพื่อให้สามารถผลิตงานเขียนด้วยการคิดไตร่ตรอง	การสื่อ

ความหมายของเนื้อหาและใจความ	 อย่างคล่องแคล่ว	

(Fluency)	 มากกว่าการสร้างผลงานการเขียน	 (Susser.	

1994	:	17)	ขั้นตอนการเขียนท�าให้นักเรียนเกิดการค้นพบ	

มคีวามสามารถในการเรยีบเรยีงความคิด	การน�าเสนอความ

คิด	 และมีโอกาสในการแก้ไขร่างการเขียนหลายครั้ง

(Drafting)	 ครูจะไม่ถูกคาดหวังให้แก้ไข	 ตรวจสอบ	 ให้

คะแนนงานเขียน	 แต่จะช่วยนักเรียนแก้ไขความยุ่งยาก 

ของปัญหาการเขียน	ด้วยการท�างานร่วมกับนักเรียน	และ

ให้นักเรียนท�างานกลุ่ม	 เพราะทฤษฏีพื้นฐานของการสอน

เขียนแบบเน้นกระบวนการ	 คือ	 การเรียนรู้แบบร่วมมือ	

(Cooperative	 Learning)	 ท�าให้การเขียนแบบเน้น

กระบวนการ	 เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล	 แรงกระตุ้น	 การ

แก้ไขผลการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน	 (Olsen	 and	

Kagan.	1992	 :	26-30)	อย่างไรก็ตาม	แนวความคิดการ

สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ	 (Process	 Approach)	 

ยังมีข้อจ�ากัด	กล่าวคือ	การคิดหัวข้อและเวลาในการเรียน

รู	้ใช้เวลายาวนานและยากต่อการควบคมุ	ทัง้ยงัละเลยเรือ่ง

ความถูกต้องของภาษา	 (Accuracy)	 ด้านกฎเกณฑ์

ไวยากรณ์ในการเขียน

	 ราวกลางปี	 1970	 นักภาษาศาสตร์	 เช่น	 พราบู	

(Prabhu.	1987	:	35)	บรีน	(Breen.	1984	:	47-60)	และ

ลอง	(Long.	1985	:	77-99)	ได้คิดรูปแบบการจัดการเรียน

รู้แบบภาระงานขึ้น	 (Task-Based	Learning)	 เพื่อมุ่งการ

สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	(Communicative	Language	

Teaching)	 ส ่งเสริมการเรียนภาษาอย่างธรรมชาต	ิ

(Naturalistic	Learning)	พร้อมกระตุ้นกระบวนการเรียน

รู้	 (Acquisition	 Process)	 และเสริมการมีปฏิสัมพันธ	์

(Interaction)	 ต่อภาษาเป้าหมาย	 ด้วยการเน้นความ

คล่องแคล่วและความถูกต้องในการใช้ภาษา	 (Nunan.	

2004	:	14	;	Skehan.	1998	:	39)	ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้

แบบภาระงานสามารถน�ามาใช้	 ในการเรียนรู้ทักษะภาษา

ทั้งส่ีทักษะ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียน	 วิลลิส	

(Willis.	2007	:	63-106)	นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษ	ได้

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบภาระงาน	 เพื่อการเขียน
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ภาษาทั้งในฐานะภาษาท่ีสองและภาษาต่างประเทศ	 ด้วย

การน�าข้อดีและลดข้อจ�ากัด	ของการเขียนแบบเน้นผลงาน

และการเขียนแบบกระบวนมาใช้	 ส่งผลให้การเขียนแบบ

ภาระงาน	 เกิดท้ังกระบวนเขียน	 ในขณะเดียวกันเกิดผล

งานการเขียนที่เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 (Nunan.	

2004	:	98)	ส�าหรบักรอบภาระงานของวลิลสิ	(Willis.	2007	

:	63-106)	ประกอบด้วย	งานแบบจดัรายการ	(Listing)	งาน

แบบเรียงล�าดับและจัดประเภท	(Ordering	and	Sorting)	

งานแบบเปรยีบเทยีบ(Comparing)	งานแบบการแก้ปัญหา	

(Problem-Solving)	 งานแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ	์

(Sharing	Personal	Experience)	และงานคิดสร้างสรรค์	

(Creative	Tasks)	

	 ส�าหรับงานวิจัยในคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้การ

เขยีนด้วยภาระงานแบบการแก้ปัญหา	(Problem-Solving)	

และแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 (Sharing	 Personal	

Experience)	 ตามรูปแบบของวิลลิส	 (Willis’	 Model)	

เนื่องจากงานวิจัยของคาวาเลียสเคียน (Kavaliauskiene.	

2005	:	66-70)	ได้ท�าการศกึษาความคดิเหน็	ของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี	 สาธารณรัฐลิทัวเนีย	 ท่ีเรียนรู้ด้วยภาระ

งานของวิลลิส	ในด้านความมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักศึกษา

ร้อยละ	 83	 มีความคิดเห็นว่า	 ภาระงานท่ีได้รับประโยชน์

จากการเรียนรู้	มากที่สุดสองอันดับแรก	คือ	ภาระงานการ

แก้ปัญหา	 (Problem-Solving)	 และงานแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	(Sharing	Personal	Experience)	สอดคล้อง

กับไกบี(Ghiabi.	 2014	 :	 289)	 ที่ระบุว่าภาระงานการแก้

ปัญหาสามารถส่งเสริมความคดิ	กระตุน้การเรยีนภาษาโดย

ไม่รู้สึกตัว	(Acquire	Language	Unconsciously)	พัฒนา

ทักษะการคิด	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 (Critical	

Thinking)	 เกิดการรับรู้ทางภาษา	 (Acquire	 Language)	

รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสาร	นอกจากนี้ชาเบท	(Sabet.	

2014	:	958)	อธิบายเพิ่มเติมว่า	หัวข้องานเขียนแก้ปัญหา

นัน้	ท้าทายความสามารถของนกัเรยีน	ในการคดิเพ่ือหาเหตุ

ผลในการแก้ไขปัญหา	 ท�าให้นักเรียนเกิดความอยากรู ้

อยากเหน็	(Curious)	ความสนใจในการเรียน	(Challenging)	

และเกิดการคิดอย่างไตร่ตรอง	รวมถึงมีทักษะแก้ปัญหาใน

อนาคต	(Willis.	2007	:	93)		ส่วนภาระงานแบบแลกเปลีย่น

ประสบการณ์	 (Sharing	 Personal	 Experience)	 วิลลิส	

(Willis.	2000	:	93)	ได้อธิบายว่า	สามารถส่งเสริมให้เกิด

ความมั่นใจ	(Confidence)	เนื่องจากมีการเชื่อมโยง	กับสิ่ง

ที่นักเรียนเคยท�ามาแล้วในอดีต	 ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	

เพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 เมื่อประสบความส�าเร็จแก้ไข

ปัญหาท�าให้เกิดความมั่นใจ	 และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้

ภาษา	(Willis.	2000	:	93)	

กรอบการเรียนรู ้แบบภาระงานตามรูปแบบของวิลลิส	

(Willis’	 Model)	 ด้วยภาระงานการแก้ปัญหาและแลก

เปล่ียนประสบการณ์	เพือ่พฒันาความสามารถในการเขยีน	

ผู้วิจัยได้ประยุกต์เพื่อจัดการเรียนรู้		ดังปรากฏในตาราง	1
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	 งานวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันถึงประสิทธิภาพของ

การเรยีนรูด้้วยภาระงานและการเขียนภาษาองักฤษ	ดงัเช่น

งานวจิยั	ของเชาชนั	(Zhaochun.	2015	:	71-79)	ทีจ่ดัการ

กรอบการเรียนรูแบบภาระงานตามรูปแบบของ
วิลลิส (Willis’ Model) ดวยภาระงานการแกปญหาและ
แลกเปล่ียนประสบการณ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เขียน ผูวิจัยไดประยุกตเพื่อจัดการเรียนรู   ดังปรากฏใน
ตาราง 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานวิจัยหลายฉบับไดยืนยันถึงประสิทธิภาพของ

การเรียนรูดวยภาระงานและการเขียนภาษาอังกฤษ ดังเชน

งานวิจัย  ของเชาชัน (Zhaochun. 2015 : 71-79) ที่จัดการ
เรียนรูแบบภาระงาน  ดวยรูปแบบของวิลลิส  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียน  กลุมตัวอยางเปน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยกวางดง  ประเทศจีน แบงเปนกลุมควบคุมและ
กลุมทดลอง กลุมละ 25 คน   ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองที่
เรียนรูดวยภาระงานตามรูปแบบของวิลลิส   มีความสามารถ 
ในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวา  กลุมควบคุม เชนเดียวกับ
โซเฟย (Sofia. 2013 : 7-19) ทําการศึกษาการเรียนรูแบบ
ภาระงาน รวมกับการใชเว็บ 2.0 กูเกิลและบล็อค  เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาปริญญาตร ี สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
บี เอส อับเดอร ราฮแมน ประเทศอินเดีย จํานวน 34 คน  
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  การเรียนรูดวยภาระงานรวมกับ
การใชเว็บ 2.0 กูเกิลและบล็อค  สามารถพัฒนาการเขียน
ของนักศึกษา   สอดคลองกับมาราชิ (Marashi. 2013 : 
2500-2507) ที่ทําการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษ  และความคิดสรางสรรค  ดวยการเรียนรู
แบบภาระงาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสอนภาษา
แหงกรุงเตหะราน ประเทศอิหราน เพศหญิง จํานวน 58 คน  
แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  กลุมละ 28 คน  
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมทดลองที่เรียนรูดวยภาระงาน  
มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  และมีความคิด
สรางสรรคสูงกวากลุมควบคุม  รวมถึงงานของเจริญสุข สุนา
ไตร ( Charoensok Sunatrai. 2012 : 51-56) ที่ทํา 
การศึกษา  การพัฒนาความสามารถในการเขียน  ดวยการ
เรียนรูแบบภาระงานตามรูปแบบของวิลสิส  กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยา
สรรพ  จังหวัดกาฬสินธุ แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม    
กลุมละจํานวน 30 คน  ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่
เรียนรูแบบภาระงานตามรูปแบบของวิลลิส  มีเจตคติอยูใน
ระดับสูง  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่
เรียนรูแบบธรรมดา  

จากงานวิจัยขางตน  แสดงใหเห็นวาการจัดการ
เรียนรูแบบภาระงานตามรูปแบบของวิลลิส  สามารถพัฒนา 
การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (English 
as foreign language)  แตอยางไรก็ตามงานวิจัย  ที่
ดําเนินการในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ยังมี
จํานวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การศึกษาเฉพาะประเด็น
การนําประสบการณเดิมมาแกไขปญหา ยังไมมีผูศึกษา ทั้งที่
สามารถกระตุนความสนใจ ทาทายความคิดและสงเสริม
ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ  (Ghiabi. 2014 : 
285 ; Willis. 2007 : 99) ผนวกกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บูรพาพิทยาคาร  มีปญหาดานความสามารถในการเขียน

ข้ันกอนทํางานปฏิบัต ิ(Pre-Task) 
       ครูแนะนําปญหา แจงภาระงานเขียน นักเรียน 
    ทําใบงาน หาคําศัพทที่ใชแกปญหา  ศึกษาบทอาน 
  สรุปบทอาน  ครูแนะนํา วลี โครงสรางที่จําเปน เลือก
หัวของานเขียนตามความสนใจหรือเคยมีประสบการณ
แกปญหา      

 ข้ันทํางานปฏิบัต ิ(Task Cycle) 
       การปฏิบัติงาน (Task) 

ทํางานกลุม ระดมสมองแกไขปญหาจากประสบการณ  
เขียนผังความคิด ครูสังเกตระยะหาง (Teacher as a 
Monitor) ใหความชวยเหลือที่จําเปน ขั้นน้ีเนนความ
คลองของภาษา (Fluency) และความคิดหลากหลาย 

การวางแผนนําเสนอครั้งที่ 1  (Planning  I) 
รางงานเขียนครั้งที่ 1 (First Drafting)   แลกเปล่ียนกับ
กลุมอ่ืน  รับผลสะทอนกลับ (Feed Back)  ปรับปรุง
งานเขียน (Revising)  ครูสังเกตระยะหาง  
    การวางแผนนําเสนอครั้งที่ 2  (Planning  II) 
ครูแจงเกณฑการประเมินงานเขียน  ตรวจงาน ใหความ
ชวยเหลือดานภาษา  (Teacher Acts as Linguistic 
Adviser )  นักเรียนแกไขงานเขียน (Editing) ไดงาน
เขียนครั้งที่ 2 (Second  Drafting)   เตรียมนําเสนอ 
ขั้นน้ีเนนความถูกตองของภาษา (Accuracy) 

การรายงานตอชั้นเรียน (Report) 
ตัวแทนกลุมรายงานตอหนาชั้นเรียน ทุกคนรวมกัน
อภิปราย ผลการคนพบและสรุป ครูทําหนาที่ประธาน
และจัดการรายงาน (Teacher Acts as Chairperson)   

ข้ันการศึกษาภาษา (Language focus) 
ขั้นวิเคราะหภาษา (Language analysis) 

สังเกตภาพรวมของภาษา สรุปกฎเกณฑของตนเอง 
สรางคลังคําศัพท วลีและหนาที่ของภาษา  ขั้นน้ีเนน
ความถูกตองของภาษา  

ขั้นฝกปฏิบัติ (Practice) 
ทําแบบฝกหัด แกไขรางงานเขียนครั้งที่  2 (Editing)   
ไดงานเขียนครั้งสุดทาย (Final Product) สงครูตรวจ  
ขั้นน้ีเนนความถูกตองของภาษา   
 

เรียนรู้แบบภาระงาน	 ด้วยรูปแบบของวิลลิส	 เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการเขยีน	กลุม่ตวัอย่างเป็น	นกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนานาชาต	ิ

มหาวทิยาลัยกวางดง	ประเทศจนี	แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ

กลุม่ทดลอง	กลุม่ละ	25	คน		ผลการวจิยัพบว่ากลุม่ทดลอง

ที่เรียนรู ้ด้วยภาระงานตามรูปแบบของวิลลิส	 มีความ

สามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่า	 กลุ่มควบคุม	 

เช่นเดียวกับโซเฟีย	 (Sofia.	 2013	 :	 7-19)	 ท�าการศึกษา 

การเรียนรู้แบบภาระงาน	 ร่วมกับการใช้เว็บ	 2.0	 กูเกิล 

และบล็อค	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษา 

อังกฤษ	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี	 สาขา

วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบี	 เอส	 อับเดอร์	 ราฮแมน	

ประเทศอินเดีย	จ�านวน	34	คน	ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	

การเรียนรู้ด้วยภาระงานร่วมกับการใช้เว็บ	 2.0	 กูเกิลและ

บลอ็ค	สามารถพฒันาการเขยีนของนกัศกึษา	สอดคล้องกบั

มาราชิ	(Marashi.	2013	:	2500-2507)	ที่ท�าการวิจัยการ

พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	 และความ

คิดสร้างสรรค์	ด้วยการเรียนรู้แบบภาระงาน	กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนกัเรียนโรงเรยีนสอนภาษาแห่งกรงุเตหะราน	ประเทศ

อหิร่าน	เพศหญงิ	จ�านวน	58	คน	แบ่งเป็นกลุม่ควบคมุและ

กลุ่มทดลอง	 กลุ่มละ	 28	 คน	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	

กลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยภาระงาน	 มีความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษ	 และมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่ม

ควบคุม	รวมถึงงานของเจริญสุข	สุนาไตร	(	Charoensok	

Sunatrai.	2012	:	51-56)	ทีท่�าการศกึษา	การพัฒนาความ

สามารถในการเขียน	ด้วยการเรียนรู้แบบภาระงานตามรูป

แบบของวิลสิส	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	5	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	แบ่ง

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม		กลุ่มละจ�านวน	30	คน	

ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มทดลองที่เรียนรู้แบบภาระงานตาม

รปูแบบของวลิลสิ	มเีจตคตอิยูใ่นระดบัสงู	และมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนรู้แบบธรรมดา	

	 จากงานวจิยัข้างต้น	แสดงให้เหน็ว่าการจดัการเรยีน

รู้แบบภาระงานตามรูปแบบของวิลลิส	สามารถพัฒนา
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การเขยีนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	(English	

as	foreign	language)	แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัย	ที่ด�าเนิน

การในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ยังมีจ�านวน

น้อย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การศึกษาเฉพาะประเด็นการน�า

ประสบการณ์เดิมมาแก้ไขปัญหายังไม่มีผู ้ศึกษา	 ทั้งที่

สามารถกระตุ้นความสนใจ	 ท้าทายความคิดและส่งเสริม

ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ	 (Ghiabi.	2014	

:	 285	 ;	Willis.	 2007	 :	 99)	 ผนวกกับนักเรียนโรงเรียน

เทศบาลบรูพาพทิยาคาร	มปัีญหาด้านความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษ	 โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	

6	 (โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร.	 2557	 :	 10)	 ซึ่ง

นักเรียนในระดับชั้นนี้	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 ต้องมีความ

สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ประกอบการตัดสินจบการศึกษาในระดับโรงเรียน	การเข้า

รับการทดสอบระดับชาต	ิ(O-NET)	รวมถึงเป็นเครือ่งส�าคญั

ประการหนึ่ง	 ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

อุดมศึกษา	 และการประกอบอาชีพ	 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจ	 ในการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ

เขียน	 ด้วยภาระงานการแก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	 ตามรูปแบบของวิลลิส	 ในนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	6	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษา

อังกฤษของนักเรียน	 ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้แบบ

ภาระงานแลกเปลีย่นประสบการณ์	และการแก้ปัญหาตาม

รูปแบบของวิลลิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6

	 2.		เพือ่ศกึษาเจตคตทิีม่ต่ีอการเรยีนการเขยีนภาษา

อังกฤษของนักเรียน	 ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้แบบ

ภาระงานแลกเปลีย่นประสบการณ์	และการแก้ปัญหาตาม

รูปแบบของวิลลิสในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัค้นคว้าครัง้นีเ้ป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ภาคเรียนที่	2		

ปีการศึกษา	 2557	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 

อ.	33102	จ�านวน	3	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	75	คน	ซึ่งได้

รับการจัดแบ่งห้องเรียนโดยคละความสามารถ

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ภาคเรียนที่	2	

ปีการศึกษา	 2557	 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 

อ.	33102 จ�านวน	1	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	30	คน	ซึ่งได้มา

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling) 

		 2.		เนื้อหา

	 	 ผู ้วิจัยได ้คัดเลือกเนื้อหา	 ที่สอดคล้องกับ

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ซึ่งก�าหนดเนื้อหา

ของข้อมูลตนเอง	ประสบการณ์	ข่าว/เหตุการณ์	ประเด็น

ความสนใจของสังคม	 เช่น	 การเดินทาง	 การรับประทาน

อาหาร		การเล่นกีฬา/ดนตรี	การดูภาพยนตร์	การฟังเพลง	

การเล้ียงสัตว์	 การอ่านหนังสือ	 การท่องเที่ยว	 การศึกษา	

สภาพสังคม	เศรษฐกิจ	โดยเลือกเฉพาะเนื้อหาด้านตนเอง

อาหาร	 ประสบการณ์	 สภาพสังคม	 และข่าว/เหตุการณ	์																																																					

ในการจัดท�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และแบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	

	 3.		ตัวแปรในการวิจัย

	 	 3.1		 ตัวแปรอิสระคือ	 ภาระงานแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์	และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิส

	 	 3.2		 ตัวแปรตามคือ

	 	 	 3.2.1		 ความสามารถในการเขียนภาษา

อังกฤษ

	 	 	 3.2.2		 เจตคตต่ิอการเขยีนภาษาองักฤษ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

141

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าครั้งน้ี	

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ภาคเรียนที่	2	

ปีการศึกษา	 2557	 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 

อ.	33102	จ�านวน	3	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	75	คน	ซึ่งได้รับ

การจัดแบ่งห้องเรียนโดยคละความสามารถ

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเทศบาลบูรพา

พิทยาคาร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ภาคเรียนที่	2		

ปีการศึกษา	 2557	 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 

อ.33102 จ�านวน	1	ห้องเรียน	รวมทั้งสิ้น	30	คน	ซึ่งได้มา

โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)

	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1		 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	แบบภาระ

งานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ปัญหา	 ตามรูป

แบบของวิลลิส	จ�านวน	5	แผน	แผนละ	4	ชั่วโมง	ใช้เวลา	

20	ชั่วโมง	

	 	 2.2		 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการ

เขียนภาษาอังกฤษ	(Writing	Test)	มี	2	หัวข้อ	เลือกท�า	1	

หัวข ้อ	 เขียนอนุเฉทแบบเชิงอธิบาย	 (Expository	

Paragraphs	Writing)	ความยาวประมาณ	80-100	ค�า	หรอื	

10-15	 ประโยค	 ใช้เวลา	 1	 ชั่วโมง	 ทดสอบก่อนและหลัง

เรียน	

		 	 2.3		 แบบประเมนิและเกณฑ์การประเมนิความ

สามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	ประกอบด้วย	5	ด้านคือ	

เนื้อหา	การเรียบเรียง	ค�าศัพท์	การใช้ภาษาและกลไกทาง

ภาษา	

	 	 2.4	 แบบวัดเจตคติท่ีมีต่อการเขียนภาษา	

อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ

	 3.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.1	 ให ้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดความ

สามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	(Pretest)	โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดความสามารถ	ด้านการเขียนภาษาอังกฤษและ

ท�าแบบวัดเจตคติท่ีมีต่อการเขียนภาษาอังกฤษ	 ที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้	ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู	้ภาระงานแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของ 

วิลลิส	แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลคะแนน

	 	 3.2	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม

แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้เพือ่พฒันาความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษ	 และเพิ่มพูนเจตคติต่อการเขียน

ภาษาอังกฤษ	 โดยวิธีการเรียนรู้แบบภาระงานแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิสที่

สร้างขึ้น	

	 	 3.3		 เมือ่ด�าเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้าม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ครบทั้งหมด	 5	 แผน	 ให้

นกัเรยีนท�าแบบทดสอบวดั	ความสามารถทางด้านการเขยีน

ภาษาอังกฤษ	 (Posttest)	 และท�าแบบวัดเจตคติต่อการ

เขียนภาษาอังกฤษ	 โดยการใช้แบบทดสอบและแบบวัด

เจตคติฉบับเดียวกันกับก่อนการเรียนแล้วน�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ผลคะแนน

	 	 3.4		 น�าผลที่ ได ้จากการทดสอบวัดความ

สามารถทางด้านการเขียนภาษาอังกฤษ	 และผลที่ได้จาก

การวัดเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษ	ก่อนและหลังการ

เข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู	้เพือ่พฒันาความสามารถในการ

เขียนภาษาอังกฤษ	 และเพิ่มพูนเจตคติต่อการเขียนภาษา

อังกฤษ	 โดยวิธีการเรียนรู ้แบบภาระงานแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	และการแกป้ญัหาตามรปูแบบของวลิลสิ	ไป

วิเคราะห์และแปลผลต่อไป

	 4.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 4.1		 วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถทาง

ด้านการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่

6	 โดยวิธีการจัดการเรียนรู ้แบบภาระงานแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิส	

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง
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เบนมาตรฐาน	 และทดสอบค่าที	 (T-Test	 Dependent	

Samples)

	 	 4.3	 วิเคราะห์เปรียบเทียบ	 เจตคติที่มีต่อการ

เขียนภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โดย

วิธีจัดการเรียนรู้	 แบบภาระงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

และการแก้ปัญหาตามรปูแบบของวลิลสิ	ระหว่างก่อนเรยีน

กับหลังเรียน	โดยหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	

T-Test	

	 5.		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 5.1		 ค่าเฉลี่ย

	 	 5.2		 ค่าร้อยละ

	 	 5.3		 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 5.4		 ค่า	T-Test	

ผลการวิจัย

	 1.		ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได ้จากการ

ทดสอบความสามารถ	 ในการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ที่ผ่านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบภาระงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 	 และการ

แก้ปัญหาตามรปูแบบของวลิลสิ	หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05		สงัเกตได้จากผลการ

ทดสอบก่อนเรยีนมคีะแนนเฉลีย่	เท่ากบั	9.96	คะแนน	และ

มคีะแนนหลงัเรยีนเฉลีย่	เท่ากบั	14.86	คะแนน	ดงัตาราง2

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน	 ที่ได้จาก

แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการเขียนภาษา

องักฤษ	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	โดยวธิกีารจดัการ

เรียนรูแ้บบภาระงานแลกเปลีย่นประสบการณ์	และการแก้

ปัญหาตามรปูแบบของวลิลสิ	ระหว่างคะแนนทดสอบก่อน

เรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
คะแนนจากการ

ทดสอบการเขียน 

ภาษาอังกฤษ

N X S.D. df t Sig.

ทดสอบก่อนเรียน
30

9.96 2.35
29 13.97** 0.00

ทดสอบหลังเรียน 14.86	 2.13

**p	≤	0.05					df	=	29

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบเจคติต่อการเขียนภาษา	

องักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ก่อนและหลังการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 	 แบบภาระงานแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และการแก้ปัญหา	ตามรปูแบบของวลิลสิ	พบ

ว่า	นักเรียนมีเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษ	หลังการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูส้งูขึน้	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	

0.05	สงัเกตได้จากผลการวดัเจคตก่ิอนเรยีน	มคีะแนนเฉลีย่	

เท่ากับ	2.89	คะแนน	และมีผลการวัดเจคติหลังเรียนเฉลี่ย	

เท่ากับ	3.98	คะแนน	ดังตาราง	3	

         

ตาราง 3 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเจตคต	ิต่อการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โดยวิธีการ

สอนแบบภาระงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้

ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิส	 จากการวัดเจตคติก่อนเรียน

กับผลการวัดเจตคติหลังเรียน

เจตคติต่อการเขียน 

ภาษาอังกฤษ
N X S.D. df t Sig.

วัดเจตคติก่อนเรียน
30

2.89 2.89
29 10.32** 0.00

วัดเจตคติหลังเรียน 3.98 2.89
**p	≤	0.05					df	=	29  

อภิปรายผล

 1.		การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบภาระงานแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของ 

วิลลิส	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	

และเพิ่มพูนเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	มีนักเรียนได้รับคะแนนเฉลี่ย

จากการท�าแบบทดสอบ	 วัดความสามารถด้านการเขียน

ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี	 คิดเป็นร้อยละ	79.99	สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เชาชัน	 (Zhaochun.	 2015.	 71-79)	 ที่ได้ทดลองใช้วิธี

จัดการเรียนรู้แบบภาระงานตามรูปแบบของวิลลิส	 กับ

นักศึกษาปริญญาตรี	จ�านวน	50	คน	โดยนักศึกษาทั้งหมด
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มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษต�่า	 ผลปรากฏว่า

หลังการทดลองนักเรียนทั้งหมดมีพัฒนาการทางด้านการ

เขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น	 เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ

ปัจจัยดังต่อไปนี้

	 	 1.1	ผูว้จัิยได้พฒันาการจดัการเรยีนรูแ้บบภาระ

งานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูป

แบบของวลิลสิ	เพือ่พฒันาความสามารถในการเขยีนภาษา

อังกฤษและเพิ่มพูนเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษ	

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 อย่างมีระเบียบ

แบบแผน	 มีขั้นตอนตามหลักวิชาการ	 และผ่านการตรวจ

สอบจากผู้เช่ียวชาญด้านต่าง	 ๆ	 อย่างละเอียดทุกขั้นตอน	

นอกจากนีย้งัได้ปรบัปรงุแก้ไขตามค�าแนะน�า	และได้ทดลอง

ใช้ก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบภาระงาน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบ

ของวิลลิส	 มีการผสานการสอนเขียนทั้งแบบเน้นผลงาน		

และการสอนเขยีนแบบเน้นกระบวนการ	ท�าให้นกัเรยีนเกดิ

กระบวนการคิด	 มีโอกาสในการแก้ไขงานหลายครั้ง	 และ

การสร้างผลงานการเขียนได้เร็วและง่ายขึ้น	 สอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของไฮยาน	ิ(Hai-yani.2014	:	63-70)	ทีท่ดลอง

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบภาระงาน	 เพ่ือพัฒนาการเขียน

ภาษาองักฤษของนกัศกึษา	หลงัการทดลองพบว่า	นกัศึกษา

มีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

	 	 1.3	กิจกรรมการจัดการเรียนรู้	แบบภาระงาน

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบ

ของวิลลิส	 มีขั้นตอนที่ฝึกความสามารถในการเขียนภาษา

องักฤษอย่างชดัเจน	เริม่จากง่ายไปหายาก	น่าสนใจ	และไม่

ขัดขวางความสามารถทางภาษาของนักเรียน	 เริ่มจากขั้น

ก่อนท�างานปฏิบัติ	 (Pre-Task)	 เป็นการฝึกให้นักเรียนได้

เรียนรู้ค�าศัพท์	วลี	จากการท�าใบงานและบทอ่าน	นักเรียน

ทุกคนสามารถระบุค�าศัพท์ได้	เพราะในใบงานจะมีรูปภาพ

พร้อมกับค�าศัพท์	 ดังนั้นถึงแม้นักเรียนไม่รู้ค�าศัพท์มาก่อน	

แต่รปูภาพและประสบการณ์เดมิทีเ่คยใช้รปูต่าง	ๆ 	ในแก้ไข

ปัญหา	 ท�าให้นักเรียนสามารถระบุค�าศัพท์ได้ถูกต้อง	 เมื่อ

นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ของงาน	จงึท�าให้เกดิความ

ภาคภมูใิจในตนเอง	ผนวกกับนกัเรยีนสามารถก�าหนดหวัข้อ

การเขยีน	ตามความสนใจ	และท้าทายความสามารถในการ

ค้นหาค�าตอบ	จงึส่งเสรมิให้นกัเรยีนเกดิความกระตือรอืร้น

ในการเขียน	(Willis.	2000	:	93)	

	 ข้ันท�างานปฏิบัติ	 (Task	 Cycle)	 ท�าให้นักเรียน

สามารถดึงเอาประสบการณ์เดิม	ที่มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ต่อการเขียนเพื่อแก้ไขปัญหา	 มีการใช้กระบวนการเขียน	

เช่น	การร่าง	(Drafting)	การแก้ไขงานเขียน	(Editing)	ตาม

ค�าแนะน�าจากเพื่อนและครู	 ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความ

สนใจ	และมคีวามสามารถในการเขยีน	(Olsen	and	Kagan.	

1992	:	26-30)	สุดท้ายคือขั้นการศึกษาภาษา	(Language	

focus)	เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้	ศึกษาภาษาอย่างเป็น

ทางการ	 หลังจากผ่านการใช้ภาษาจริง	 จากการเขียนของ

ขั้นตอนที่ผ่านมา	ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจ�า	ค�าศัพท์	

วลี	โครงสร้างประโยค	การเขียนได้อย่างแท้จริง	ทั้งยังรู้จัก

สังเกตค�า	 วลีและสร้างกฎเกณฑ์ทางภาษาด้วยตนเอง	 น�า

ไปสูค่วามประสบความส�าเรจ็การเขยีนแก้ไขปัญหาในหวัข้อ

นั้น	ๆ

	 	 1.4	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบภาระงาน

แลกเปล่ียนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบ

ของวิลลิส	 มีลักษณะการเรียนแบบร่วมมือกันระหว่าง

นักเรียนในกลุ่มเดียวกัน	 และระหว่างนักเรียนต่างกลุ่ม	

ท�าให ้นักเรียนเกิดท�าให ้ เกิดความคิดที่หลากหลาย	

(Generating	 ideas)	 เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้	 เกิด

ความร่วมมือ	 (Cooperative	Learning)	จึงมีส่วนช่วยส่ง

เสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง	 กล้า

แสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง	 มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้

อย่างเต็มที่	ท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

รู้	 นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดผลที่เป็นบวกต่อเนื้อหาและค�า

ศัพท์	นักเรียนสามารถเขียนโครงร่างน�าเสนอความคิดได้ดี		

ลดความวิตกกังวล	 (Anxiety)	 ต่อการเขียน	 เกิดการแลก

เปลีย่นข้อมลู	และการแก้ไขผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนแต่ละ

คน	ซึ่งสอดคล้องกับฮัสเสียน	(Hussein.	2012	:	154)	ที่
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กล่าวว่า	การมีส่วนร่วมในการคิดและท�ากิจกรรม	จะท�าให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจท่ีจะเรียนรู้ตลอด

เวลา	 ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษา

อังกฤษสูงขึ้น	

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเขียนภาษา

อังกฤษ	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 หลังจากได้รับ

การเรียนรู้	 แบบภาระงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และ

การแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิส	 ปรากฏว่านักเรียนมี

ผลการวดัเจตคตก่ิอนเรยีน	เฉลีย่เท่ากบั	2.89	คะแนน	และ

ผลการวดัเจตคตหิลงัเรยีน	เฉลีย่เท่ากบั	3.98	คะแนน	แสดง

ให้เหน็ว่าการเพิม่พนูเจตคต	ิต่อการเขยีนภาษาองักฤษของ

นกัเรียนทีผ่่าน	การจดัการเรยีนรูแ้บบภาระงานแลกเปล่ียน

ประสบการณ์	และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิลลิสสูง

ขึ้น	เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 การจัดการเรียนรู ้	 แบบภาระงานแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของ	วิ

ลลิส	 มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ	 คือนักเรียนสามารถเลือกหัวข้อ

การเขยีนแก้ไขปัญหา	จากประสบการณ์ได้ตามความสนใจ

ท�าให้เกดิแรงกระตุน้	และสร้างความสนใจในการเรยีนรู	้	ส่ง

ผลให้	 เจตคติต่อการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษของ

นกัเรียนดขีึน้	สอดคล้องกบัไวสตาเวโล	(Vystavêloà.	2009	

:	43)	ทีก่ล่าวว่าถ้านกัเรยีน	ไม่สามารถเลอืกหวัข้อการเขยีน

ตามความต้องการเขียน	 ส่งผลให้การสอนเขียนเป็นเร่ืองที่

น่าเบื่อและไม่สามารถกระตุ้นความสนใจการเขียนของ

นักเรียน	

	 	 2.2	 การเรียนรู ้แบบภาระงานแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของ	 วิลลิส	

เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้เขียนหัวข้อทีท้่าทายความสามารถ

ทางสติปัญญาและมีความหมายต่อชีวิตจริง	 นักเรียนจึงได้

แสดงเหตุผลเพื่อใช้สติปัญญาของตน	 ท�าให้นักเรียนเกิด

ความอยากรูอ้ยากเหน็ในการเรยีน	(curious)	ท�าให้นกัเรยีน

เกิดเจตคติที่ ดีต ่อการเรียนรู ้การเขียนภาษาอังกฤษ	

สอดคล้องกับค�ากล่าวของซาเบ็ท	(Sabet.	2014	:	65-72)	

ทีว่่า	หวัข้อการเขยีนทีท้่าทาย	ส่งผลต่อความสามารถในการ

เขียนของนักเรียน

		 	 2.3	บรรยากาศของห้องเรียน	ที่จัดการเรียนรู้

แบบภาระงานแลกเปลีย่นประสบการณ์	และการแก้ปัญหา

ตามรูปแบบของวิลลิส	 มีความสนุกสนาน	 ตื่นเต้นท้าทาย

และเป็นมิตร	ท�าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย	และ

เกิดความกระตือรือร้นในขณะที่เรียน	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ครูควรอธิบายขั้นตอน	 ของการจัดการเรียนรู้

แบบภาระงานแลกเปลีย่นประสบการณ์	และการแก้ปัญหา

ตามรูปแบบของวิลลิส	 ให้กับนักเรียนอย่างละเอียดและ

ชัดเจน	 เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจบทบาทของตนเอง	

บทบาทครูและกระบวนการเรียนรู้	

	 2.	 ครูต้องเตรียมความพร้อม	 มีความแม่นย�าและ

เข้าใจชดัเจนในขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้บบภาระงานแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	 และการแก้ปัญหาตามรูปแบบของวิ

ลลสิ	ตลอดจนฝึกตัง้ค�าถามเก่ียวกบั	หวัข้อการแก้ไขปัญหา	

เตรียมภาพประกอบน�าเข้าสู่บทเรียน	 เพื่อกระตุ้นความ

สนใจ	กระตุ้นความคิด	และเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม

ของนักเรียน		

	 3.	 ค�าศัพท์ส่ิงที่นักเรียนเคยใช้แก้ไขปัญหา	 ควรมี

รูปภาพประกอบค�าศัพท์	 เพื่อเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม	

กระตุน้ความสนใจ	และส่งเสรมิให้นกัเรียนเข้าใจค�าศัพท์ได้

ดีขึ้น	โดยดูจากรูปภาพประกอบ

	 4.	 หัวข้อในการเขียน	 ควรเป็นหัวข้อที่ท้าทาย

สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์มาแก้ไขได้	 และมีความ

หมายกับการด�ารงชวีติของนกัเรยีน	เพราะจะท�าให้นกัเรยีน

เกิดความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหา	สามารถใช้ความรู้

เดิมให้เป็นประโยชน์ในขณะที่เขียน	 ท�าให้เกิดความสนใจ	

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	เข้าใจในการเขียนมากขึ้น		

	 5.	การแบ่งกลุ่มนักเรียน	แต่ละกลุ่มควรประกอบ

ด้วย	คนเก่ง	ปานกลางและอ่อน	เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถให้

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
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การพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

The Developing Indicators of Self-Disciplinary Ethics for  

Bachelor’s Degree in Rajabhat Mahasarakham University

           ขนิษฐา		ทองสุข1	,	อรัญ		ซุยกระเดื่อง2	,	วรวรรณ		อุบลเลิศ3

	 	 	 	 																		Kanitta		Tongsuk	1,	Arun Suikraduang 2, Worawan	Ubonloet3

บทคัดย่อ

								 การวิจัยเรื่อง	การพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	พฒันาตวับ่งชีจ้รยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันักศกึษาปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม		2)		ก�าหนดค่าน�้าหนักความส�าคัญของมาตรฐานและตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	ส�าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	3)	ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม	และความเป็นไป

ได้ของตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 โดยใช้เท

คนิคเดลฟาย	(DELPHI)	ในการวิจัย	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์เพื่อส�ารวจ/สังเคราะห์ตัวบ่งชี้	จ�านวน	

1	ฉบับ,	แบบสอบถาม	จ�านวน	4	ฉบับ	โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบก�าหนดประเด็น	(รอบที่	1),	แบบสอบถาม

ปลายปิด	ชนดิมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	(รอบที	่2-3),	แบบสอบถามปลายปิด	ชนดิมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	

เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม	 และความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 ผลการวิจัย	ได้ตัวบ่งชี้จ�านวน	48	ตัวบ่งชี้	จ�าแนกตามมาตรฐาน	ได้ดังนี้		1.	มาตรฐานที่	1	ด้านความรับผิดชอบ	

จ�านวน	11		ตัวบ่งชี้,		2.	มาตรฐานที่	2	ด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบสังคม	จ�านวน	9	ตัวบ่งชี้,		3.	มาตรฐานที่	3		ด้าน

การเคารพสิทธิของผู้อื่น	จ�านวน	12	ตัวบ่งชี้,	และ	4.		มาตรฐานที่	4	ด้านการควบคุมอารมณ์	จ�านวน	16	ตัวบ่งชี้	ผลของ

น�า้หนกัคะแนนความส�าคญัของมาตรฐานทีผู่เ้ชีย่วชาญให้น�า้หนกัคะแนนมากท่ีสุดคือ	มาตรฐานด้านความรบัผิดชอบ	รอง

ลงมาคือ	มาตรฐานด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม,	มาตรฐานด้านการเคารพสิทธิของผู้อื่น,	มาตรฐานด้านการ

ควบคุมอารมณ์	ตามล�าดับ	

	 การศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการด�าเนนิการตามตวับ่งชีจ้รยิธรรมความ

มวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พบว่า	อาจารย์ผูส้อนในมหาวทิยาลัย				

1	นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	กศ.ด.	(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	ประธานสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

		ราชภัฏมหาสารคาม
3	ปร.ด.	(สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์)	ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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ราชภฏัมหาสารคาม	ทัง้หมดเหน็ด้วยกับการก�าหนดตวับ่งชีจ้รยิธรรมความมวีนัิยในตนเอง	ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ทั้ง	4	มาตรฐาน	48	ตัวบ่งชี้

 ค�าส�าคัญ	:	จริยธรรม	วินัยในตนเอง	เทคนิคเดลฟาย

Abstract

								 Research	Development	Indicators	of	Self-Disciplinary	Ethics	for	Bachelor’s	Degree	in	Rajabhat	

Mahasarakham	University	aimed	to	1.	The	purpose	is	to	develop	an	indicator	of	moral	self-discipline.	

For	undergraduate	Diploma	2.	To	determine	the	weight	of	the	importance	of	standards	and	indicators				

moral	self-discipline.	For	undergraduate	students	Mother	3.	To	comment	on	the	suit.	And	the	possi-

bility	of	an	indicator	of	moral	self-discipline.	For	undergraduate	students	Mother	Using	Delphi	(DELPHI)	

in	the	research	tools	used	were	interviews	to	explore	/	synthetic	indicator,	open-ended	questionnaires	

given	point	(Round	1),	were	closed.	The	5-level	scale	(Round	2-3),	were	closed.	The	5-level	scale	study	

on	the	suitability	review.	And	the	possibility	of	an	indicator	of	moral	self-discipline.	For	undergraduate	

students	Mother

								 The	research	is	an	indicator	of	48	indicators	classified	according	to	standard	1	1.	Responsibilities	

of	11	indicators,	2.	Standard	2	of	their	practice	as	a	social	indicator	of	9,	3.	.	standard	3	sides	to	respect	

the	rights	of	others	on	12	indicators,	and	4.	standard	4:	the	temper	of	16	indicator	of	weight	the	im-

portance	of	standards	experts	to	weigh	the	most.	Standards	of	responsibility,	followed	by	the	standards	

of	their	practice	by	the	social	order,	standard	of	respect	for	the	rights	of	others,	the	standard	of	emo-

tional	control,	respectively.

								 The	Study	on	the	suitability	and	feasibility	of	the	implementation	of	the	indicator	moral	self-dis-

cipline.	For	undergraduate	students	Mother	found	that	teachers	in	University.	All	agree	on	the	set	

indicator	ethics.	Self-discipline	For	undergraduate	students	Mother	of	4	standard	48	indicator.

 Key words	:	Ethics	,	Self-Disciplinary	,	Delphi

บทน�า 

	 สังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	การเมือง	สงัคม	และเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	ซึง่

มีเป้าหมายคือ	 ต้องการได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศนั้นมีหลาย

ประการ	 ประการหนึ่ง	 คือ	 การที่สังคมมีบุคลากรที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ	และการที่สังคมจะพัฒนาได้ดัง

กล่าวเป็นผลมาจากการศกึษา	เพราะการศกึษาไม่ได้สิน้สดุ

ลงเมื่อบุคคลเรียนจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

เท่านัน้	แต่ควรได้รบัการศกึษาอย่างต่อเน่ือง	อาจจะโดยรูป

แบบทีแ่ตกต่างจากทีเ่คยได้รบัการศึกษาในโรงเรยีน	เพราะ

การศกึษาเป็นปัจจัยทีช่่วยให้บคุคลรูจ้กัปรบัตัว	ช่วยในการ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

149

ด�าเนินชีวิต	การประกอบอาชีพ	ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม	(สุมาลี	สังข์ศรี.	2545	:	14)	

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการ

พัฒนาประเทศ	 ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายหลักของการ

พัฒนาอุดมศึกษา	 ได้ก�าหนดคุณภาพท่ีพึงประสงค์ของ

บัณฑิตว่า	“ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้

ทีม่คีวามรบัผดิชอบ	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	มวีนิยั	ภาคภมูใิจ

ในวิชาชีพ	 มีจิตส�านึกของการเป็นผู้ประกอบการ	 มีความ

เป็นผู้น�าและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แปร

เปลีย่นได้”	(ส�านกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั.	2543	:	15)	

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 ได้กล่าวถึงความมุ่ง

หมายและหลักการว่า	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สติ

ปัญญา	ความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด�าเนินชีวิต	 สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความ

สขุ	และแนวทางในการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า	ผูเ้รยีน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้	 จาก

สภาพการณ์ปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นจ�านวน

มาก	มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง	

หนีเรียน	ติดสารเสพติด	เล่นการพนัน	เป็นโสเภณีเด็ก	ขาด

คุณธรรม	จริยธรรม	(พิกุล	สีหาพงษ์.	2546	:	25)	การแต่ง

กายไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษา	มีลักษณะของ	“	คนที่

ได้รับการศึกษาแล้ว”	น้อยลง	สังคมเป็นสังคมที่ไร้ระเบียบ	

คนที่จบการศึกษาสูงๆยังเห็นแก่ตัว	ไม่มีระเบียบ	ไม่รักษา

วินัย	 ไม่มีความตรงต่อเวลา	 ฉลาดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่น	

ฉลาดทีจ่ะโกง	ฉลาดทีจ่ะก่ออาชญากรรมเพือ่ประโยชน์ของ

ตน	 (กาญจนา	 นาคสกุล.	 2546	 :	 2-3)	 ดังน้ัน	 ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงควรหันมาสนใจ	ฝึกฝน	อบรมให้

นักศึกษามีความสามารถในการควบคุมตนเอง	 จัดการกับ

ตนเอง	 เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกๆจุด	 ซ่ึงเม่ือ

นักศึกษาสามารถควบคุมตนเองและจัดการกับตนเองได้

แล้ว	เขาเหล่านัน้ก็จะมวีนิยัในตนเอง	มเีป้าหมายในชวิีต	ซึง่

จะช่วยให้บคุคลเหล่าน้ันมปีรชัญา	มแีนวทางยทุธศาสตร์ใน

การด�ารงชีวิตที่ดี	 ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม	 และยังลด

ภาระการควบคุมจากบุคคลอื่น	 (สายสมร	ยุวนิมิ.	2546	 :	

58)	ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	เป็นสถาบันแห่ง

หน่ึงในระดบัอุดมศกึษา	ทีผ่ลิตบคุลากรออกสู่ตลาดแรงงาน

เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี	 ก็ได้ตระหนักถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมเช่นกัน	 เห็นได้จากแผนพัฒนาการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ได้มกีารก�าหนดเป้าหมาย

ว่า	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต้องมีความรู้คู ่คุณธรรม	 มี

มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ	 สอดคล้องกับความ

ต้องการของสงัคม		โดยมวีสัิยทศัน์	คอืมหาวทิยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้	คู่คุณธรรม	น�าชุมชนพัฒนาให้เข้ม

แข็งอย่างยั่งยืน	 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.	2555	:	เว็บไซด์)	ผู้วิจัย

ได้มองเห็นความส�าคัญดังกล่าว	 จึงสนใจที่จะพัฒนาตัวบ่ง

ช้ีจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 โดยศึกษาความคิดเห็น	

และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามเทคนิคเดลฟาย	เพื่อ

พจิารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของมาตรฐาน

และตัวบ่งชี้นั้นๆ	มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้สามารถใช้เป็น

แนวทางในการตรวจสอบความมีวินัยในตนเองของ

นักศึกษา		อีกทั้งยังเป็นข้อสนเทศ	ให้ผู้เกี่ยวข้อง	น�ามาใช้

ในการวางแผนเพื่อพัฒนาจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง

ของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

								 1.	 เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัย	 ใน

ตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

								 2.	เพือ่ก�าหนดค่าน�า้หนกัความส�าคญัของมาตรฐาน

และตวับ่งชีจ้รยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันกัศกึษา

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

								 3.	เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม	

และความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้จริยธรรมความ	 มีวินัยใน

ตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม
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วิธีการศึกษา 

	 1.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมี	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	ที่มีความรู้ด้านจริยธรรมความ

มวีินยัในตนเอง	เพื่อรวบรวมมาตรฐานและตัวบ่งชี	้จ�านวน	

3	คน	

	 2.	กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญในส่วนทีใ่ช้เทคนคิเดลฟาย	ได้แก่	

ผูเ้ชีย่วชาญด้านจรยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	และมคีวาม

รู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	จ�านวน	18	

คน	 โดยพิจารณาเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sam-

pling)	ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติ	ตามที่ได้ก�าหนดไว้	ดังนี้

	 	 2.1	 เป็นอาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเน้ือหาด้าน

จริยธรรม	 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 ที่มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท/เอก	 หรือมีต�าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ขึ้นไป

	 	 2.2	เป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่มีความรู้	ความ

สามารถและมีประสบการณ์การสอนด้านจริยธรรม	 ใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	อย่างน้อย	3	ปี

	 3.	 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ด้านจริยธรรม

ความมีวินัยในตนเอง	 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน	 (Strati-

fied	Random	Sampling)	ในกรณีที่ประชากรมีลักษณะ

ที่หลากหลาย	 และผู้วิจัยต้องการตัวแทนของสมาชิกใน

แต่ละลักษณะนั้นมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 ดังนั้น	 จึงต้องแยก

สมาชกิในประชากรออกเป็นชัน้	(Strata)	หรอืกลุม่ย่อยเสีย

ก่อน	 โดยสมาชิกภายในแต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน	

(Homogeneous)	 และแต่ละชั้นจะมีลักษณะแตกต่างกัน	

(Heterogeneous)	 จากนั้นจึงท�าการสุ่มสมาชิกภายใน

แต่ละชั้นตามจ�านวนที่ต้องการ	(ไพศาล	วรค�า.	2554	:	93)	

จ�านวน	259	คน

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

								 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาตัวบ่งชี้	ด้านจริยธรรมความมี

วินัยในตนเอง	 ประกอบด ้วยแบบสัมภาษณ์	 และ

แบบสอบถาม	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	5	ฉบับ	ดังนี้

	 1.	แบบสัมภาษณ์	1	ฉบับ	เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ

มโีครงสร้าง	(Structured	Interview)	เป็นวธิกีารสมัภาษณ์

ที่ผู ้วิจัยได้จัดเตรียมประเด็นและรายละเอียดในแบบ

สมัภาษณ์ไว้ล่วงหน้า	โดยจดัเรยีงข้อค�าถามทีจ่ะใช้สมัภาษณ์

ไว้เป็นล�าดับ	(ไพศาล	วรค�า.	2554	:	212)	ส�าหรับรวบรวม

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	

ใช้สมัภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ	จ�านวน	3	คน	ซึง่ได้มาโดยการเลอืก

แบบเจาะจง

	 2.	 แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมมาตรฐานและตัวบ่ง

ชี้	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดผสม	

(Mixed	 form)	 หรือแบบสอบถามกึ่งปิด	 (Simi-close	

ended	 form)	 เป็นแบบสอบถามที่มีรูปแบบผสมกัน

ระหว่างแบบสอบถามปลายปิด	 และแบบสอบถามปลาย

เปิด	(ไพศาล	วรค�า.	2554	:	250)	ส�าหรับรวบรวมมาตรฐาน

และตัวบ่งชี้	ใช้แบบตรวจสอบรายการ	คือ	เห็นด้วย	ไม่เห็น

ด้วย	และมีช่องแสดงข้อเสนอแนะ	ใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ	

18	คน

	 3.	 แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกตัวบ่งช้ี	 ฉบับท่ี	 2	

จ�านวน	 1	 ฉบับ	 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด	

(Close	ended	form)	เป็นแบบสอบถามที่ผู้ตอบสามารถ

เลือกค�าตอบตามที่ก�าหนดให้เท่านั้น	 โดยไม่มีโอกาสเลือก

ค�าตอบหรอืตวัเลือกอืน่ทีอ่ยูน่อกเหนอืรายการทีก่�าหนดให้	

(ไพศาล	วรค�า.	2554	:	248)	ใช้แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	คือ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	

ไม่แน่ใจ	 ไม่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 ใช้สอบถามผู้

เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม	จ�านวน	18	คน

	 4.	 แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกตัวบ่งช้ี	 ฉบับท่ี	 3	

จ�านวน	1	ฉบับ	มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด	 ใช้

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (Rating	 Scale)	

เหมือนกับแบบสอบถามฉบับที่	 1	 แต่จะแสดงค่ามัธยฐาน	

และค่าพิสัยควอไทล์จากการตอบแบบสอบถามรอบที่	 1	

ของผู้เชีย่วชาญแสดงไว้ด้วย	ใช้สอบถามผูเ้ชีย่วชาญกลุม่เดมิ	

จ�านวน	18	คน

	 5.	แบบสอบถามฉบบัที	่4	น�าไปใช้สอบถามอาจารย์
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ในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	เพือ่วเิคราะห์หาความ

เหมาะสมว่ามค่ีามากน้อยเพยีงใด	ซ่ึงใช้สอบถามอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	259	คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์	มีขั้นตอนดังนี้

	 1.	ผูว้จิยัขอหนงัสอืขอความร่วมมอืในการวจิยัจาก

บัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้เช่ียวชาญ	 จ�านวน	 3	 คน	 ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์	โดยใช้

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

	 2.	 ผู ้วิจัยน�าหนังสือขอความร่วมมือ	 โครงร่าง

วิทยานิพนธ์	 แบบสัมภาษณ์	 ติดต่อขอความร่วมมือด้วย

ตนเอง	อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัย	วิธีด�าเนินการวิจัย	

พร้อมทัง้นดัหมายเวลาในการสัมภาษณ์	โดยส่งก่อนเริม่การ

สัมภาษณ์อย่างน้อย	1	สัปดาห์	หรือตามแต่ผู้เชี่ยวชาญจะ

กรุณาได้

	 3.	ด�าเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่นัดหมาย

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย	 มีขั้น

ตอนดังนี้

	 1.	ผูว้จิยัขอหนงัสอืขอความร่วมมอืในการวจิยัจาก

บัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	18	คน	ที่เป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยเทคนคิเดลฟาย	โดย

ใช้แบบสอบถาม	รอบที่	1,	2	และ	3	น�าหนังสือที่ได้พร้อม

โครงร่างวิทยานิพนธ์	 ติดต่อขอความร่วมมือด้วยตนเอง	

อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 และ

ระยะเวลาที่ ระบุ ไว ้ ในแบบสอบถาม	 ให ้ผู ้ตอบส ่ง

แบบสอบถามคนืภายใน	2	สปัดาห์	หรอืตามแต่ผูเ้ชีย่วชาญ

จะกรุณาได้

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย	

รอบที่	 1,2	 และ	 3	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปส่งถึงกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง	

	 3.	 ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ตอบแบบสอบถามตาม

ระยะเวลาที่ก�าหนด	 ผู้วิจัยใช้วิธีการเตือนด้วยตนเองและ

การติดตามทางโทรศัพท์	 โดยเว้นระยะการเตือนและการ

ตดิตามห่างจากการส่งแบบสอบถามทุก	2	สปัดาห์	ด้วยการ

ใช้ถ้อยค�าที่สุภาพ	 เพื่อขอความกรุณาในการตอบแบบ 

สอบถามกลับคืนผู้วิจัย	 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 เพื่อพิจารณาความเหมาะ

สมและความเป็นไปได้	 ของการพัฒนาตัวบ่งช้ีจริยธรรม

ความมีวินัยในตนเอง	มีขั้นตอนดังนี้		เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย	คือ	แบบสอบถามปลายปิด	ชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	จ�านวน	1	ฉบับ	โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลที่

ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายปิด	 ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	ของแบบสอบถามรอบที่	3	มาสร้าง

แบบสอบถามปลายปิด	 จากนั้นน�าแบบสอบถามไปให้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	 พิจารณาตรวจสอบความ

ครอบคลมุของเนือ้หา	แล้วน�าข้อเสนอแนะท่ีได้	ไปปรบัปรงุ

แก้ไข	จากนัน้ผู้วจิยัด�าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลู	โดยผู้วจัิย

ขอหนังสอืขอความร่วมมอืในการวจิยั	จากบัณฑติวทิยาลยั

ถึงกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	259	คน	 เพื่อขอความร่วมมือใน

การเกบ็รวบรวมข้อมลู	จากนัน้	ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามด้วย

ตนเอง	พร้อมทัง้นดัหมายเวลาในการเกบ็แบบสอบถามคนื

ภายใน	2	สัปดาห์

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นั้น	 ผู้วิจัย

ท�าการสังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา	

(Content	Analysis)

	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย	ผู้วิจัยมีวิธี

การดังนี้

	 1.	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการพิจารณา

รวบรวมมาตรฐานและตัวบ่งชี้	 ที่จะน�ามาใช้เป็นมาตรฐาน

และตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 โดยผู้วิจัยได้

ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามรอบที่	 1	 แล้วท�าการ

สังเคราะห์เนื้อหา	พร้อมทั้งเพิ่มเติมหรือแก้ไขตามข้อเสนอ

แนะของผู ้เชี่ยวชาญ	 ส�าหรับข้อมูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามรอบที	่2	และ	3	ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

152

โดยการเปรียบเทียบค�าตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน	ด้วย

การหาค่ามัธยฐาน	 และพิสัยระหว่าง	 ควอไทล์ระหว่าง

มาตรฐานกับตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 และ	

ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานกับตัวบ่งชี้	โดยใช้เกณฑ์

พจิารณามาตรฐานและตวับ่งชี	้ทีม่ค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง	

ตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ส�าหรับการพิจารณาคัด

เลอืกมาตรฐาน	และตวับ่งชีจ้รยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	

โดยใช้เทคนิคเดลฟาย

	 	 2.1	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาฉันทามติ	

(Consensus)	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบ

ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนกับค�าตอบของกลุ่ม	โดยค�า

นวนหาค่ามัธยฐาน	(Median)	ค่าฐานนิยม	(Mode)	ค่าค

วอไทล์	 (Quartile)	 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์	 (Inter-

quartile	Range;	Q3	–	Q1)	วิเคราะห์ตามสูตรของ	Spic-

gel	(Spicgel	:	1988	;	อ้างอิงมาจาก	แสงเพ็ช				ทองไชย.	

2552	:	111)	เกณฑ์ที่ผู้วิจัยน�ามาใช้ในการพิจารณาฉันทา

มติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟาย	ดังนี้

	 	 	 2.1.1	มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใด	ที่มีค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ไม่เกนิ	1.50	ค่าสมบรูณ์ของผลต่างระหว่าง

มัธยฐานไม่เกิน	 1.00	 แสดงว่าตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้รับฉันทา

มติ	(ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน)

	 	 	 2.1.2	 มาตรฐานและตัวบ่งช้ีใดที่มีค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์เกิน	1.50	ค่าสมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง

มัธยฐานเกิน	 1.00	 แสดงว่าตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่ได้รับฉันทา

มติ	(ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกัน)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 การพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	สถิติที่ใช้	ได้แก่	ค่ามัธยฐาน	ค่าพิสัยระหว่าง

ควอร์ไทล์

 

ผลการศึกษา 

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี

จรยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันกัศกึษา				ปรญิญา

ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ก�าหนดค่าน�้าหนัก

คะแนนความส�าคัญของตัวบ่งชี้	และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้	 โดยผู้วิจัย

ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน	ดังต่อไป

นี้

	 ตอนที่	 1	 ผลการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งช้ี

จริยธรรมความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา	 ปริญญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ผลการวิจัย	 ได้ตัวบ่งชี้

จ�านวน	 48	 ตัวบ่งช้ี	 จ�าแนกตามมาตรฐาน	 ได้ดังน้ี	 	 1.	

มาตรฐานที่	1	ด้านความรับผิดชอบ	จ�านวน	11		ตัวบ่งชี้,		

2.	 มาตรฐานที่	 2	 ด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบสังคม	

จ�านวน	9	ตัวบ่งชี้,		3.	มาตรฐานที่	3		ด้านการเคารพสิทธิ

ของผู้อื่น	จ�านวน	12	ตัวบ่งชี้,	และ	4.		มาตรฐานที่	4	ด้าน

การควบคุมอารมณ์	 จ�านวน	 16	 ตัวบ่งช้ี	 ผลของน�้าหนัก

คะแนนความส�าคัญของมาตรฐานที่ผู้เชี่ยวชาญให้น�้าหนัก

คะแนนมากทีสุ่ดคอื	มาตรฐานด้านความรบัผดิชอบ	รองลง

มาคอื	มาตรฐานด้านการปฏบิตัตินตามระเบยีบของสงัคม,	

มาตรฐานด้านการเคารพสทิธขิองผูอ้ืน่,	มาตรฐานด้านการ

ควบคุมอารมณ์	ตามล�าดับ	

	 ตอนที่	2	ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวบ่งช้ีจริยธรรมความมี

วินัยในตนเองของนักศึกษา	 ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม			โดยการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการด�าเนนิการตาม

ตัวบ่งช้ีจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	พบว่า	

อาจารย์ผูส้อนในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ทัง้หมด

เห็นด้วยกับการก�าหนดตัวบ่งชี้จริยธรรมความ	 มีวินัยใน

ตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ทั้ง	4	มาตรฐาน	48	ตัวบ่งชี้
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สรุปผล 

	 การพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	โดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กบัตวับ่งชีจ้รยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันกัศึกษา

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	รวมทั้งการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	คน	โดยท�าการสังเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	

(Content	Analysis)	ใช้เวลาในการด�าเนนิการ	20	วนั	จาก

นั้นผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคเดลฟายกับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	18	

คน	 โดยพิจารณาเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sam-

pling)	 ได้แก่	 อาจารย์ผู ้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 และอาจารย ์ผู ้สอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 เครื่องมือที่ใช้ในเทคนิคเดลฟาย	 ได้แก	่

แบบสอบถามจ�านวน	 3	 ฉบับ	 ได้แก่	 ฉบับที่	 1	 เป็น

แบบสอบถามปลายเป ิดแบบก�าหนดประเด็น	 ส ่วน

แบบสอบถามฉบับที่	2	และ	3	เป็นแบบสอบถามปลายปิด	

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 โดยผู้วิจัยน�า	 โครง

ร่างวิทยานิพนธ์และหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย	

ติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองและน�า

แบบสอบถามรอบที่	1,2	และ	3	 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเป็น

รายบุคคลด้วยตนเอง	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม

รอบที	่1	ใช้วธิกีารสงัเคราะห์เนือ้หา	พร้อมทัง้เพิม่เตมิ/แก้ไข	

ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ	ส่วนแบบสอบถามรอบที	่

2	และ	3	ใช้การเปรียบเทียบค�าตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละ

คนกับค�าตอบกลุ่มด้วยการก�าหนดค่ามัธยฐาน	 (Median)	

และค่าพิสัยระหว่าง	 ควอไทล์	 (Interquartile	 Range)	

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณายอมรบั	คอื	ตวับ่งชีต้้องมค่ีาพสิยั

ระหว่างควอไทล์	ไม่เกนิ	1.50	และมค่ีามธัยฐานตัง้แต่	3.50	

ขึ้นไป	 การด�าเนินการใช้เทคนิคเดลฟายใช้เวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลรวมทั้งสิ้น	3	เดือน

	 1.	 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยใน

ตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	ได้ตัวบ่งชี้จ�านวน	48	

ตัวบ่งชี้	

	 2.	ในการก�าหนดค่าน�า้หนกัคะแนนความส�าคัญของ

มาตรฐานจริยธรรมความมีวินัยในตนเองส�าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 พบว่า	

มาตรฐานที่ผู ้เชี่ยวชาญให้น�้าหนักคะแนนมากที่สุดคือ	

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ	 รองลงมา	 คือ	 มาตรฐาน

ด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม	 มาตรฐานด้าน

การเคารพสิทธขิองผูอ้ืน่	มาตรฐานด้านการควบคุมอารมณ์	

ตามล�าดับ

	 ส�าหรับน�้าหนักคะแนนความส�าคัญของตัวบ่งชี้ใน

มาตรฐานที	่1	ด้านความรบัผิดชอบ	มค่ีาน�า้หนกัตัง้แต่	7.28	

ถึง	8.56,	ในมาตรฐานที่	2	ด้านการปฏิบัติตนตามระเบียบ

ของสังคม	มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	7.44	ถึง	8.44,	ในมาตรฐาน

ที่	3	ด้านการเคารพสิทธิของผู้อื่น	มีค่าน�้าหนักตั้งแต่	7.33	

ถึง	8.50,	และในมาตรฐานที่	4	ด้านการควบคุมอารมณ์	มี

ค่าน�้าหนักตั้งแต่	7.33	ถึง	8.50

	 3.	การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม

และความเป็นไปได ้ของการด�าเนินการตามตัวบ ่งชี้

จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญในการวิจัย	 ได้แก่	 อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	259	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	ซึ่งเป็นแบบสอบถาม		ปลายปิด	

ชนิดประมาณค่า	 5	 ระดับ	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 โดยผู้วิจัยน�า

หนงัสือขอความร่วมมอืในการวจิยัพร้อมแบบสอบถาม	เพือ่

ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู ้สอนในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 จากนั้นน�าแบบสอบถามท่ีได้รับการ

ตอบกลับมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค�านวณค่า

มัชฌิมเลขคณิต	 (Mean)	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	deviation)	 	 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยว

กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการด�าเนินการ

ตามตัวบ่งช้ีจริยธรรมความ	 	 มีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับ

นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี 	 มหาวิทยา ลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	พบว่า	อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

154

มหาสารคาม	เหน็ด้วยกบัการก�าหนดตวับ่งชีจ้รยิธรรมความ

มีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ทั้ง	4	มาตรฐาน	48	ตัว

บ่งชี้	 ทั้งนี้เพราะอาจารย์ผู ้สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามเหน็ว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลัย

ราชภฏัมหาสารคาม	ต้องมสีมรรถนะตามตวับ่งชีจ้รยิธรรม

ความมีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ที่ก�าหนดไว้

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยใน

ตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	พบประเด็นที่ควรน�า

มาอภิปรายผล	 2	 ประเด็น	 คือ	 1.	 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้

จริยธรรมความมวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	และ	2.	ความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการด�าเนินการตามตวับ่งชีจ้ริยธรรม

ความมีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 โดยมีรายละเอียดของ

ประเด็นที่จะน�ามาอภิปรายแต่ละประเด็น	ดังนี้

	 1.	 ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยใน

ตนเอง	 ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	ได้ตัวบ่งชี้จ�านวน	48	

ตัวบ่งชี้	จาก	4	มาตรฐาน	เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ	เห็นว่าทั้ง	

48	ตัวบ่งชี้	มีความครอบคลุมส�าหรับใช้วัดจริยธรรมความ

มวีนิยัในตนเอง		ส�าหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี	มหาวทิยาลยั

ราชภฏัมหาสารคาม		และมาตรฐานทีไ่ด้	มคีวามสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	ณฏัฐ์พร		สตาภรณ์	(2540	:	88)		ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง	 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	 (Factor	 Analysis)	

สกัดองค์ประกอบด้วยเทคนคิแกนส�าคญั	(Principal	Com-

ponent	 Analysis)	 และใช้การหมุนแกนแบบมุมฉาก	

(Orthogonal	Rotation)	โดยวิธีวาริแมกซ์	(Varimax)	ผล

การวิจัยพบว่าความมีวินัยในตนเอง	 จากกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	ดังนี้	1.การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสังคม	 2.	 ความเช่ือม่ันในตนเอง	 3.	

ความรับผิดชอบ	 4.	 ความตั้งใจจริง	 5.	 ความเป็นผู้น�า	 6.	

ความอดทน	7.	การเคารพในสทิธแิละหน้าทีข่องกนัและกัน	

ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้จากการพัฒนาตัวบ่งชี้

จรยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	คือ	มาตรฐานด้านความ

รบัผดิชอบ	มาตรฐานด้านการปฏบิติัตนตามกฎระเบยีบของ

สังคม	 และมาตรฐานด้านการเคารพสิทธิของผู้อื่น	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมพร	หลิมเจริญ	(2537	:	42)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การสร้างแบบวัดจริยธรรมด้านความมี

วินัยในตนเอง	โดยประกอบด้วยคุณลักษณะ	ดังนี้	1.	ด้าน

ความซื่อสัตย์		2.	ด้านความรับผิดชอบ	3.	ด้านความตั้งใจ	

4.	ด้านความอดทน	5.	ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	6.	ด้าน

ลักษณะผู้น�า	 7.	 ด้านความตรงต่อเวลา	 8.	 ด้านความมี

ระเบยีบวินยั	สอดคล้องกบัมาตรฐานทีไ่ด้จากการพฒันาตวั

บ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเองส�าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ดังน้ี	 คือ	

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ	 มาตรฐานด้านการปฏิบัติ

ตนตามระเบยีบสังคม	และมาตรฐานทีไ่ด้มคีวามสอดคล้อง

กับงานวิจัยของออซูเบล	(Ausubel.	1968	;	อ้างอิงมาจาก	

อรวรรณ	พาณิชปฐมพงศ์.	2542	:	47)	โดยกล่าวไว้ว่าผู้ที่มี

วินัยในตนเองจะมีคุณลักษณะดังน้ี	 คือ	 1.	 ปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบของสังคม	2.	เชื่อมั่นในตนเอง	3.	พึ่งตนเองได้	

4.	ควบคุมอารมณ์ได้	5.	อดทน		สอดคล้องกับมาตรฐานที่

ได้จากการพัฒนาตัวบ่งช้ีจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ดังนี้	 คือ	 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตนตาม

ระเบียบสังคมมาตรฐานด้านการควบคุมอารมณ์	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของบารุค	(Baruch.	1949	;	อ้างอิง

มาจาก	ณัฎฐ์พร	สดาภรณ์.	2540	:	53)	ได้กล่าวไว้ว่า	ผู้ที่

มีวินัยในตนเองจะมีลักษณะดังต่อไปนี้	 คือ	 1.	มีความเชื่อ

มั่นในตนเอง	 2.	 มีความรับผิดชอบ	 3.	 ปฏิบัติตนตามกฎ

ระเบียบของสังคม	 สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้จากการ

พัฒนา	 ตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเองส�าหรับ
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นกัศกึษาปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม	ดงันี	้

คือ	 มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ	 มาตรฐานด้านการ

ปฏบิตัตินตามระเบยีบสงัคมสอดคล้องกบังานวจิยัของชนา

ภรณ์		เพาพาน	(2545	:	42)	ได้สรปุคณุลกัษณะของผูม้วีนิยั

ในตนเอง	ควรประกอบด้วยพฤติกรรมที่ส�าคัญ	ดังนี้	1.	มี

ความซื่อสัตย์	2.	มีความรับผิดชอบ	3.	มีความตั้งใจ	4.	มี

ระเบียบ	5.	มีความเป็นผู้น�า	6.	มีความตรงต่อเวลา	7.	มี

ความเชื่อมั่นในตนเอง	 8.	 มีความอดทน	 สอดคล้องกับ

มาตรฐานท่ีได้จากการพัฒนาตัวบ่งช้ีจริยธรรมความมีวินัย

ในตนเองส�าหรับนกัศกึษาปริญญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม	 ดังนี้	 คือ	 มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์	ชูเดช	 (2542	 :	47)	 ได้

ก�าหนดคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีวินัยในตนเอง	 จาก

คุณลักษณะที่ได้รับการยืนยันในเรื่องความเที่ยงตรง	 จาก

การรวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมาได้	5	ประการดังนี้	1.	ความ

รับผิดชอบ	2.	ความเชื่อมั่นในตนเอง	3.	ความซื่อสัตย์	4.	

ความอดทน	5.	ความเป็นผู้น�า	สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้

จากการพัฒนา	 ตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ดังนี้	 คือ	 มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อ�านาจ	จันทร์มหา	(2542	:	51)	

โดยได้ศึกษาจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง	 ของ

นักเรียนนักศึกษา	ในจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุคคลที่มีวินัย

ในตนเอง	ควรประกอบด้วยพฤติกรรมที่ส�าคัญ	ดังนี้	1.	มี

ความซื่อสัตย์	2.	มีความรับผิดชอบ	3.	มีความตั้งใจ	4.	การ

ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม	5.	มีความเป็นผู้น�า	6.	มี

ความตรงต่อเวลา	 7.	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 8.	 มีความ

อดทน	9.	มีความเสียสละ	สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้จาก

การพัฒนาตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเองส�าหรับ

นกัศกึษาปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม	ดงันี	้

คือ	มาตรฐานด้านความรับผิดชอบ	และมาตรฐานด้านการ

ปฏิบัติตนตามระเบียบสังคม	 โดยลักษณะของผู้มีวินัยใน

ตนเองส่วนใหญ่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ทั้ง	48	ตัวบ่งชี้

	 2.	ผลการวิเคราะห์ค่าน�้าหนักคะแนนความส�าคัญ

ของมาตรฐานจริยธรรมความมีวินัยในตนเองส�าหรับ

นกัศกึษาปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม	พบ

ว่า	 มาตรฐานท่ีผู้เชี่ยวชาญให้น�้าหนักคะแนนมากที่สุดคือ	

มาตรฐานด้านความรบัผดิชอบ	รองลงมาคือ	มาตรฐานด้าน

การปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคม	 มาตรฐานด้านการ

เคารพสทิธขิองผูอ้ืน่	มาตรฐานด้านการควบคมุอารมณ์	ตาม

ล�าดับ	 ทั้งนี้เนื่องมาจาก	 บุคคลที่มีวินัยในตนเองจะต้องมี

ลักษณะดังกล่าว	 คือ	 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ,	 ปฏิบัติตน

ตามระเบียบของสังคม,	 เคารพสิทธิของผู้อื่น,	 และมีการ

ควบคุมอารมณ์	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อ�านาจ	จันทร์

มหา	 (2542	 :	 30)	 ได้ศึกษาจริยธรรมด้านความมีวินัยใน

ตนเอง	ของนักเรียนนักศึกษา	ในจังหวัดร้อยเอ็ด,	ณัฏฐ์พร	

สตาภรณ์	 (2540	 :	 88)	 ได้สรุปและการวิเคราะห์องค์

ประกอบ	(Factor	Analysis)	สกดัองค์ประกอบด้วยเทคนคิ

แกนส�าคัญ	 (Principal	 Component	 Analysis)	 และใช้

การหมุนแกนแบบมุมฉาก	(Orthogonal	Rotation)	โดย

วิธีวาริแมกซ์	(Varimax)	

	 3.	ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด�าเนนิ

การตามตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	 ส�าหรับ

นกัศกึษาปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ทัง้	

4	มาตรฐาน	48	ตัวบ่งชี้	พบว่า	อาจารย์ผู้สอนเห็นด้วยกับ

การก�าหนดตัวบ่งชี้จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	ส�าหรับ

นกัศึกษาปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม		ทัง้	

4	มาตรฐาน	48	ตัวบ่งชี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Way	

(2004	 :	 3850-A))	 ที่ได้ศึกษาการด�าเนินการควบคุมด้าน

วนิยัในโรงเรยีน	ผลการวจิยัพบว่า	นกัเรยีนทีเ่ข้าโรงเรยีนซึง่

มคีวามบกพร่องด้านวนัิย	มแีนวโน้มว่า	พฤตกิรมทีไ่ม่เหมาะ

สมเพิ่มขึ้น	 และมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการลดลง	 การมี

วินัยที่เข้มงวดสามารถส่งผลกระทบ	 ที่เป็นประโยชน์ได้

หากว่าวินัยนั้น	 ได้รับการรักษาระดับปานกลาง	 นั่น

หมายความว่า	 สามารถปรับปรุงพฤติกรรมที่เหมาะสมได้

ระดบัหนึง่มทีศิทางโดยตรงต่อนกัเรยีนซึง่มคีวามเชือ่มัน่ใน

ความถกูต้องตามกฎของโรงเรยีน	ภายใต้สถานการณ์อืน่	ๆ 	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Cranley	(2003	:	1531-A)	
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ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในด้านจริยธรรม	 นักเรียน

ในโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเมืองของประเทศไทย	

การประพฤติปฏบิตัทิางด้านจรยิธรรมของนักเรยีนประกอบ

ด้วย	 มาตรการท่ีโรงเรียนใช้ในกรอบจริยธรรมนักเรียน

มาตรการที่จะจัดการศึกษาโดยน�าเอาจริยธรรม	เพื่อน�ามา

บูรณาการเข้ากับวิชาอื่น	และมาตรการเหล่านี้	จะเกิดผลอ

ย่างไรต่อนักเรียน	การวิจัยนี้ได้ก�าหนดกรอบความคิดไว้	6	

ด้าน	คอื	การสอนจรยิธรรมเป็นส่วนหนึง่ของหลกัสตูร	การ

สอนจริยธรรม	 ในหลักสูตรปกติ	 การสอนจริยธรรมโดยใช้

สถานการณ์ทางประเพณกีารสอนจรยิธรรมโดยใช้กจิกรรม

การสอนที่ต่อเนื่อง	การสอนจริยธรรมโดยก�าหนดระเบียบ	

กฎของห้องเรยีน	การสอนจรยิธรรมโดยด�าเนนิตามนโยบาย	

และระเบียบของทางราชการ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	นกัศกึษาได้ทราบถงึตวับ่งชีจ้รยิธรรมความมวีนิยั

ในตนเอง	 เพื่อให้สามารถน�าไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนมี

จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง	เมื่อนักศึกษาพัฒนาตนเอง

ตามตัวบ่งชี้แล้วท�าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	และผู้อื่น

				 2.	 คณาจารย์	 ได้ทราบวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้

จรยิธรรมความมวีนิยัในตนเอง	ส�าหรบันกัศึกษาปรญิญาตร	ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 และตัวบ่งชี้จริยธรรม

ความมีวินัยในตนเองเมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว	 คณาจารย์

สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

				 3.	ข้อมลูจากงานวิจยันี	้สถาบนัอืน่	ตลอดจนผูส้นใจ	

สามารถน�าไปประยุกต์และปรับใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี้

จริยธรรมความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา	 อย่างเหมาะ

สมและมีคุณภาพ

	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

				 	 2.1	ควรมกีารศึกษาเกีย่วกบัการพฒันาตวับ่งชี้

จริยธรรมความมีวินัยในตนเองในรูปแบบอื่น	

				 	 2.2	 ควรศึกษาลักษณะการเสริมสร้างวินัย

นกัศกึษาด้วยการท�าให้เป็นพฤตกิรรมเคยชนิ	และการเสริม

สร้างวินัยนักศึกษาโดยใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม
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แผนพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทางด้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SKILLS

DEVELOPMENT PLAN FOR THE STAFF INVOLVED IN THE INFORMATION 

TECHNOLOGY, PRIVATE UNIVERSITY IN PATHUMTHANI PROVINCE

พัชรมณฑ์	ธนเลิศวรรธน์1,	จิรัชฌา	วิเชียรปัญญา2   

   

บทคัดย่อ

	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์1)เพ่ือศกึษาความต้องการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบั

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี	 2)

เพือ่เปรียบเทยีบความต้องการพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบับคุลากรทีเ่ก่ียวข้องทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีส่งักดัมหาวทิยาลยัเอกชนในเขตจงัหวดัปทมุธานี	จ�าแนกตามประเภทหน่วยงานที่

สังกัดและ3)	 เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้องทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี	

	 วิธีด�าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก	 2	 กลุ่มคือ	 กลุ่มแรก

เป็นผู้ที่ท�างานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 จ�านวน	 94	 คน	 และ	 ผู้ที่ท�างานคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)	จ�านวน	25	คน	รวมจ�านวน	119	คนใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติ	t-test	ผลการศึกษา

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามต้องการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

(=3.66)เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า	ส่วนมากมีความต้องการในระดับมาก	เช่น	ด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อ

สังคมออนไลน์	 (=	4.07)	ด้านฮาร์ดแวร์(=	3.72)ด้านข้อมูลและสารสนเทศ(=	3.65)ด้านซอฟต์แวร์(=	3.63)ยกเว้นด้าน

ระบบเครอืข่าย(=	3.66)		ทีม่คีวามต้องการอยูใ่นระดบัปานกลาง	ผลการเปรยีบเทยีบความต้องการพฒันาทกัษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารของผูต้อบแบบสอบถามทัง้สองกลุม่พบว่าผูท้ีท่�างานทีเ่กีย่วข้องทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	 (ICT)และ	ผู้ที่ท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)	 ในภาพรวมมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า	มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ใน

ด้านฮาร์ดแวร์	ส�าหรับแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย	2	แผนหลักดังนี้	1)	แผน

พัฒนาทกัษะส�าหรบัผูท้ีท่�างานเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและผูท้ีท่�างานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

1	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต
2	ดร.คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต
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ประกอบด้วย	 6	 หลักสูตรคือ	 หลักสูตรการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เบื้องต้นหลักสูตรการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต

และเครอืข่ายสื่อสังคมเพือ่การท�างานหลักสูตรการบรหิารจัดการงานเอกสารอย่างมืออาชพีหลกัสตูรการจดัเกบ็และการ

สืบค้นเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ	 	 และหลักสูตรการติดตั้งและดูแลรักษา

ซอฟต์แวร์เบื้องต้นและ	 2)แผนพัฒนาทักษะส�าหรับผู้ท่ีท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย	 	 2	 หลักสูตรคือ	

หลักสูตรรอบรู้เรื่องฮาร์ดแวร์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านฮาร์ดแวร์		

 ค�าส�าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,	ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Abstract

	 The	objectives	of	this	study	are	1)	to	explore	the	need	to	develop	information	and	communi-

cation	technology	skills	for		staff	whose	work	is	related	to	information	and	communication	technol-

ogy.		2)	tocompared		the	need	to	develop	information	and	communication	technology	skills	for		staff	

whose	work	is	related	to	information	and	communication	technology.	3)	to	make	an	information	and	

communication	technology	skill	development	plan	for	staff	who	worked	at	a	private	university	 in	

Pathumthani	province.A	survey	was	used	in	this	study	to	collect	the	data.	A	questionnaire	was	used	

as	the	instrument.	The	sample	2	groups	consisted	of	Thestaff	who	worked	information	and	commu-

nication	technology	skills	at	a	private	university	in	Pathumthani	province.	The	sample	consisted	of	94	

people	and	staff	who	worked	faculty	information	and	communication	technology	the	sample	con-

sisted	of	25	people,	The	collected	data	were	analyzed	by	percentage,	means,	standard	deviation	and	

t-test.The	findings	also	show	that	the	need	of	respondents	to	develop	their	information	and	commu-

nication	technology	skills	in	overall	aspects	was	at	a	“high”	level	(=	3.66).	When	considering	each	

aspect,	the	results	show	that	the	need	of	the	respondents	to	develop	their	skills	in	terms	of	Internet	

and	social	media	(=	4.07),	hardware	(=	3.72),	information	technology			(=	3.65)	and	software	(=	3.63)	

were	at	a	“high”	level.	The	need	to	develop	their	skills	in	terms	of	network	systems	(=	3.66)	was	at	

a	“moderate”	level.	When	the	need	to	develop	information	and	communication	technology	skills	

between	2	groups	of	respondents	was	compared,The	staff	who	worked	information	and	communica-

tion	technology	skills	at	a	private	university	in	Pathumthani	province	and	staff	who	worked	faculty	

information	and	communication	technology,it	was	found	that	there	was	no	significant	difference	(0.05)	

in	overall	aspects.	In	addition,	the	need	to	develop	hardware	skills	was	significantly	different	(0.05).	

The	information	and	communication	technology	skills	development	plan	consisted	of	2	parts:	1)	a	

skills	development	plan	for	university	staff	whose	work	is	related	to	information	and	communication	

technology.	There	are	six	courses	included	in	this	skills	development	plan:	basic	use	of	the	social	

network,	adaptation	of	the	internet	and	social	media	for	documentation,	document	storage	and	ef-
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fective	searching,	professional	software	use,	software	installation	and	basic	software	maintenance	2)	

a	skills	development	plan	for	university	staff		who	work	in	the	faculty	of	Information	Technology	was	

also	created.	There	are	two	courses	included	in	this	skills	development	plan:	hardware	components	

and	improving	hardware	skills.																		

 Keywords :	 information	 and	 communication	 technology,	 information	 and	 communication	 

technology	skills

บทน�า

	 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมี

บทบาทและมีความส�าคัญจ�าเป็นอย่างมากในหน่วยงาน

ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถาบัน

การศึกษานั้นมีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นภายในสถาบัน

การศกึษาระดบัต่างๆตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา	มธัยมศกึษา	

อาชีวะศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา	 อินเทอร์เน็ตและ

เว็บไซต์ก็เป็นเทคโนโลยีที่ก�าลังได้รับความนิยมถูกน�ามาใช้

เพื่อเป็นช่องทางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดจนใช้

เป็นช่องทางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็	ประสบการณ์

ต่างๆท�าให้มีการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ได้อย่าง

รวดเรว็	ส�าหรบัในด้านการศกึษาและการเรยีนการสอนนัน้

ปัจจุบันการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์และ

เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนของตนเองให้มีความ

น่าสนใจมากขึ้น	 จึงท�าให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการ

สนับสนุนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 และ

สอดคล้องกับงานขององค์กรในแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	(พ.ศ.	2552	-	2556)	จึงมีการ

บรรจุโครงการพัฒนาความรู ้ทักษะด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรไว้	 เพื่อให้บุคลากร

หรือผูรั้บผดิชอบโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวาม

รู้และทักษะเพิ่มขึ้นและมีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้ม

ค่าทีส่ดุซึง่กรอบการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร	ประกอบด้วย	5	ทักษะดังนี้	(ยุทธนา	ใจดี,	

2550)1)	 ด้านฮาร์ดแวร์	 (Hardware)2)	 ด้านซอฟต์แวร	์

(Software)3)	ด้านข้อมูลและสารสนเทศ	(Data	and	In-

formation)4)	 ด ้านเครือข่าย	 (Network)5)	 ด ้าน

อนิเทอร์เน็ตและสือ่สังคมออนไลน์	(Internet	and	Social	

Network)	

	 จังหวัดปทุมธานีตั้ งอยู ่ ในภาคกลางห ่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง27.8	

กโิลเมตร	พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุ่มรมิสองฝ่ังแม่น�า้โดยมี

แม่น�า้เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวดัในเขตอ�าเภอเมอืง

ปทมุธานแีละอ�าเภอสามโคกจงึท�าให้มกีารเจรญิเตบิโตทาง

ด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

สังคมจากเดิมท่ีเป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและ

มีการเปล่ียนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการ

ผลิตในภาคอตุสาหกรรม	นอกจากนีจ้งัหวดัปทมุธานยีงัเป็น

ทีต่ัง้ของสถานศกึษาทัง้ในระดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษา

หลายแห่งและสถานศกึษาทุกระดบักไ็ด้มกีารน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้กันเป็นอย่างแพร่หลายซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายของชาติทั้งน้ีโดยได้มีการระบุไว้ใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 (ฉบับที่	

2)	ของประเทศไทย	พ.ศ.	2552-2556	ที่ให้ความส�าคัญกับ

พัฒนาก�าลังคนด้านไอซีทีและบุคคลท่ัวไปให้มีความ

สามารถในการสร้างสรรค์		ผลิต	และใช้สารสนเทศอย่างมี

วจิารณญาณและรูเ้ท่าทนั	(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร,2552)	และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	กระทรวงศึกษาธิการที่ได้จัด

ท�าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การ

ศึกษา	 พ.ศ.	 2554-2556	 ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
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ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มี

ประสทิธภิาพพร้อมรองรับการบรหิารจดัการและการเรยีน

การสอน	 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงสร้างก�าลังคนให้มี

ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์	 มีธรรมาภิบาล	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

วิจารณญาณและรู้เท่าทัน	 รวมท้ังสนับสนุนการเรียนการ

สอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย	 (ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2554)	 บุคลากรทั่วไปใน

มหาวิทยาลัยรังสิตที่รับผิดชอบงานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 โดยทั่วไปแบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	

ประกอบด้วย	1)	ผูท้ีท่�างานเกีย่วข้องกบังานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารโดยตรง	เช่น	ผูท้ีท่�างานเกีย่วข้อง

กับเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ	และ	2)	ผู้ที่

ท�างานเป็นบุคลากรทั่วไป	ซึ่งรับผิดชอบของคณะต่างๆ	ซึ่ง

ทั้งสองกลุ่มมีทักษะในการท�างานแตกต่างกัน	 โดยกลุ่มผู้ที่

ท�างานเกีย่วข้องกบังานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารจะดูแลศูนย์และส�านักฯ	 ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการทาง

เทคนิคโดยตรงในขณะท่ีผู้ท�างานเป็นบุคลากรทั่วไป	 ซึ่ง

ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะอยู่ตาม

คณะจะเป็นเพียงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เท่าน้ัน	 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความต้องการพัฒนา

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

บคุลากรทัง้	2	กลุม่ด้วยความส�าคญัดงักล่าวผูว้จัิยจงึเหน็ถงึ

ความส�าคญัและจ�าเป็นของการศกึษาความต้องการและจดั

ท�าแผนพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

ส�าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัด

ปทมุธาน	ีซึง่ผลของการศกึษาจะท�าให้สถาบนัการศกึษาน�า

แผนทีไ่ด้ไปพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารให้กับบุคลากรให้สามารถท�างานโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารได ้อย ่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี										

	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบความต้องการพฒันาทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี	 จ�าแนก

ตามประเภทหน่วยงานที่สังกัด

	 3.	 เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องทาง

ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สั งกัด

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

3. ขอบเขตการวิจัย

 3.1 ประชากร  

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ	 บุคลากรที่

ปฏบิตังิานเกีย่วข้องทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารที่สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ	 มหาวิทยาลัยปทุมธานี	 มหาวิทยาลัยอีสเทินส์

เอเชีย	 และมหาวิทยาลัยรังสิต	 และบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

สงักดัศนูย์	/	ส�านกั	มหาวทิยาลยัรงัสติ	รวมท้ังสิน้	119		คน	

ประกอบด้วยผู้ที่ท�างานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	จ�านวน	94	คน	และ	ผู้ที่

ท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)	จ�านวน	25	คน

 3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มี	 2	 ตัวแปรดังนี้ 

	 	 3.2.1	ตวัแปรต้น	คอื	ประเภทหน่วยงานทีส่งักดั

ของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารที่สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี											

		 	 3.2.2	ตัวแปรตาม	มีดังนี้

	 	 1)	ทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
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ประกอบด้วย	5	ทักษะดังนี้คือ	ทักษะด้านฮาร์ดแวร์		ด้าน

ซอฟต์แวร์		ด้านข้อมลูและสารสนเทศ		ด้านระบบเครอืข่าย	

และด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์

	 	 2)	แผนพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร	 ประกอบด้วย	 ชื่อหลักสูตร	 วัตถุประสงค์			

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	 เนื้อหาหลักสูตรเกณฑ์การ

ประเมิน		และตัวชี้วัด

4. วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ก ารวิ จั ยนี้ เ ป ็ นการวิ จั ย เชิ ง ส� า ร วจ โดย ใช 	้

“แบบสอบถาม”	 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล		

ผู้วิจัยมีวิธีด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

	 4.1	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับสมรรถนะและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและการพัฒนาบุคลากร

	 4.2	ก�าหนดวตัถปุระสงค์	และก�าหนดขอบเขตของ

ตัวแปรที่ต้องการศึกษา

	 4.3	 ก�าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรที่ใช้ในการ

วจิยั	ซึง่มทีัง้หมด	2	ตวัแปรหลกัดังนีค้อื	1)	ทกัษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 และ	 2)	 แผนพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 4.4	 ก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ	 โดยศึกษาจาก

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องและน�ามาดดัแปลงส�าหรบั

การสร้างเครื่องมือการวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล															

	 4.5	พฒันาเครือ่งมอืทีเ่ป็น	(ร่าง)	แบบสอบถามเรือ่ง	

“แผนพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส�าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตจังหวัด

ปทุมธานี”	ประกอบด้วย2	ตอนดังนี้

	 ตอนที่ 	 1 	 สถานภาพเบื้ อ งต ้นของผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม

	 ตอนที่	 2	 ความต้องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับบุคลากรทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	มหาวทิยาลยัเอกชน

ในเขตจังหวัดปทุมธานี

	 4.6	ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจิยัโดยผูท้รง

คณุวฒุหิรอืผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	เพือ่ตรวจสอบความ

ตรงของเนือ้หา	(Content	Validity)เพือ่ให้ได้เครือ่งมอืวจิยั

ที่สามารถน�ามาใช้ในการประเมินความต้องการได้ตาม

วตัถปุระสงค์ของงานวิจัยหลงัจากนัน้น�าผลการตรวจจากผู้

เชี่ยวชาญไปพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดย

พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับข้อ

ค�าถามที่ต้องการใช้จากค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	

Item	Objective	Congruence	-	 IOC)	เกณฑ์ในการคัด

เลือกค�าถามคอื		หากมคี�าถามข้อใดมีค่า		IOC	น้อยกว่า	0.5	

ผูว้จัิยจะตดัข้อค�าถามนัน้ทิง้หรือไม่กจ็ะปรบัปรงุข้อค�าถาม

ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ส�าหรับค่าคะแนน	 IOC	 ที่ได้ควร

มากกว่าหรือเท่ากับ	 0.5	 ในงานนี้มีค่าความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือ	ที่	0.95

	 4.7	 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญ

	 4.8	จดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพือ่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล

	 4.9	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยไปเก็บรวบรวม

ข้อมลูด้วยตนเองจากบคุลากรท่ีปฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	มหาวทิยาลยัเอกชน

ในเขตจังหวัดปทุมธานี	 จ�านวน	 4	 แห่ง	 ระหว่างเดือน

กันยายน	-	ธันวาคม	พ.ศ.2556		จ�านวน	119	ชุด	และได้

กลับคืนมาจ�านวน	119	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของ

แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด		

	 4.10	สรุปผลการวิจัยเชิงส�ารวจ	

	 4.11	จดัท�าแผนพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารส�าหรับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	มหาวทิยาลยัเอกชน

ในเขตจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้โดยการคัดเลือกผลการส�ารวจ

ระดบัความต้องการพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารที่มีคะแนนเฉล่ียในระดับมากที่สุดและมากมา

จัดท�าแผนพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

164

สื่อสาร

5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

	 5.1	 สถานภาพเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ

	 5.2	 ความต ้องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 5.3	 เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ค่าสถิติเปรียบเทียบ	t-test

	 5.4	การจดัท�าแผนแผนพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องทาง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัย

เอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 1)	 คัดเลือกข้อค�าถามที่เป็นผลจากการส�ารวจ

ความต้องการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารส�าหรับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	มหาวทิยาลยัเอกชน

ในเขตจงัหวดัปทมุธานทีีม่ค่ีาคะแนนเฉลีย่ในระดบัมากทีส่ดุ

และมาก

	 	 2)จัดท�าแผนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องทาง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มหาวิทยาลัย

เอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี	 รายละเอียดของแผนการ

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี

ดังนี้(1)	ชื่อหลักสูตร(2)	วัตถุประสงค์(3)	วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม(4)	 เน้ือหาของหลักสูตร(5)	 เกณฑ์การประเมิน

(6)	ตัวชี้วัด

6. สรุปผลการวิจัย

 6.1 สถานภาพเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ร้อยละ	

52.10	มีอายุระหว่าง	26	-	30	ปี	ร้อยละ	36.10	มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี	ร้อยละ	60.50	และมีประสบการณ์

ท�างานส่วนมากอยู่ในช่วง	4	-	6		ปี	ร้อยละ	34.50		ส่วน

ใหญ่สังกัดหน่วยงานที่ท�างานเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร	(ICT)	ร้อยละ	78.99	และท�างาน

ในสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)	ร้อยละ	21.01

 6.2 ความต้องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	(=	3.66)		เมือ่พจิารณารายละเอยีดเป็นรายด้าน

พบว่า	 ส่วนมากมีความต้องการในระดับมาก	 เช่น	 ด้าน

อนิเทอร์เนต็และส่ือสังคมออนไลน์	(=	4.07)	ด้านฮาร์ดแวร์	

(=	3.72)	ด้านข้อมูลและสารสนเทศ	(=	3.65)		ยกเว้นด้าน

ระบบเครอืข่าย(=	3.66)		ทีม่คีวามต้องการอยูใ่นระดบัปาน

กลาง

 6.3 เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 ผู ้ ตอบแบบสอบถามที่ท� างานเกี่ ยวข ้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (=	 3.50)กับผู้ที่

ท�างานอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (=	 3.81)มีความ

ต้องการพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณารายละเอยีดเป็นราย

ด้านพบว่า	 ผู้ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร	 (ICT)	 มีความต้องการพัฒนาทักษะด้าน

อนิเทอร์เนต็และส่ือสังคมออนไลน์	(=	3.91)	ด้านซอฟต์แวร์

(=	3.62)	และด้านข้อมลูและสารสนเทศ	(=	3.47)		ในระดบั

มาก	ในขณะที่ผู้ที่ท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	มี

ความต้องการพัฒนาทักษะด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม

ออนไลน์(=	 4.22)	 	 ในระดับมากที่สุดผลการเปรียบเทียบ

ความต้องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สองกลุ่มพบว่าผูท้ีท่�างาน

ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

(ICT)	และ	ผูท้ีท่�างานคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT)	ในภาพ

รวมมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	
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0.05	เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า	มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ในด้าน

ฮาร์ดแวร์ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่	1	

 6.4 แผนพฒันาความรูแ้ละทกัษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

	 ผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่กีย่วข้องทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	และผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่ท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	 มีความต้องการ

พัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทาง

ด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ด้านข้อมูลและ

สารสนเทศ	และด้านซอฟต์แวร์มคีวามสอดคล้องกนั	ยกเว้น

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

มคีวามต้องการพฒันาทกัษะด้านฮาร์ดแวร์	อยูใ่นระดบัมาก	

โดยแผนพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ส�าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการส่ือสาร	มหาวทิยาลัยเอกชนในเขตจงัหวดัปทมุธาน	ี

ประกอบด้วย	2	หลักสูตร	คือ	1)	แผนพัฒนาทักษะส�าหรับ

ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร(ICT)ประกอบด้วย	6	หลักสูตร	คือ	(1)	การใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เบื้องต้น	 (2)	 การประยุกต์ใช้

อนิเทอร์เนต็และเครอืข่ายส่ือสังคมเพือ่การท�างาน	(3)	การ

บริหารจัดการงานเอกสารอย่างมืออาชีพ	 (4)	 การจัดเก็บ

และการสืบค้นเอกสารอย่างมปีระสิทธิภาพ	(5)		การใช้งาน

ซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ	 และ	 (6)	 การใช้งานซอฟต์แวร์

อย่างมืออาชีพ	 2)	 แผนพัฒนาทักษะส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	ประกอบด้วย	2	หลักสูตร	

คือ	(1)	รอบรู้เรื่องฮาร์ดแวร์	(2)	เสริมสร้างทักษะการเรียน

รู้ด้านฮาร์ดแวร์

ตารางที่	 1	 เปรียบเทียบความต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจ�าแนกตามประเภทของผู้ปฎิบัติ

งาน

ความต้องการทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ICT IT
t Sig df

S.D แปลความ S.D. แปลความ

1.	ด้านฮาร์ดแวร์ 3.39 0.891 ปานกลาง 4.04 0.659 มาก 28.78 .000* 3

2.ด้านซอฟต์แวร์ 3.62 1.041 มาก 3.65 0.968 มาก 1.25 .740 3

3.ด้านข้อมูลและสารสนเทศ 3.47 0.743 มาก 3.82 0.705 มาก 3.175 .365 3

4.ด้านเครือข่ายพื้นฐาน 3.12 1.100 ปานกลาง 3.32 0.968 ปานกลาง 2.177 .536 2

5.ด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 3.91 0.809 มาก 4.22 0.801 มากที่สุด 2.658 .265 2

รวม 3.50 0.151 มาก 3.81 0.144 มาก 1.119 .265

7. อภิปรายผลการวิจัย

 6.2.1 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์พบว่า	ภาพรวม

มีความต้องการอยู่ในระดับมาก	 (=3.73)เม่ือพิจารณาราย

ละเอยีดเป็นรายข้อ	พบว่าส่วนมากมีความต้องการในระดบั

มากเช่นเดียวกัน	เช่น	การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

รอบข้างได้	 เช่น	คีย์บอร์ด	เมาท์	 (=	4.07)การบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้(=	3.88)	เป็นต้น		ยกเว้นเรื่องการ

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้(=	 3.38)ที่พบอยู่ในระดับ

ปานกลางซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของว่าท่ีร้อยตรี	

สาธิต	 ณ	 เชียงใหม่	 (2555)	 ที่ศึกษาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรในกลุ่มงานอ�านวยการและกลุ่ม

งานสนับสนุนกองบินต�ารวจพบว่ามีความต้องการและ

จ�าเป็นท่ีจะต้องฝึกอบรมบุคลากรในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพือ่การพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของหน่วยงานรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้

เหมาะสมกับลักษณะของงานแต่ละประเภทได้		

 6.2.2 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ พบว่า	ภาพ

รวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก	(=3.63)	เมื่อพิจารณา

รายละเอียดเป็นรายข้อพบว่าส่วนมากมีความต้องการอยู่

ในระดับมาก	 เช่น	การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม	Micro-

soft	Office	ได้	(=3.99)มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบ

ปฏิบัติการ	Windows	(=3.77)บ�ารุงรักษาโปรแกรมต่างๆ	

ทีอ่ยูใ่นเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้(=3.75)ยกเว้นเรือ่ง	การตดิตัง้

ระบบปฏิบัติการ	Windows	และ	Antivirus	ได้	(=3.37)ที่

พบในระดับปานกลาง	 ผลการศึกษาสอดคล้องกับคมกริช	

โยธา	 (2543)	 ที่ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

มธัยมศกึษา	สงักดักรมสามญัศกึษา	จงัหวดัชยัภมู	ิพบว่า	ผู้

ตอบแบบสอบถามส ่วนมากใช ้ โปรแกรมส�าเร็จรูป

ไมโครซอฟต์ออฟฟิศซ่ึงเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่

ส�าคัญและจ�าเป็นที่ต้องมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการ

ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพจงึสมควรให้มีการอบรมการ

ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ดงักล่าวให้ผูป้ฏิบตังิานอย่างทัว่ถงึ

 6.2.3 ความต้องการด้านข้อมูลและสารสนเทศ 

พบว่า	ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก	 (=	3.64)	

เมือ่พิจารณารายละเอยีดเป็นรายข้อพบว่าส่วนมากมคีวาม

ต้องการในระดับมาก	 เช่น	 การตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ให้

สอดคล้องกับข้อมูลท่ีจัดเก็บได้	 (=3.88)การจัดเก็บไฟล์

ข้อมูลและโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายส�าหรับการ

ค้นหา	 (=3.74)การเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาใช้งานได้(=3.70)	 ท้ังน้ีคงเน่ืองมาจาก

การจดัการข้อมลูสารสนเทศทีด่คีรอบคลมุถึงการตัง้ช่ือไฟล์	

ชือ่โฟลเดอร์	การจดัเกบ็ข้อมลูให้เป็นระบบท�าให้สะดวกต่อ

การค้นหาและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาใช้งาน	 รวมทั้งสามารถสรุปผลเป็น

รายงานหรือน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้	 ซึ่ง

สอดคล้องกับกาญจนาจิตโรภาส	 (2546)	 ท่ีเสนอว่า	

บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศควรเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบวิธีการประมวลผลข้อมูล

การน�าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องรวมทั้งต้องมีระบบ

การจดัเกบ็ข้อมูลให้เป็นหมวดหมูเ่พือ่สะดวกต่อการใช้งาน	

รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อน�าเสนอสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว					

 6.2.4 ความต้องการด้านระบบเครือข่าย พบว่า	

ภาพรวมมคีวามต้องการอยูใ่นระดบัปานกลาง	(=3.22)	เมือ่

พิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า	มีความต้องการใน

ระดับปานกลางทุกข้อที่สอบถามเช่น	มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบเครือข่าย	(=3.37)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 (=3.28)การเช่ือม

ต่อระบบเครือข่ายในรูปแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 เช่น	

โมเด็ม	 หรือเครือข่ายไร้สาย	 (Wireless)	 (=3.28)ทั้งนี้คง

เนือ่งมาจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผูป้ฏิบติังานส�านกังาน

ทัว่ไปซึง่ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องมทีกัษะด้านเครอืข่ายจงึท�าให้

มคีวามต้องการพฒันาทกัษะดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลาง	

สอดคล้องกับจารุวรรณพิมพิค้อ	 (2552)	 ในการวิจัยเรื่อง	

การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของผู้สูงอายุ	ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	พบว่า	ผู้

สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นส่วนใหญ่	 ไม่ใช ่

คอมพวิเตอร์และไม่ใช่อนิเตอร์เนต็	ซึง่มสีาเหตจุากผูส้งูอายุ

ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้คอมพวิเตอร์	และไม่มคีอมพวิเตอร์	

และไม่ต้องการที่จะใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	 แต่ผู้

สูงอายกุย็งัให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้ในด้านความต้องการหาก

เทศบาลนครขอนแก่นมีการจัดสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พัฒนา

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารที่เหมาะสม	 ก็ต้องการให้มีการฝึกอบรมและฝึก

ทักษะการใช้และการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 6.2.5 ความต้องการด้านอินเทอร์เน็ตและสื่อ

สังคมออนไลนพ์บว่า	ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับ

มาก(=	4.07)เมือ่พิจารณารายละเอยีดเป็นรายข้อพบว่าเป็น
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ความต้องการระดับมากทุกข้อท่ีสอบถาม	 เช่น	 การตั้งค่า

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	เช่น	เครือข่ายไร้สาย	(Wireless)

และระบบเชื่อมต่อเครือข่าย	 (LAN)ได้	 (=	 4.20)	 การ	

Download	 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้(=	 4.17)	 	 ทั้งนี้คง

เนือ่งมาจากสือ่อนิเทอร์เนต็และสือ่สงัคมออนไลน์เป็นส่ือที่

มีความใกล้ชิดอยู่ในวิถีชีวิตการท�างานของคนทุกคน	 จึง

ท�าให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาทักษะดัง

กล่าวในระดบัมากทกุข้อทีส่อบถามซ่ึงสอดคล้องกบั	ศรณัย์

โม้ดา	(2542)	ที่ศึกษาสถานภาพปัญหาความต้องการและ

ความคิดเห็นในการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศด ้าน

สาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา	

พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 แต่ยังขาดความรู ้ความสามารถในการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์และเครือ่งคอมพิวเตอร์จงึมต้ีองการ

ฝึกอบรมในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	 การเชื่อมโยง

เครือข่ายข้อมูลในระบบ	LAN	และระบบอินเทอร์เน็ต	

 6.3 เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ�าแนกตาม 

ประเภทหน่วยงานที่สังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติถึงความต้องการพัฒนา

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังสองกลุ่ม	 พบว่า	 ในภาพรวมมีความแตก

ต่างอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	เมือ่พจิารณา

รายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า	มีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	ในด้านฮาร์ดแวร์	โดยพบว่า	ผู้

ที่ท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	 มีความต้องการ

พัฒนาทักษะด้านฮาร์ดแวร์สูงกว่าผู้ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 ข้อค้นพบดัง

กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	การพัฒนาทักษะด้านอินเทอร์เน็ต

และสื่อสังคมออนไลน์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านข้อมูลและ

สารสนเทศ เป็นทักษะท่ีส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ปฏิบัติ

งานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร ในขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานในคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

มีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 นุชจรีย์จันทพัฒน์	 (2555)	 ศึกษาและ

เปรยีบเทยีบสภาพการด�าเนินงานและความต้องการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ

บคุลากรโรงเรยีนด่านขนุทดและเพือ่วเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

ต�าแหน่งในการปฎิบัติงาน	 ประชากรที่ ใช ้ ศึกษาคือ	

ข้าราชการครู	 พนักงานราชการครูอัตราจ้าง	 ผลของการ

วจิยัภาพรวม	พบว่า	เมือ่เปรยีบเทียบต�าแหน่งในการปฎบิตัิ

งานต่างกนัมสีภาพการด�าเนนิงานและความต้องการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแตก

ต่างกัน

 6.4 แผนพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

	 จากผลการส�ารวจความต้องการพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น	

ผูว้จิยัได้น�าความต้องการทีพ่บในระดบัมากทีอ่ยูล่�าดบั	1-3	

มาจัดท�าแผนพัฒนาทักษะส�าหรับผู้ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	(ICT)	และผูท้ีท่�างาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	 จากผลการส�ารวจความ

ต้องการพฒันาทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	

พบว่า	ผูท้ีท่�างานทัง้	2	ส่วนงานมคีวามต้องการพฒันาทกัษะ

ด้านอนิเทอร์เนต็และส่ือสงัคมออนไลน์	ด้านซอฟต์แวร์	และ

ด้านข้อมลูและสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสอดคล้องเป็น

ไปในทศิทางเดียวกนั	ผู้วจิยัได้จดัท�าแผนพฒันาทกัษะทัง้	3	

ด้านดงักล่าวประกอบด้วย	6	หลกัสตูรดงันีค้อืหลกัสตูรที	่1	

การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เบ้ืองต้น	 หลักสูตรที่	 2	

การประยุกต์ใช้อนิเทอร์เนต็และเครอืข่ายส่ือสังคมเพือ่การ

ท�างาน	หลักสูตรที่	3	การบริหารจัดการงานเอกสารอย่าง

มืออาชีพ	หลักสูตรที่	4	การจัดเก็บและการสืบค้นเอกสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ	 หลักสูตรที่	 5	 การใช้งานซอฟต์แวร์

อย่างมืออาชีพและหลักสูตรที่	6	การติดตั้งและดูแลรักษา

ซอฟต์แวร์เบ้ืองต้นส�าหรับแผนพัฒนาทักษะส�าหรับผู้ที่

ท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	จากผลการส�ารวจ

ความต้องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	พบว่า	ผู้ที่ท�างานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	มี
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ความต้องการพัฒนาทักษะด้านฮาร์ดแวร์	อยู่ในระดับมาก	

ผู้วิจัยได้จัดท�าแผนพัฒนาทักษะดังกล่าวประกอบด้วย	 2	

หลักสูตรดังนี้คือหลักสูตรท่ี	 1	 รอบรู้เรื่องฮาร์ดแวร์	 และ

หลกัสตูรที	่2	เสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรูด้้านฮาร์ดแวร์		ซึง่

สอดคล้องกบั	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบั

ที่	 10	 (พ.ศ.	2550-2554)	 (2550	 :	 173)ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ	 คือการลด

ก�าลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ	10	ภายใน	5	ปี	เพื่อให้

ระบบราชการมขีนาดกะทดัรดั	มปีระสทิธภิาพ	ทนัสมยัและ

มสีมรรถนะสงูขึน้	สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการด�าเนนิงานทกุส่วนราชการพฒันาระบบราชการให้มี

ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส	 โดยมีการปรับบทบาท	

ภารกจิให้เหมาะสมกะทดัรัดและคุม้ค่า	มกีารพฒันาการให้

บรกิาร/ด�าเนนิงานในรปูแบบรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	องค์กร

ลักษณะพิเศษ	รวมถึงปรับใช้ระบบการบริหารจัดการสมัย

ใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถของฝ่ายบริหารและ

พนักงานท้องถิ่น	 ให้มีการท�างานแบบมืออาชีพ	 มีการ

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	สามารถปรบัการท�างานได้รวดเรว็

ทันสถานการณ์

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย

 7.1 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปปฏิบัติ

	 	 7.1.1	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล	 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สามารถน�า

หลกัสตูรทีไ่ด้ไปใช้เพือ่พฒันาเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะด้าน

ไอซีทีให้กับบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

	 	 7.1.2	 ควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ออนไลน์

ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบการอบรม

ผ่านเว็บ	(Web-Based	Training	หรือ	WBT)	เพื่ออ�านวย

ความสะดวกด้านการเรียนรู้ให้กับบุคลากรต่อไป	

 7.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 7.2.1	 ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส�าหรบั

บุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อใช ้เป ็นเกณฑ์ในการวัดและประเมิน

สมรรถนะไอซีที

	 	 7.2.2	 ควรมีการศึกษาปัญหาทางการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องกับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่น�าข้อค้นพบดงักล่าวมาเป็นแนวทางของการแก้ปัญหา

ให้กับบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค�าศัพท์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมอง

เป็นฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า

Comparisons of Vocabulary Learning Outcome and Attitude Toward  

English Learning of  Prathomsuksa 2 Students Between Using Brain-Based 

Learning Approach and Mnemonic  Learning Approach

ธัญญภัสร์		ศรีสวัสดิ์1,	นิราศ		จันทรจิตร2,

Thanyaphat		Srisawat,1		Nirat		Jantharajit 2 

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	(1)	พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์75/75		(2)	ศกึษาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเป็นฐานและการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�าวิชาภาษาอังกฤษ	และ	(3)		เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	และเจตคติต่อ

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น

ฐาน	กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ครั้งนี้	 ได้แก่	นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	โรงเรียนอนุบาลยโสธร	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถม

ศึกษายโสธร	เขต	1	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม		จ�านวน	2	ห้องเรียน	แล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลองส�าหรับจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แต่ละแบบ	จ�านวนห้องละ	37	คน	รวม	74	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�ารูปแบบละ	6	แผน	ๆ	ละ	2	

ชั่วโมง	รวมเวลาเรียนแบบละ12	ชั่วโมง	(2)	แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษชนิดเลือกตอบ	3	ตัวเลือก	

จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	0.33	-	0.67	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.86	และ	(3)	แบบวัดเจตคติต่อการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษ	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	10	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้	F	–	test	(One	way	MANOVA)

 ผลวิจัยปรากฏดังนี้

	 	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

สอนเน้นความจ�าวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ77.75/78.38	และ	77.73/79.59	ตาม
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ล�าดับ	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้

	 2.	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามรปูแบบการสอนเน้นความจ�าวชิาภาษาองักฤษ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	มค่ีาเท่ากบั	เท่ากบั	0.3078	และ	0.3337	แสดง

ว่า	นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ	30.78	และ	33.37	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	มีความสามารถผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	

ไม่แตกต่างกัน

 ค�าส�าคัญ	 :	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน,	 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้น 

ความจ�า,	ผลการเรียนรู้ค�าศัพท์,	เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

Abstract

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

Brain-Based	Learning	approach	and	Mnemonic	Learning	approach	in	English	of	Prathomsuksa	2	level	

with	the	required	efficiency	of	75/75,		(2)		to		find	out	effectiveness	indices	of	those	two	plans	for	

learning	management,	(3)	to	compare	vocabulary	learning	outcome	and	attitude	toward	English	learn-

ing	between	the	students	who	learned	based	on	those	two	different	approaches.	The	sample	used	

in	this	study	consisted	of	74	students	from	two	classes	of	Prathomsuksa	2	level,	attending	Yasothon	

Kindergarten	school,	Muang	District,	under	the	Office	of	Yasothon	Primary		Educational	Service	Area		

Zone	1,	in	the	first	semester	of	the		academic	year	of	2014,	which	obtained	using	the	cluster	random	

sampling	technique	and	assigned	for	37	students	in	each	group	of	Brain-Based	Learning	approach	and	

Mnemonic	Learning	approach.	The		instruments		used		in		the		study	were	:		(1)	lesson	plans	for	two	

kinds	of	learning	management	activities	using	Brain-Based	Learning	approach	and	Mnemonic	Learning	

approach	in	English,	taken	for	overall	12	hours	with	6	plans	in	each	approach;		(2)		a	20	–	item	test	of	

vocabulary	learning	outcomes	with	discriminating	powers	ranging		0.33	-	0.67	and	a	reliability	of	0.86.	

The	statistics	used	for	analyzing	data	were		percentage,	mean,	standard	deviation,	and		F-test	(One-	

way	MANOVA	)	was	employed	for	testing		the	hypothesis.

The  results  of  the  study were as follows :

	 1.	The	plans	 for	 learning	management	using	Brain-Based	Learning	approach	and	Mnemonic	

Learning	approach	in	English	for	Prathomsuksa	2	level	had	efficiencies	of	77.75/78.38		and	77.73/79.59		

respectively.	

	 2.	The	plans	 for	 learning	management	using	Brain-Based	Learning	approach	and	Mnemonic	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

172

Learning	approach	in	English	for	Prathomsuksa	2	level	had	the	effectiveness	indices	of	0.3078	and	

0.3337	respectively.	Thus	showed	that	the	students	who	learned	using	Brain-Based	Learning	approach	

and	Mnemonic	Learning	approach	in	English,	had	learning	progress	of	30.78	and	33.37	percents		re-

spectively.				

	 3.	The	 students	who	 learned	using	Brain-Based	Learning	approach	and	Mnemonic	Learning	

approach	in	English	for	Prathomsuksa	2	level	did	not	show	different	of	vocabulary	learning	outcome	

and	attitude	toward	English	learning.					

 

 Keywords	:	Brain-Based	Learning	Approach,	Mnemonic	Learning	Approach Vocabulary	Learning	

Outcome,		Attitude	toward	English	Learning.

บทน�า

	 ในยุคของการติดต่อสื่อสารท่ีไร้พรมแดน	 ภาษา

อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่	 ถ่ายทอดความ

เจริญทางด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 รวมทั้งเป็น

เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

ช่วยในการแสวงหาความรู	้ตลอดจนการประกอบอาชพี		ซึง่

เป็นเงื่อนไขที่ทราบว่าผู้ที่มีความรู้ในภาษาอังกฤษจะได้

เปรียบ	 เนื่องจากเป็นภาษาท่ีนิยมใช้ในสังคมท่ัวไป	 (ฝ่าย

วิชาการไอคิวพลัส.	 2552	 :	 2)	 ดังน้ัน	 การเรียนรู้ภาษา

อังกฤษจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นในชีวิตจริง	 เน่ืองจาก

เป็นเคร่ืองมอืส�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร	การแสวงหาความ

รู ้	 การประกอบอาชีพ	 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของสังคมโลก	 และตระหนักถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความเข้าใจตนเองและผูอ้ืน่ดขีึน้	มเีจตคตทิีด่ต่ีอการใช้ภาษา

ต่างประเทศ	และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้	รวมทั้งเข้าถึง

องค์ความรูต่้างๆ	ได้ง่ายและกว้างข้ึน	และมวีสิยัทศัน์ในการ

ด�าเนินชีวิต(กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551	 :	 1)	 นอกจากนี้

บทบาทการสอนภาษาอังกฤษ	 ยังเพ่ิมความส�าคัญมากขึ้น

ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม	ซึ่งรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว	

ทั้งในด้านวิทยาการเทคโนโลยีและติดต่อ	สื่อสารต่างๆ	ดัง

นั้น	 จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องขยายการเรียนการสอนภาษา

องักฤษให้มีประสทิธภิาพมากขึน้	(ปรมีา	มลัลกิะมาส.	2553	

:	1)	อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	ได้มุ่งเน้นให้

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 พัฒนาความรู้ความ

สามารถเพื่อการท�างานที่มีคุณภาพ	 สามารถพัฒนาชีวิต	

สังคม	 รวมไปถึงพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 และในการ

จดัการเรยีนรู	้กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ	มุง่ให้

ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่	ีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ	สามารถ

ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ	 แสวงหาความรู	้

ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ	 เพื่อรวบรวมค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว	

อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางภาษาทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	

ฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	3)

	 แต่ปัจจุบันพบว่า	 การเรียนภาษาอังกฤษยังมีข้อ

บกพร่องและปัญหาหลายด้าน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้

เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ	เพื่อการการสื่อสารได้เลย	

เนื่องมาจากการไม่รู้ค�าศัพท์ท�าให้การสื่อสารล้มเหลวหรือ

การสื่อสารไร้ผล	(Allen.	2007	:	5)	ปัญหานักเรียนรู้ศัพท์

น้อย	เป็นสาเหตมุาจากครผูู้สอนยงัใช้วธิกีารแบบเดมิ	ทีเ่น้น

การเรียนไวยากรณ์มากกว่าพัฒนาค�าศัพท์	 ซึ่งหากรู้จักวิธี

การสอนค�าศัพท์ที่ดีน้ัน	 จะมีส่วนส�าคัญช่วยให้ผู ้เรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ	 และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	(เยาวลักษณ์	ธันธนาพรชัย.	2550	:	

288)	 จากการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ	 	 ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	2	 โรงเรียนอนุบาลยโสธร	จังหวัดยโสธร	
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พบว่า	 นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนรู้ค�าศัพท์พื้นฐานคือ

ไม่ทราบพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ	 สะกดค�าศัพท์

ไม่ได้	 อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องและไม่สามารถบอกความ

หมายของค�าศัพท์ได้	ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนไม่

กล้าพดูสนทนา	ไม่กล้าตอบค�าถาม	ขาดความกระตอืรอืร้น

และไม่สนใจในการเรยีนเท่าทีค่วร	จะเหน็ได้จากรายงานผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา	 2556	พบว่า	นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ	73.62	จากเป้าหมายร้อย

ละ	75	ซึ่งได้ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	นักเรียนมีค่าเฉลี่ยต�่า

เมือ่เทยีบกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่	(ฝ่ายวชิาการ	โรงเรยีน

อนุบาลยโสธร.		2555	:	1)	อีกทั้ง	จากผลการประเมินการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 (LAS)	 พบว่า

คะแนนรวมวชิาภาษาองักฤษ	ของนกัเรยีนระดับช้ันประถม

ศกึษาปีที	่2	โรงเรยีนอนบุาลยโสธรมค่ีาเฉลีย่ร้อยละ	69.04	

ซึง่อยูใ่นระดบัต�า่กว่าเกณฑ์ทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาได้ก�าหนด

ไว้ร้อยละ	70	จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	ผู้วิจัยเห็นว่าครูผู้

สอนควรปรบัเปลีย่นวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ทีเ่น้นให้

ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง	 เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

สมอง	 สามารถทบทวนความรู้เดิม	 และน�าไปเชื่อมโยงกับ

ความรู้ใหม่ให้เรียนรู้กว้างขวางขึ้น	อีกทั้งยังควรส่งเสริมให้

ผู ้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์	 ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถจ�า

เนื้อหาที่เรียนได้ดี	 การใช้ระบบค�าทดแทนและค�าส�าคัญก็

เป็นอีกแนวทางหนึ่ง	ที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้สามารถจดจ�า

สิ่งอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาท่ีเรียนได้	 ส่งผลให้ผู้เรียน

จดจ�าเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ได้ดี	และยาวนาน		จากเงื่อนไข

ปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัเชือ่ว่าการจัดกจิกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 เป็นแนวทางท่ีอาจจะส่งผล

ต่อคุณภาพของการเรียนภาษาอังกฤษ	 ชั้นประถมศึกษาปี

ที่	2	ได้ผลมากขึ้น	

	 เนือ่งจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิโดย

ใช้สมองเป็นฐาน	(Brain-Based	Learning)	เน้นการเรียน

ทีพ่ฒันาสมองให้มคีวามรู	้เข้าใจและจดจ�าได้นาน	เมือ่มกีาร

ทบทวนความรู้เดิมบ่อยครั้ง	 และน�าความรู้เดิมไปสัมพันธ์

เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กว้าง

ขวางขึ้น	 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการ

เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน	มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง	รู้จักฝึก	

รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็น

ระบบด้วยตนเอง	 ซึ่งท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีถาวร	

(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์.	2550	:	66-67)	และการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	เป็นการน�าความรู้ในเรื่องของสมอง

มาปรบัใช้เพ่ือออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้	ทีส่่งเสรมิพฒันา

สมองทั้งสองด้านควบคู่กันไป	 น�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับสมอง	มาเป็นปัจจัยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง	มีแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู	้ตามหลกัการของสมองกบัการเรยีนรูบ้นแนวคดิพืน้

ฐาน	 ด้านอารมณ์เป็นส่วนส�าคัญในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน	

ซึ่งการเรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วน		ทั้ง	(1)	การคิด	(2)	ความรู้สึก	

และ	(3)	การลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันจึงจะเป็นการเรียน

รู้ที่ดีที่สุด	 (ประสาท	 เนืองเฉลิม.	 2553	 :	 239)	 สมองจะ

ท�างานได้ดีเม่ืออยู่ในภาวะอารมณ์ที่ดีและสมองสามารถ

เปลี่ยนโครงสร้างได้	หากได้รับการพัฒนาซึ่งเกิดจากปัจจัย

ที่ดีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐานต้องค�านึงว่า	สมองของผู้เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้

ที่แตกต่างกัน	เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล	อารมณ์ของ

ผู้เรียนคือสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้	(พรพิไล	เลิศวิชา	

และอัครภูมิ	จารุภากร.	2550	:	165)	กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดสมองเป็นฐานประกอบด้วยขัน้การจดักจิกรรม

การเรียนรู้			7	ขั้น	ดังนี้	1)	ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	ครูเตรียม

ความพร้อมให้แก่นักเรียน	2)	ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้	

ครแูละนกัเรยีนตกลงร่วมมอืกนัว่านกัเรยีนต้องท�ากจิกรรม

ใดบ้าง	จะท�าอย่างไร	และจะมีวิธีวัดและประเมินผลอย่าง

ไร	 3)	 ขั้นเสนอความรู้	 ครูจะสร้างประสบการณ์ให้แก่

นักเรียนจนนักเรียนเกิดความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด	

4)	ขัน้ฝึกทกัษะ	ผูเ้รยีนเข้ากลุม่ช่วยกนัท�างานให้ส�าเรจ็ตาม

เป้าหมาย	โดยให้ร่วมกนัเรยีนรูแ้ละสร้างผลงาน	5)	ขัน้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้	ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอผลงานของ

กลุ่ม	 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 6)	 ขั้นสรุปความรู้โดยครู
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และนักเรียนร่วมมือกันสรุปความรู้	 7)	 ขั้นกิจกรรมเกม	

นกัเรยีนแข่งขนัเพือ่ประเมนิความรูจ้ากเรือ่งทีเ่รยีน	แข่งขนั

กันเป็นกลุ่ม	 หรือให้แต่ละคนท�าแบบทดสอบ	 แล้วสรุป

คะแนนของกลุ่มก็ได้	 (พรพิไล	 เลิศวิชา	 และอัครภูมิ	 จารุ

ภากร.	2550	:	165)	ดงันัน้	การจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษา

อังกฤษ	 ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 เป็นแนวทางช่วย

สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนสามารถเรียนรู้ค�าศพัท์	และมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น	 อีกทั้งอาจช่วยให้มี

เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในระยะต่อไป

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ตามรูปแบบการสอน

เน้นความจ�า	 ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยจอยส์และวีล	 ด้วย

แนวคิดที่ว่าการที่บุคคลจะจ�าสิ่งใดได้ดีนั้น	จะต้องเริ่มจาก

การรับรู้สิ่งนั้นด้วยการสังเกตอย่างต้ังใจ	 และเชื่อมโยงกับ

สิ่งที่รู้แล้วหรือจ�าได้	 (Joyce	&	Weil.	1996	 :	209)	การ

เชื่อมโยงท่ีจะช่วยให้บุคคลจ�าได้ดีมักจะเป็นสิ่งท่ีแปลกไป

จากปกติชวนให้ขบขัน	ระบบการใช้ค�าทดแทน	และการใช้

ค�าส�าคัญเพือ่ช่วยกระตุน้ให้จ�าสิง่อ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้องกนัได้	รปู

แบบนีม้วีตัถปุระสงค์ให้ผูเ้รยีนจดจ�าเนือ้หาสาระทีเ่รยีนรูไ้ด้

ดีและนานสามารถน�าไปใช้ในการเรียนรู ้สาระอื่นได้อีก	

(ประสาท	เนอืงเฉลมิ.	2553	:	135)	กจิกรรมการเรยีน	ตาม

รูปแบบการสอนเน้นความจ�า	ประกอบด้วย	4	ขั้น	ได้แก่	1)	

ขั้นการสังเกตหรือศึกษาสาระอย่างตั้งใจ	 ผู้สอนช่วยให้ผู้

เรียนตระหนักรู้ในสาระที่เรียน	โดยใช้เทคนิคต่างๆ	2)	ขั้น

การเสริมสร้างให้ผูเ้รยีนเช่ือมโยงเนือ้หาทีต้่องการจดจ�ากบั

สิ่งที่ตนคุ้นเคย	ที่สามารถกระตุ้นความจ�าได้	3)	ขั้นการใช้

จินตนาการ	 ผู้เรียนใช้เทคนิคการเชื่อมโยงสาระต่างๆ	 ให้

เหน็เป็นภาพทีน่่าสนใจ	และ	4)	ข้ันการฝึกใช้เทคนคิทีก่ล่าว

ข้างต้น	เพือ่ทบทวนความรูแ้ละเนือ้หาสาระต่างๆ	จนจดจ�า

ได้	(ประสาท	เนืองเฉลิม.	2553	:	136)	จึงอาจกล่าวได้ว่า	

การเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 จะช่วยให้ผู้

เรียนสามารถจดจ�าเนือ้หาบทเรยีนได้ดแีละนาน	แล้วยงัช่วย

ให้เกิดการเรียนรู้	 มีกลวิธีการจ�า	 สามารถน�าไปใช้ในการ

เรียนรู้สาระอืน่ได้ผลสมบรูณ์	สามารถกระตุน้จงูใจให้ผู้เรยีน

ปฏิบัติกิจกรรม	ด้วยความสนใจและกระตือรือร้น	ส่งผลให้

ผู้เรียนมีการเรียนรู้และรู้สึกสนุกในการเรียน	

	 จากความส�าคญัและสภาพปัญหาข้างต้น	ผูว้จิยั	จงึ

สนใจน�าการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้งักล่าวมาพฒันาการจดั

กจิกรรมการเรยีน	เพือ่เพิม่ทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรยีน	

รวมทัง้พฒันาการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัผูเ้รยีน	สามารถน�า

ไปปรบัใช้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน	เพือ่ช่วย

ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัค�าศพัท์	และมทีกัษะ

ทางภาษาที่จะเอื้อประโยชน์	 ต่อการใช้ภาษาอังกฤษใน

ห้องเรยีนเพือ่การสือ่สารให้บรรลผุลมากขึน้	โดยน�ากจิกรรม

การเรียนรูว้ชิาภาษาองักฤษ	ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและ

การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบการสอนเน้นความจ�า	

มาเป็นกรอบในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นการวจิยัครัง้นี้	

เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	 และเจตคติต่อการ

เรยีนภาษา	องักฤษ	ของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่2	เป็น

วตัถปุระสงค์ส�าคญัของการวจิยัครัง้นี	้เพือ่ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ	 ให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิสมองเปน็ฐาน	และกจิกรรมการเรียนรูต้ามรปูแบบ

การสอนเน้นความจ�า	วิชา	ภาษา	อังกฤษ	ชั้นประถมศึกษา

ปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเป็นฐาน	และกจิกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 วิชาภาษา

อังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	 และ

เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่2	ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคดิสมองเป็นฐาน	กบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปู

แบบการสอนเน้นความจ�า
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สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่ได้รับจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูต้ามรปูแบบการสอนเน้นความจ�า	มผีลการเรยีน

รู้ค�าศพัท์และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษหลังเรยีน	

แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2557	

โรงเรียนอนบุาลยโสธร	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษายโสธร	เขต	1	จ�านวน	217	คน	จาก	5	ห้องเรียน

	 	 1.2		กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั	ได้แก่	นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 2	 โรงเรียนอนุบาลยโสธร	 จ�านวน	 2	

ห้องเรียน	ห้องละ	37	คน	รวม	74	คน	ซึ่งได้มาจากการสุ่ม

แบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)		แล้วสุ่มเป็นก

ลุ่มทดลองที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2	ดังนี้	

	 	 	 1)	กลุม่ทดลองห้อง	2/1		ใช้จัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	

	 	 	 2)	กลุม่ทดลองห้อง	2/2		ใช้จัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	

	 2.	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 บทเรียน	 Smile	

วชิาภาษาองักฤษ	ช้ันประถมศกึษาปีที	่2	ปีการศกึษา	2557	

เวลาเรียน	12	ชัว่โมง	ซึง่ผูวิ้จยัได้เลอืกหน่วยการเรยีนรู	้ดงันี้	

	 	 2.1	Unit	2	At	home	จ�านวน	3	แผน	ๆ	ละ	

2	ชั่วโมง	รวม	6	ชั่วโมง

	 	 2.2	Unit	3	All	about	me	จ�านวน	3	แผน	ๆ	

ละ	2	ชั่วโมง	รวม	6	ชั่วโมง

	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	ภาคเรียนที่	 1	ปี

การศึกษา	2557

	 3.		ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 3.1	 ตัวแปรอิสระได้แก่	 การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	2	แบบ	คอื 1)	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิด

สมองเป็นฐาน	 และ	 2)	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป

แบบการสอนเน้นความจ�า

	 	 3.2	ตวัแปรตาม	ได้แก่	1)	ผลการเรยีนรูค้�าศัพท์

ภาษาองักฤษ	และ	2)		เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ชนิดประกอบด้วย

	 1.	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	และแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	รูปแบบละ	6	

แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา	12	ชั่วโมง	พบว่าแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มีผลการ

ประเมินของผู้เชี่ยวชาญรายแผนอยู่ระหว่าง	3.82	 -	 4.38	

และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน

เน้นความจ�า	 มีผลการประเมินรายแผนอยู่ระหว่าง	 3.84	

–	 4.07	 ซึ่งทุกแผนมีคุณภาพและความเหมาะสมในระดับ

มาก

	 2.	แบบวดัความสามารถด้านผลการเรยีนรูค้�าศพัท์		

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	เป็นแบบปรนยั	จ�านวน	

20	 ข้อ	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	 0.33-0.67	

และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.86

	 3.	แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ	ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	อันดับ	(Rating	Scale)	จ�านวน	10	ข้อ	มีค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	0.38-0.64	และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.87

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนกึง่ทดลองทีศ่กึษาเปรยีบ

เทยีบผลการเรยีนรู้ค�าศัพท์ภาษาองักฤษ	ผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน	 และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ระดับช้ัน

ประถมศกึษาปีที	่2	ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคดิสมองเป็นฐานกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามรปู

แบบการสอนเน้นความจ�า	 แบบ	 Two-Group	 Pre-
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test-Posttest	Design	(ล้วน	สายยศ.	2538	:	248-249)	

	 1.	ขั้นด�าเนินการทดลอง

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูต้ามรปูแบบการสอนเน้นความจ�ากับกลุม่ตวัอย่าง	คอื	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2/1และชั้นประถมศึกษาปีที่	

2/2	โรงเรยีนอนบุาลยโสธร	ทัง้	2	กลุม่	ในภาคเรยีนที	่1			ปี

การศกึษา	2557	ระหว่างเดอืน	พฤษภาคม	2557–	ตลุาคม	

2557	โดยด�าเนินการดังนี้

	 	 1.	ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน	และวิธีปฏิบัติใน

การเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น

ฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน

เน้นความจ�า

	 	 2.	 ทดสอบก่อนเรียน	 (Pre-test)	 โดยใช้แบบ

วัดผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	วิชาภาษอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

	 	 3.	 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 แก่

นกัเรยีนทัง้สองกลุม่จนครบทกุแผน	และจดัเกบ็คะแนนการ

ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเรียน

	 	 4.	 ทดสอบหลังเรียน	 (Post-test)	 เมื่อสิ้นสุด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน	 โดยใช้แบบวัดความ

สามารถด้านผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	 และแบบวัดเจตคติต่อ

การเรียนวิชาภาษอังกฤษ

	 	 5.	 น�าข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการเรียนของ

นกัเรียนทัง้สองกลุม่ไปตรวจให้คะแนน	วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่

สรุปผลตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี้

	 1.	วเิคราะห์ประสทิธิภาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู ้ทั้งสองแบบ	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและร้อยละของคะแนนประเมินพฤติกรรม	แบบ

ทดสอบย่อย	และการทดสอบหลงัเรยีนด้วยการค�านวณค่า	

E
1
/E

2
 

	 2.	วเิคราะห์หาค่าดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเป็นฐาน	และแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	

โดยใช้สูตรค�านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผลใช้สูตร	E.I.

	 3.	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	 และเจตคติ

ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนที่เรียนด้วยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	2	แบบ	โดยใช้		F	–	test	(One	

way	MANOVA)

สรุปผลการวิจัย

	 1.	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมอง

เป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

สอนเน้นความจ�า		วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	

2	มปีระสิทธภิาพ	เท่ากบั	77.75/78.38	และ	77.73/79.59	

ตามล�าดับ	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	วิชาภาษาอังกฤษ	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	เท่ากับ	0.3078	และ	0.3337	แสดง

ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ	30.78	และ	

33.37	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 มีความ

สามารถผลการเรียนรู้ค�าศัพท์	และเจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ	ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		ประสทิธภิาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้

	 	 1.1	แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
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สมองเป็นฐาน	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มี

ประสทิธภิาพ	77.75/78.38	หมายความว่า	นกัเรยีนทัง้หมด

ได้คะแนนเฉล่ียจากการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 การ

ประเมินกิจกรรมใบงาน	 และการทดสอบย่อยประจ�า

แผนการเรียนรู้ทั้ง	 6	 แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 77.75	 และ

คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ค�า

ศัพท์หลังเรียน	คิดเป็นร้อยละ	78.38	แสดงว่าแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิสมองเป็นฐานทีส่ร้างขึน้	ใน	

การวิจัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75	ที่

ปรากฏผลเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	ผูว้จิยัได้ออกแบบกิจกรรม

การเรียนทีส่นบัสนนุให้นกัเรยีนได้เรยีนรูต้ามความถนดัและ

สนใจ	จนเกดิความรูค้วามเข้าใจในสิง่ทีเ่รยีน	ผสานกบัหลกั

การของการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมเป็นกลุม่	ตามทีว่มิลรตัน์		

สุนทรโรจน์		(2550	:	66)	ได้เสนอกรอบแนวคิดส�าคัญใน

กจิกรรมการเรยีนแบบสมองเป็นฐาน	ประกอบด้วย	การน�า

เข้าสู่บทเรียน	โดยครูเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน	การ

ตกลงกระบวนการเรียนรู้ของครูและนักเรียน	 การเสนอ

ความรู้	ครูจะสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนจนนักเรียน

เข้าใจเกิดความคิดรวบยอด	 การฝึกทักษะ	 ผู้เรียนเข้ากลุ่ม

ช่วยกันท�างานให้ส�าเร็จ	 โดยให้ร่วมกันเรียนรู้และสร้างผล

งาน	การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ตวัแทนนกัเรยีนแต่ละกลุม่เสนอ

ผลงานของกลุ่ม	การสรุปความรู้โดยครูนักเรียนร่วมมือกัน

สรุปความรู้	และการใช้กิจกรรมเกมสนับสนุน	ซึ่งกิจกรรม

ดังกล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรู ้ด้วยตนเองของผู้เรียน	

นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนผ่านแนวคิดสมองเป็นฐาน	ยัง

ช่วยให้ผู ้เรียนประสบผลส�าเร็จในการเรียน	 เม่ือผู ้สอน

ออกแบบกจิกรรมให้สอดคล้องกบับทบาทหน้าทีข่องสมอง

รอบด้าน	 และใช้กิจกรรมหลากหลาย	 อีกทั้งผู้เรียนแต่ละ

คนยังมีความแตกต่างในการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้	ผู้สอน

จึงได้วิเคราะห์ธรรมชาติของสมองผู้เรียนให้เข้าใจ	 เพื่อ

ออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม	 และสร้างบรรยากาศการ

เรียนที่ผ่อนคลาย	 พยายามสร้างความสนใจ	 กระตุ้นจูงใจ

และอารมณ์ทีด่ขีองผูเ้รยีนในสถานการณ์การเรยีนรู	้แล้วจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนได้	 (Wool-

folk.		2010	:		309)	จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงส่งผลให้แผน	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มี

ประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วจิยัของ	สริกิมล		บญุเปล่ง		(2555	:	105)	ทีพ่บว่า	แผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	วิชาภาษาอังกฤษ	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.75/	

79.85	สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	อรวรรณ	บญุสมปาน	

(2551	 :	 125-127)	 ที่ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้

แบบใช้สมองเป็นฐาน	เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านค�าศัพท์และ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	 3	 และพบว่า	 นักเรียนมีความรู้ค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษ	 หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐาน	ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดร้อยละ	50	 	และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	ศศิโสภา		แสงกมล	(2553	:	120-122)	

ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่3	บรรลผุล	และพบว่าแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 วิชาภาษาอังกฤษมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	78.90/76.23	

	 	 1.2	แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ

การสอนเน้นความจ�า	วชิาภาษาองักฤษ	ชัน้ประถมศกึษาปี

ที่	2	มีประสิทธิภาพ	77.73/79.59	หมายความว่า	นักเรียน

ทัง้หมดได้คะแนนเฉลีย่จากการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีน	

การประเมินกิจกรรมใบงาน	 และการทดสอบย่อยประจ�า

แผนการเรียนรู้ทั้ง	 6	 แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 77.73	 และ

คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ค�า

ศัพท์หลังเรียน	คิดเป็นร้อยละ	79.59	แสดงว่าแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 75/75	 และที่

ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	กิจกรรมการเรียนรู้ได้รับ

การออกแบบ	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนคิดเทคนิควิธีการ

จดจ�าข้อมูลความรู้	 และข้อมูลประเด็นส�าคัญที่ปรากฏใน

เนื้อหาบทเรียน	 ตามแนวคิดหรือแบบแผนที่นักเรียนชอบ
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ถนัดและสนใจเลือกใช้ด้วยตนเอง	 ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียน

แต่ละคน	เรียนรู้ในบริบทของภาษา	ได้ถูกต้องแม่นย�ามาก

ขึน้	สอดคล้องกบัความเหน็ของ	ทศินา	แขมณ	ี(2554	:	231)	

ทีอ่ธบิายเทคนคิการช่วยจ�าของผูเ้รยีนจะมเีงือ่นไขส�าคญัที่

แต่ละคนน�ามาใช้ประกอบการเรียนรู้แต่ละครั้ง	ได้แก่	การ

ตระหนกัรูข้องผูเ้รยีน	เนือ่งจากบคุคลจะจดจ�าสิง่ใดได้ดนีัน้		

จะต้องเริ่มจากการรับรู้หรือการสังเกตสิ่งน้ันอย่างตั้งใจ	มี

การเชือ่มโยงข้อมูลใหม่กบัสิง่ท่ีรูแ้ล้วจ�าได้	โดยใช้ระบบการ

เชื่อมโยง	(link	system)	สนับสนุน	เพราะการเชื่อมความ

คดิหลายความคดิเข้าด้วยกนัในลกัษณะทีผู่เ้รยีนมคีวามคดิ

ในประเด็นหนึ่ง	ก็สามารถไปกระตุ้นให้คิดเพื่อจดจ�าข้อมูล

ความรู้	หรือความคิดอื่นในอีกประเด็นได้	ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ	ธีจุฑาร์		ใจนวน	(2556	:	108)	ที่พบว่าการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการช่วยจ�า	 วิชา	

ภาษาองักฤษ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	

79.18	 /79.60	 สอดคล้องกับการศึกษาของชลลดา	 เรือง

ฤทธิร์าว	ี(2553	:	70)	ทีไ่ด้ศกึษาผลการใช้กลวิธช่ีวยจ�าเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ชั้นประถมศึกษาปี

ที	่2	และพบว่าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้กลวธิช่ีวย

จ�า เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู ้ ค� าศัพท ์ภาษาอังกฤษ	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	80.59/	78.63	และสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	ศิริพร	กาญจนา	(2556	:	70-75)	ที่ได้ศึกษา

เทคนคิช่วยจ�าเป็นวธิกีาร	และศลิปะทีท่�าให้ผูเ้รยีนจดจ�าส่ิง

ที่ได้เรียนรู้มาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 และพบว่า

แผนการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยใช้เทคนคิช่วยจ�าช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	86.36/86.67	

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	และแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 วิชาภาษา

อังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	0.3078		และ	

0.3337	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	30.78		และ	33.37	ตามล�าดับ	

	 	 2.1	ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน

รู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	วิชาภาษา	อังกฤษ	ชั้นประถม

ศกึษาปีที	่2	มค่ีาเท่ากบั	0.3078	ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจเนือ่ง

มาจาก	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู ้

แนวคิดสมองเป็นฐาน	ได้รับการออกแบบ	โดยน�าหลักการ

ของการเรียนรู้มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียน	 ได้แก่	 การ

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสาทรับรู้ในหลายมิต	ิ

ด้วย	 กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้

เรียน	สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

ฐานของวิมลรัตน์	 	 สุนทรโรจน์	 (2550	 :	 67)	 ที่เห็นว่า	

กิจกรรมการเรียนจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวการ

ผ่อนคลาย	 เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีไม่กดดัน	

โดยช่วยให้นักเรียนจดจ่อในเหตุการณ์ที่เรียน	 โดยใช้สื่อ	

แหล่งเรยีนรูส้นบัสนนุเชือ่มโยงไปยงัความรู	้และความเข้าใจ

ผ่านการปฏิบตัด้ิวยตนเอง	รวมทัง้การเรยีนในบรรยากาศที่

ผ่อนคลาย	 ที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและ

สนใจจนเกดิความรู	้เข้าใจในบทเรยีน	ใช้หลักการ	การเรยีน

รูแ้บบมส่ีวนร่วม	และการเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิ	

นอกจากนี	้กจิกรรมการเรยีนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	ยงั

เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน	 เปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้ใช ้

พัฒนาการ	 และธรรมชาติของสมอง	 ควบคู่กิจกรรมการ

เรียนที่หลากหลายและ	 กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวใน

การเรยีน	ทกุโอกาส	กจิกรรมทีจ่ดัให้ผู้เรยีน	ส่วนมากจะเอือ้

ต่อบทบาทหน้าที่ของสมองทั้งสองซีก	ประกอบกับจัดให้ผู้

เรียนทุกคนมีส่วนร่วม	 มีปฏิสัมพันธ์	 และใช้กิจกรรมที่เร้า

ความสนใจ	 ให้ผู้เรียนปฏิบัติสอดรับความต้องการ	 จึงเป็น

เงื่อนไขส่งผลให้การเรียนรู้	 ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มี

คุณภาพในความเข้าใจในความคิดรวบยอดและเสริมสร้าง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	(นิราศ		จันทรจิตร.	2553	:	

295)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศศิโสภา	 แสงกมล	

(2553	:	120-122)	ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้	วิชาภาษาอังกฤษ	ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 3	 และพบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานมีค่าเท่ากับ	

0.6281	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	62.81		สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สิรกิมล		บญุ
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เปล่ง	(2555	:	105)		ที่พบว่า	แผนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษา	

3		มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6253	

	 	 2.2	แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ

การสอนเน้นความจ�า	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	2	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.3337	ที่ปรากฏผลเช่นนี้	

อาจเนือ่งมาจากกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ	ได้รบัการ

ออกแบบส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ที่ให้ความ

ส�าคญักับการกระตุน้ผูเ้รยีน	เกิดความใส่ใจในข้อมลูทีร่บัเข้า

มาทางการสมัผัส	ข้อมลูนัน้กจ็ะถูกน�าเข้าไปสูค่วามจ�าระยะ

สั้น	หากไม่ได้รับการใส่ใจ	ข้อมูลนั้นก็จะเลือนหายไปอย่าง

รวดเร็ว	การรับรู้ของผู้เรียนเมื่อได้ใส่ใจในข้อมูลใดที่รับเข้า

มาทางประสาทสัมผัส	 การท�าซ�้าของผู ้เรียนเพื่อสร้าง

กระบวนการรักษาข้อมูล	 โดยการทบทวนซ�้าจะช่วยเก็บ

รักษาข้อมูลไว้ในหน่วยความจ�าปฏิบัติการ	 และหากมีการ

เข ้ารหัสข ้อมูลดังกล ่าวก็จะช ่วยส ่งผลให ้ผู ้ เรียนมี

กระบวนการสร้างตัวแทนทางความคิดเก่ียวกับข้อมูลนั้น	

โดยมีการน�าข้อมูลนัน้เข้าสูค่วามจ�าระยะยาว	และเชือ่มโยง

เข้ากับสิ่งที่มีอยู ่แล้วในหน่วยความจ�าดังกล่าว	 ก็จะ

สนบัสนนุให้การเรยีนรู้สิง่นัน้มคีวามหมายส�าหรบัผู้เรยีนยิง่

ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Keeley	(1999	:	Website)	

ที่เห็นว่า	การเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการช่วยจ�า	ผู้สอนสามารถ

ปรับใช้กิจกรรมการเรียน	 ท่ีเช่ือมโยงกับเงื่อนไขในบาง

ประเด็น	 เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพการจดจ�าความรู้	 ได้แก	่

เทคนิคการย่อค�า	(Acronyms)	เทคนคิโคลงกระทู	้(Acros-

tics)		การใช้ค�าสมัผสัในบทกว	ี(Rhyme-Keys)	เป็นการจ�า

ค�าส�าคัญ	 โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลเหตุการณ์อื่นที่น่าสนใจ	

การปรบัใช้วธิโีลไซ	(Loci	Method)	เป็นการสร้างภาพแทน

หัวข้อที่ต้องการเตือน	หรือทบทวน	โดยเฉพาะสิ่งต่างๆ	ที่

ปรากฏในเหตุการณ์และมีความคุ้นเคย	 เทคนิคการใช้ค�า

ส�าคัญ	 (Keyword	Method)	 เป็นการเลือกค�าภาษาต่าง

ประเทศที่ผู้เรียนต้องการจ�าหรือแปลความ	 แล้วออกเสียง

หรอือ่านโดยจนิตนาการให้เข้ากบัภาษาของตนเอง	เทคนคิ

การนึกคิดชื่อ	 (Image-Name	 Technique)	 ซ่ึงเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชื่อและบุคลิกภาพหรือลักษณะ

ของบุคคล	 และ	 เทคนิคลูกโซ่	 (Chaining)	 เป็นการสร้าง

เรื่องราวจากค�าหรือนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่คาดว่าจะ

เกดิขึน้ในระยะต่อไป	ซึง่ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษา

องักฤษกบันกัเรยีนในคร้ังนี	้ผู้วจิยัได้ประยกุต์ใช้แนวคดิและ

เทคนิควิธีที่น่าสนใจดังกล่าวไปใช้	 จึงส่งผลให้แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 วิชา

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีดัชนีประสิทธิผลดัง

ที่ปรากฏในผลการวิจัย	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ธี

จฑุาร์	ใจนวน	(2556	:	108)		ทีพ่บว่า	ผลการพฒันาแผนการ

จัดการเรียนรู ้โดยใช้เทคนิคการการช่วยจ�า	 วิชาภาษา

อังกฤษ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.4290		และสอดคล้องกบัการศึกษาของชลลดา	เรอืงฤทธิ์

ราวี	 (2553	 :	 70)	 ที่ได้ศึกษาผลการใช้กลวิธีช่วยจ�าเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา	ปีที่	 2	 และพบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูท้ีใ่ช้กลวธีิช่วยจ�า	เพือ่พฒันาการเรยีนรูค้�าศพัท์ภาษา	

อังกฤษ	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.69

	 3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ตาม

รูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 วิชาภาษาอังกฤษ	 มีผลการ

เรียนรู้ค�าศัพท์	 และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

หลังเรียน	 ไม่แตกต่างกัน	 ที่ปรากฏผลการวิจัยเช่นนี้อาจ

เน่ืองมาจาก	 การน�ากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 มา

ออกแบบใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	 เพื่อเป้า

หมายการเรียนรู้ด้านค�าศัพท์	 ที่เป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

ของภาษาในระยะแรก	ทีย่งัไม่มคีวามซบัซ้อนในเนือ้หาบท

เรยีน	และยงัเป็นกิจกรรมการเรยีนทีน่่าสนใจส�าหรบัผูเ้รยีน

ในวยันี	้เพราะกจิกรรมการเรยีนตามแนวคดิสมองเป็นฐาน

นั้น	 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมที่เช่ือมโยงกับการใช้

ประสาทสัมผัสรบัรูข้้อมลูภาษา	ทีม่คีวามหลากหลายในมติิ

ของการสัมผัสและการลงมือปฏิบัติ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ความรู้ผ่านการรับรู้	และเผชิญสถานการณ์ที่จูงใจน่าสนใจ	

ให้น�าไปสูก่ารเรยีนรูส้ิง่ใหม่อย่างเข้าใจและ	มคีวามชืน่ชอบ
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ในกิจกรรม	 ท่ีสอดรับกับธรรมชาติของผู้เรียนอีกทางหนึ่ง	

จงึเป็นเงือ่นไขทีส่่งผลให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูภ้าษาองักฤษ	ด้าน

ความหมายของค�าศัพท์และความชอบในกิจกรรม	ที่เชื่อม

โยงกับการเกิดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อม

ด้วย	 โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนท่ีออกแบบส�าหรับ

นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีลักษณะใกล้เคียงกัน	 คือ	 ขั้นเสนอ

ความรู ้	 โดยการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนจน

นกัเรียนเกดิความเข้าใจหรอืความคดิรวบยอด	ขัน้ฝึกทกัษะ	

ผู้เรียนเข้ากลุ่มช่วยกันท�างานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 โดย

ให้ร่วมกันเรียนรู้และสร้างผลงาน	ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

กลุม่ทีจ่ดักจิกรรมตามแนวคดิสมองเป็นฐาน	ขณะทีน่กัเรยีน

อกีกลุม่จะได้รบัการจดักิจกรรม	ตามขัน้การเสรมิสร้างให้ผู้

เรียนเชื่อมโยงเนื้อหาที่ต้องการจดจ�ากับสิ่งที่ตนคุ้นเคย	ที่

สามารถกระตุ้นความจ�าได้		ขัน้การใช้จนิตนาการให้ผูเ้รยีน

เชื่อมโยงสาระต่างๆ	เห็นเป็นภาพที่น่าสนใจ	และการฝึกใช้

เทคนคิวธิเีพ่ือทบทวนความรู้และเนือ้หาสาระจนเข้าใจและ

จดจ�าได้	ดังแนวคิดของ	Caine	et	al		(2009	:		6-7)	ที่เห็น

ว่า	กจิกรรมการเรยีนตามแนวคดิสมองเป็นฐานนัน้	สามารถ

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลาย	ทั้งใน

ด้านการสร้างแรงจูงใจ	 และความสนใจในการเรียน	 การมี

ภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม	 และการเลือกใช้สมรรถนะ

ทางสงัคมในกจิกรรมการเรยีน	จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัโอกาส

ในการเรียนรู้ผ่านการแข่งขัน	 การมีความเชื่อม่ันในตนเอง	

ในการร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อท�างานที่สนใจให้ส�าเร็จ	 ผู้เรียน	

จะเรียนด้วยความตื่นตัว	ความผ่อนคลาย	การไตร่ตรองใน

ความรู้ที่ซับซ้อน	 ผ่านการลงมือปฏิบัติและปรับใช้ความรู้

เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง	 ในขณะท่ีกิจกรรมการ

เรียนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับกรอบบทบาทหน้าที่

ของสมองทัง้สองซกี	โดยให้ผูเ้รยีนสมัผสักบัสถานการณ์การ

เรียนด้วยตนเอง	 ในลักษณะที่มีความเป็นอิสระ	 ได้รับการ

จูงใจจากเหตุการณ์ที่น่าสนใจ	 ในบรรยากาศที่มีอารมณ์

ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย	และปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีคุณภาพได้		

ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน

เน้นความจ�า	จะสนบัสนนุให้ผูเ้รียนเรียนรูผ่้านกจิกรรมทีใ่ช้

เทคนิคและวิธีการเฉพาะเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถ

จดจ�าข้อมูลความรู้ทางภาษา	ที่ยังไม่มีความซับซ้อนได้ง่าย

และมคีวามน่าสนใจภายใต้แนวทางทีห่ลากหลายเช่นกัน	จงึ

ส่งผลให้ผู ้เรียนในวัยน้ีมีความอยากรู ้อยากเรียนภาษา

องักฤษเพิม่ข้ึนตามธรรมชาต	ิและเกดิการเรยีนรูด้้านความ

หมายค�าศัพท์ได้ถูกต้องแม่นย�า	 รู ้สึกชอบและพอใจใน

กิจกรรมบทเรียนที่ท้าทายและน่าสนใจมากขึ้น	 เป็นปัจจัย

ทีส่่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัการพฒันาความรู	้ด้านค�าศพัท์ภาษา

อังกฤษ	 และมีการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อการเรียนภาษา

อังกฤษไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามมา	ดังความคิดเห็นของ	ทิศ

นา		แขมมณี	(2554	:		231)	ที่เชื่อว่า	กิจกรรมการเรียนที่

สนบัสนนุให้ผู้เรยีนสามารถรบัรูเ้ข้าใจและจดจ�าข้อมลูความ

รูท้ีไ่ม่ซับซ้อนได้อย่างมคีวามหมาย	และเรยีกกลบัคนืน�ามา

ใช้ได้ในทุกสถานการณ์น้ัน	 ผู้สอนสามารถคิดออกแบบ

กิจกรรมในแนวทางที่น่าสนใจส�าหรับผู้เรียนได้ไม่ยากนัก		

โดยที่ผู้สอนอาจใช้กิจกรรมการเชื่อมโยงที่น่าขบขัน	(ridic-

ulous	association)	การเชื่อมโยงที่จะช่วยให้บุคคลจดจ�า

ได้ดนีัน้	มกัจะเป็นสิง่ทีแ่ปลกไปจากปกตธิรรมดา	การเช่ือม

โยงในลักษณะที่แปลก	หรือเป็นไปไม่ได้	ชวนให้ขบขัน	มัก

จะประทับใจความทรงจ�าของผู้เรียนได้ในระยะเวลาที่

ยาวนาน	 รวมทั้งการสังเกตหรือการศึกษาสาระอย่าง

ตั้งใจ	การสร้างความเชื่อมโยง	การใช้ค�าทดแทน	การใช้ค�า

ส�าคญัหรอืพยางค์เพยีงตวัเดยีว	เพือ่ช่วยกระตุน้ให้จ�าสิง่อืน่

ที่เกี่ยวข้องกันได้	 	 ประกอบกับ	 Ebbinghaus	 (2005	 :	

Website)	 ได้เสนอแนวทางการใช้เทคนิคการช่วยจ�าที่มี

ความหมายส�าหรบัผูเ้รยีนไว้ว่า	การจ�าของมนษุย์โดยทัว่ไป

จะจ�าได้เฉพาะตอนแรกๆของการเรียนรู้	 ถึงแม้จะจ�าส่ิง

ต่างๆ	ได้ง่ายแต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งก็จะลืม	เทคนิคที่ช่วย

ให้เกิดการจ�าสามารถใช้การวางแผน	คิดรูปแบบ	เทคนิคที่

จูงใจและสร้างความสนใจ	 เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิธี

ในการเรียนรู้ค�าศัพท์ด้วยตนเอง	 มากกว่าการรับรู้วิธีการ

จากผู้อื่นที่ติดไว้แล้ว	 ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ค�า
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ศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น	 และสนับสนุนให้สามารถเช่ือม

โยงน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	กเ็ป็นกิจกรรมการเรยีนรู้ที่

มีคุณค่าส�าหรับผู้เรียนในระยะเวลาต่อมา	 ประกอบกับ

เนื้อหาที่น�ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ	

ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 2	 ในการวิจัยครั้งน้ี	

เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับค�าศัพท์	 ท่ีไม่มีความซับซ้อนมากนัก	

เหมาะส�าหรบัการเรยีนรูภ้าษาของนกัเรยีนในวยันี	้และเป้า

หมายการเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้การอ่าน	 การเขียนและ

ความจ�าค�าศพัท์ในบทเรยีน	จากเงือ่นไขและปัจจยัดงักล่าว

จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิสมองเป็นฐาน	และกลุม่ทีเ่รยีนด้วยการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเน้นความจ�า	 มีคะแนนผล

การเรียนรู ้ค�าศัพท์	 และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษหลังเรียน	ไม่แตกต่างกันหรือมีระดับที่ใกล้เคียงกัน	

ดังปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	 ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง		มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและ

ทัว่ถงึทกุคน	โดยให้นกัเรียนได้ใช้ทกัษะท่ีหลากหลายในการ

ค้นคว้าความรู้	 และหลักการจดจ�าค�าศัพท์ที่ยาก	 เพื่อให้

สามารถค้นพบความรู้และสรุปความคิดรวบยอด	 ผ่านมิติ

การเรียนที่หลากหลายตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 และกา

รบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจดจ�า

ได้ด้วยตนเอง

	 	 1.2	 ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็น

กันเองกับนักเรียน	 เพื่อเป ิดโอกาสให ้นักเรียนได ้ มี

ปฏิสัมพนัธ์กบัเพือ่นและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนทกุ

ขั้นตอน

	 	 1.3	 ควรมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน	 และ

เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสมองเป็นฐาน	 และการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การสอนเน้นความจ�า	ควรพฒันาและน�าไปใช้ศกึษาวจิยั	ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอื่นด้วย

	 	 2.2	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ค�า

ศัพท์ภาษาอังกฤษ	 แรงจูงใจและเจตคติในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษอีกด้วย		
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การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์

โดยใช้รูปแบบการเรียนผสมผสานตามวิธีของ Wheatley กับรูปแบบการเรียนปกต ิ

ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน

Comparisons of the Affecting Students’ Learning on Socio-Scientific  

Issues between the Mixed Methods Based on Wheatley’s  Instructional 

and the Conventional Learning  Approaches on  Argumentation and 

Critical Thinking Abilities for Lower Educatonal  Students at the  

Eight – Grade Level in  the Hand of their Differentiated Learning  

Outcomes in Learning  Area of Science

ปุณณภา		สามิบัติ1,	จีระพรรณ		สุขศรีงาม2

Punnapa		Samibat1,	Jeeraphan		Suksringarm2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้เีพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนประเด็นปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์	โดยใช้รปู

แบบการเรียนผสมผสานตามวิธีของ	Wheatley	 กับรูปแบบการเรียนปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิด

เชิงวิพากษ์วิจารณ์ท่ีมีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน	 จ�าแนกตามผลการเรียนและรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน	 โดย

การสุ่มอย่างเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่		2		จ�านวน		60		คน	จ�านวน	2	กลุ่ม	ๆ	ละ	30		

คน	 เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนผสมผสานตามวิธีของ	Wheatley	 	และกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการ

เรยีนปกต	ิ	เปรยีบเทยีบผลการเรยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรูป้ระเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์		

จ�านวน	3	แผน	ประเมินความสามารถในการโต้แย้งด้วยแบบทดสอบวัดความโต้แย้ง	จ�านวน		4	ชุด	และประเมินความ

คดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์		ด้วยแบบทดสอบการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์		จ�านวน	40	ข้อ		วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติ	ิ	Compared		

mean		t-test		และ	F-test	ผลการศกึษาพบว่า	นกัเรยีนโดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ภาย

หลังการเรียนรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 โดยใช้รูปแบบการเรียนผสมผสานตามวิธีของ

ของ		Wheatley		และรูปแบบการเรียนปกติ		มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพิ่ม

ขึ้นทั้ง		5		ด้าน		ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		และ

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	รองศาสตราจารย์	อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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พบว่าความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมทั้ง	5	 ด้าน	 	 มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001		และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกับ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์			ต่อความสามารถในการโต้แย้ง

และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.05

 ค�าส�าคัญ :	ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์,	การโต้แย้ง,	การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์,	รูปแบบ

การเรียนผสมผสานตามวิธีของ	Wheatley

Abstract

	 This	airms	of	the	study		were	investigated		in	the		hand	of		the	comparisons	between	the	effects	

of	students’	learning	by	mixed	learning		methods	of		socio-scientific	issue	and		convention	on	argu-

mentation		and	critical		thinking	abilities	with	a	sample	size	of	60	students	from	two	classes	of	differ-

ent	learning	outcomes	in	science	classes		was		administered.	The	cluster	random	sampling	technique		

was		used		with		the		sample	size	of	2	groups	with	the	30-experimenl	student	group	by	mixed	meth-

od	based	on	Wheatley’s	instructional	approach	and	the	30-control	student	group		by	the	convention-

al	learning	approach	was	compared.	Using	the	3	instruments;	the	3-lesson	plans	of		socio-scientific	

issue,	the	4-Argumentation	abilities,	and	the	40-Item	of	critical		thinking	tests	were	used.	Statistically	

significant	differences	at	the	level	.05	with	the	paired	t-test	and	F-test	(Two-way	MANCOVA)	between	

post-test	and	pre-test	of	the	whole	students	in	science	were	found.	Associations	between	student	

learning	outcomes	in	science	and	their	method	of	learning	socio-scientific	issue	and	convention	on	

argumentation		and	critical		thinking	abilities	also	were	found.	In	addition,	the	use	of	mixed	method	

and	argumentation		abilities	and	an	entire	for	this	study	is	revealed	that	the	students	perceive	their	

abilities	of	be	highly	learning	achievement	in	science	group	based	on	Wheatley	approach	were	higher	

than	conventional	group	and	none	differently	on	associations	of	student’	interaction	between	groups.

 Keywords :	Socio-Scientific	issues,	argumentative	abilities,	critical	thinking	method	of	learning		

based	on	Wheatley	approach,	and	conventional	approach
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บทน�า

	 วิทยาศาสตร์มีความส�าคัญในด้านพัฒนาวัตถุและ

พัฒนาคนให้ ้มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์	 มีจิตใจเชิง	

วิทยาศาสตร์์	และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์์	กล่าวโดยสรุป

ว่าท�าให้มนุษย์์เกิดความแตกฉานทางวิทยาศาสตร์์และ

เทคโนโลยี	 เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	

สติปัญญา	ความรู้้	คุณธรรมมีจริยธรรม	และวัฒนธรรมใน

การด�ารงชวีติ	สามารถอยูร่่วมกบัคนอืน่อย่างมคีวามสขุ	ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 เพ่ือที่จะให้เกิดความ

สามารถดังกล่าวมาแล้วนั้น	 จะต้องจัดให้้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์	 ซึ่งต้องสามารถอธิบายและตรวจ

สอบได้โดยใช้้กระบวน	 	 การทางวิทยาศาสตร์์	 (Science	

Process)	ในการ						สืบเสาะหาความรู้้	 (Scientific	In-

quiry)	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ ์และ

เทคโนโลยี	2544	:	2)	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสอนให้เกิด

การเรียนรู้อย่างมีความหมายของ	Ausubel	(1968	;	อ้าง

ถึงในไพฑูรย์์		สุขศรีงาม.	2545	:	29	ซึ่งกล่าวว่า	การเรียน

รู้อ้ย่างมีความหมาย	เป็นการเช่ือมโยงสิง่ทีเ่รียนรูใ้หม่		หรอื

มโนมตเิข้ากับความรูเ้ดมิทีม่อียู่แ่ล้วในโครงสร้างสตปัิญญา

ของผู้้เรียนท�าให้้เกิดการเรียนใหม่ได้อย่างเข้าใจ	 	และเกิด

ความคงทนในการเรียนรู้	 	 (ไพฑูรย์์	 	สุขศรีงาม.	 	2545	 :	

29-30)			

	 เน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ในสาขาต่างๆ	 นักเรียนซ่ึงถูกปลูกฝังให้มีความสามารถใน

การสืบค้นความรู้	แนวทางของนักวิทยาศาสตร์ไม่มีโอกาส

น�าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาของตนเองและ

สังคม	 ในปัจจุบันจ�านวนนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ	 มี

จ�านวนมากเพียงพอแล้ว	 และบางสาขาอาจมีจ�านวนมาก

เกินความต้องการ	 แต่ปัญหาต่างๆ	 ท่ีสังคมเผชิญอยู่กลับ

เพิ่มมากขึ้น	 และต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 เช่น	 ปัญหา

มลภาวะ	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาโลกร้อน	 ปัญหา

ขาดแคลนพลงังาน	เป็นต้น	ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร์จงึต้องให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม

และประเทศชาติ	(ไพฑูรย์	สุขศรีงาม.	2550	:	5)	กิจกรรม

การเรยีนการสอนทีม่กีารใช้ทกัษะการเรยีนรู้ในการแสวงหา

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีท�าได้โดยมส่ีวนร่วม

อย่างจริงจังในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การแก้ปัญหา	 การ

ตัดสินใจ	การสอนให้มีการพัฒนาค่านิยมและแนวคิดเกี่ยว

กบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสงัคม	โดยให้มกีารศกึษา

ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือชุมชนที่นักเรียน

อยู่	 ตลอดจนแนวปฏิบัติต่อสาธารณชนและปัญหาของ

สังคม	(ภพ	เลาหไพบูลย์.	2542	:	36-37)	ทัง้นีก้ารเรยีนการ

สอนที่เน้นความสัมพันธ์์ของวิทยาศาสตร์์	เทคโนโลยี	และ

สงัคม	(Science	Technology	and	Society	Interaction)	

ปรากฏในวงการศึกษาตั้งแต่่ทศวรรษที่	 70	 (Science	

Technology	and	Society	Approach	หรือ	STS	Ap-

proach)	(โชคชัย		ยนืยง.		2550	:	4	;	อ้างองิมาจาก		Carin.	

1997	:		24-25)		ซึ่ง	STS	เป็นการเรียนการสอน	และการ

เรียน	 รู ้วิทยาศาสตร์์ในบริบทของประสบการณ์์มนุษย์์	

(Yager	&	Tamir.	1993	:	637-638)	เนื่องจาก	STS	จะส่ง

เสรมิให้นกัเรยีนได้้เรยีนรู้ธ้รรมชาติของความรูว้ทิยาศาสตร์	

และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้้วิทยาศาสตร์์ได้้ตลอด

ชวีติ	(Aikenhead.	1994	:	169-186)	ซึง่สอด	คล้องกบัเป้า

หมายตามแนวคิดวิทยาศาสตร์์	 เทคโนโลยี	 และสังคม	

ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้	ใช้ความรู้ค้วาม	สามารถในการ

พิจารณาและหาสาเหตุของปัญหา	มีแนวทางเลือกในการ

แก้้ปัญหาทีเ่หมาะสม	และสามารถปฏบิตัเิพ่ือแก้ปัญหาตาม

แนว	ทางทีต่ดัสนิใจ	(Zeidler	&	others.	2005	:		112-115)	

แต่่การจัดการเรียนการสอนตามแนว	STS	เน้นผลกระทบ

ของการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคม	

ไม่สนใจประเด็นด้านจริยธรรมที่มีอยู่ในตัวเลือกเกี่ยวกับ

แนวทางและความมุ่งหมาย	ทั้งยังไม่่พิจารณาในเรื่องของ

ศลีธรรมหรอืการพฒันาตวันกัเรยีน	แต่่กย็งัมกีารศกึษาบาง

หลักสูตรที่ยังให้้การสนับสนุน	 และเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	 STS	

ในรูปของการศกึษาทางวทิยาศาสตร์์	เทคโนโลย	ีสงัคม	และ

สิ่งแวดล้อม	 (Science	 Technology	 &	 Society	 and	

Environment)	(STSE)	สิง่ทีท่�าให้ประเดน็วทิยาศาสตร์กบั

สังคม	 (SSI)	แตกต่างจาก	STS	และSTSE	คือ	การศึกษา
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จรยิธรรมในบคุคลและการใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรม	(Sadler.	

2004	:	986)	ได้สรปุประเดน็เกีย่วกับวทิยาศาสตร์กบัสงัคม

ว่า	เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ค�านึงถึงมิติทางจริยธรรมของ

วทิยาศาสตร์	เหตผุลเชงิจรยิธรรมในการตดัสนิใจ	เนือ่งจาก

การศึกษางานวิจัย	ดังนี้	Zeidler	&	Schafer	(1984	:	13-

15)	 พบว่า	 นัก	 เรียนท่ีเรียนด้วยการเรียนรู้ประเด็นทาง

วิทยาศาสตร์กับสังคม	จะใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการ

ตัดสินประเด็นปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม	 และ	 Fleming	

(1986	:	105-116)	พบว่า	นกัเรียนมากกว่า	70%	ใช้เหตผุล

เชิงจริยธรรมในการแก้ประเด็นปัญหา	 เช่นเดียวกับ	 Pe-

drett	(1999	:	174-181)	พบว่า	นัก	เรียนมากกว่า	50%	

จะพดูถงึจรยิธรรมในการตดัสนิใจและพสิจูน์ประเดน็ต่างๆ	

สอดคล้องกับ	Bell	&	Lederman’s	 (2003	 :	352-377)	

พบว่า	85%	ของนกั	เรยีนค�านงึถึง	คณุธรรม	จรยิธรรม	และ

ค่านยิมในการศกึษาประเดน็ต่างๆ	ซ่ึง	Sadler	(2006	:	323	

-346)	พบว่า	 ความรู้สึกด้านจริยธรรมมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจในประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 และทั้งนี	้

Zeidler	(2003	:	21-22)	กล่าวว่าประเด็นวิทยาศาสตร์กั

บสังคมจะกระตุ้นให้นักเรียนใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็น

หลกัการมาใช้ในการวเิคราะห์	ซึง่ยนืยันให้เหน็ว่า	ประเดน็

วิทยาศาสตร์กับสังคมจะต้องค�านึงคุณธรรมและจริยธรรม

ในการตัดสินใจ	เนื่องจากประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 ์(SSI)	 จะค�านึงถึงมิติทาง

จริยธรรมของวทิยาศาสตร์์	การให้้เหต	ุผลเชิงจรยิธรรมและ

การพัฒนาด้านอารมณ์์ของนัก	เรียน	และจุดมุ่งหมายเพื่อ

ต้องการส่งเสริมให้้นักเรียนได้้สนทนา	อภิปรายและโต้แย้ง	

ซึ่งการโต้แย้งจะมีการให้้เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือมีการ

ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับจริยธรรมในกระบวนการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาในประเด็นนั้นๆ		(Zeidler	&	Nichols.	

2009	:	49-58จดุมุง่หมายหลกัของการประยกุต์ใช้ประเดน็

ทางสังคมที่ เ ก่ียวข ้องกับวิทยาศาสตร ์ ์ ในการเรียน

วิทยาศาสตร์ ์	 	 คือ	 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ้การเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์		เป็นการเรยีนรู้ท้ีม่คีวามหมายและสอดคล้อง

กับชีวิตจริงของผู้้เรียน	(Sadler	&	Zeidler.2003	:	261-

285)โดยการค้นคว้าอภิปรายให้้เหตุผล	และตัดสินใจเกี่ยว	

กับประเด็นที่น�ามาศึกษา	 ผลที่ได้รับตามมา	 คือ	 การส่ง	

เสริม	 การพัฒนาผู้้เรียนให้้สามารถรับมือและจัดการกับ

ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกบัวทิยาศาสตร์์ซึง่มผีลต่อผู้้เรยีน	ทัง้ใน

ปัจจุบันและอนาคต	 	 เป็นประชากรที่มีคุณภาพ	ความรับ

ผิดชอบต่อสังคม	 และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์์ในชีวิตจริงได้้	 (Driver	 &	 others.	 2000	 :	

287-312)	และทั้งนี้ยังมีนักวิชาการ	เช่น	Driver	&	others	

(2000	 :	 287-312)	 ;	 Kolsto	 (2001	 :	 291-310)	 และ	

Lewis	 (2003	 :	 Website)	 ได้้กล่าวถึงข้อดีของการใช้

ประเด็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์์ว่า	 เป็นวิธีการ

จัดการเรียนรู ้ที่ท�าให ้ผู ้ เรียนได ้รู ้ วิทยาศาสตร ์ ์จาก

สถานการณ์ในชีวิตจริง	และเห็นความมีอยู่จริง	และความ

เกีย่วข้องวทิยาศาสตร์ในชวีติจรงิ	ส่งเสรมิทกัษะการคดิขัน้

สงูและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ	(Life-long	Learning)	ซึง่เป็น

สิ่งจ�าเป็นส�าหรับการจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตร์์ในสังคม	

	 นอกจากนี้จากการศึกษาและรายงานการศึกษา

ต่างๆ	 พบว่า	 ได้ ้มีการน�าประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์์ไปใช้เพื่อสร้างเสริมทักษะการ

เรียนรู้้ของผู้้เรียนในหลายด้าน	 ดังน้ี	 เสริมสร้างทักษะการ

คิด	(Pedretti.	1999	:	178-181	;	Lewis.		2003	:	Web-

site)	 ทักษะการตัดสินใจและลงความคิดเห็นและความ

สามารถในการอภิปรายผลอย่างเป็นเหตุผลโดยมีหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์์และมีหลักฐานประกอบ	 และทักษะการ

ตีความหมายเพื่อประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือถือของ

ข้อมูลและข่าวสาร	 ที่มีอยู่	 (Sadler.	 2002	 :	Website	 ;	

Sadler	&	Zeidler.		2003	:	23-26)	ทักษะการตั้งค�าถาม

และตอบค�าถาม		(Pedretti.	1999	:	174-181)	สร้างเสริม

ประเด็นการ	 ศึกษาทางวิทยาศาสตร์์	 (Sadler.	 2002	 :	

Website	 ;	Sadler	&	Zeidler.	2003	 :	Website)	 โดย

ทัว่ไปการเรยีนรู้ว้ทิยาศาสตร์์จากประเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่ว	

ข้องกับวิทยาศาสตร์์มักเก่ียวข้องกับการอภิปรายโต้	 แย้ง

แสดงความคิดเห็น	 	 และการตัดสินใจลงความเห็นในท้าย
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ที่สุด	 จึงเป็นการกระตุ้นให้้ผู้้เรียนค้นคว้าหาความรู้้เพ่ือใช้

เป็นข้อมลูการอภปิรายให้้เหตผุล	สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์์	 (Sadler	&	Zeidler.	2003	 :	

Website)		และยังมีผลจากการศึกษา	พบว่า	งานวิจัยส่วน

หนึ่งได้น�า	SSI	มาใช้ในการพัฒนาทักษะการโต้แย้งอย่างมี

เหตผุล	และยงัพบว่า	การสอนทีช่ดัเจนในทกัษะการโต้แย้ง

อย่างมีเหตุผล	สามารถสร้างผลเชิงบวกต่อการเรียนรู้		เพิ่ม

เตมิเกีย่วกบัทัง้เป้าหมายของประเดน็และวธิกีารการโต้แย้ง

ที่เหมาะสม	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรอบรู้ในทักษะ

การโต้แย้งประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	 โดย	 Lin	 &	

Mintzes	(2010	:	997)	;	Venville	&	Dawson	(2010	:	

925)	 ได้สรุปว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการโต้แย้ง

ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม	ช่วยฝึกฝนให้ผู้

เรียนการจัดการกับประเด็นโต้แย้งอย่างชัดเจน	 ส่งผลให้ผู้

เรียนพัฒนาทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล	 และช่วยให้ผู้

เรยีนเข้าใจหลกัการทางวทิยาศาสตร์ในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้

ในสังคม	การโต้แย้ง	Khun	&	Udell	(2003	:	145-147)	

ได้ให้นิยามศัพท์ของการโต้แย้ง	(Argument)	ไว้ว่า	เป็นผล

ที่ได้จากผลลัพธ์ของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีถาม	 และอธิบาย

แล้วแสดงเหตุผลหรือทัศนคติ	 เพราะเนื่องจากการโต้แย้ง

นั้นเกิดจากบุคคลตั้งแต่	 2	 คน	หรือ	 กลุ่มคน	ที่มีทัศนคติ

หรือความเห็นที่ตรงข้ามกัน	Toulmin	(1958	:	138)	เป็น

ผูพ้ฒันารปูแบบการโต้แย้ง	และเสนอองค์ประกอบของการ

โต้แย้ง	 ดังนี้	ข้อกล่าวอ้าง	 (Claims)	 การเห็นพ้อง	 (War-

rants)	การคดัค้าน	(Rebuttals)	และหลกัฐาน	(Evidence)	

และในกิจกรรมการโต้แย้งนั้นมีความสมัพันธก์ันในเชิงของ

สังคม	 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมน้ันๆ	 ทั้งยัง

เป็นการพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงของทั้งธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์และด้านองค์ความรู ้	 ซ่ึงจะประกอบด้วย

ทัศนคติภายนอกและทัศนคติภายใน	 และมุ่งเน้นที่การ

ศึกษาของพลเมือง		โดยเฉพาะประเด็นปัญหาของสังคมที่

เกีย่วโยงกบัวทิยาศาสตร์	(Erduran	&	Maria.	1996	:	125)	

ซึ่ง	Marttunen	&	Laurinen	(1999	:	232-235)	ได้กล่าว

ถึงประโยชน์ของทักษะการโต้แย้งไว้ว่า	 ท�าให้นักเรียนมี

ปฏสัิมพนัธ์ร่วมกนัในการเจรจาระหว่างกลุ่มย่อย	โดยใช้การ

คิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกันต่อมา	และ	Kuhn	&	Udell	

(2003	 :	 147)	 ได้สรุปประโยชน์ของทักษะการโต้แย้งว่า

สามารถเสริมและขยายทกัษะการคดิและการเรยีนหรือบท

เรียนท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือเกี่ยวกับการโต้แย้้ง	 จะท�าให้เด็กได้

เปิดเผยความคิดของเด็ก	 เป็นการแสดงความต้องการ	

ภายนอกจิตวิทยา	 การแสดงออกซึ่งวาทศิลป	 และการ

แสดงออกซึ่งจิตวิทยาภายใน	 และการโต้ตอบในลักษณะ

การโต้แย้ง	ในส่วนของ	Vygotsky.	1978	:	326)		ได้เสนอ

แนวความคิดนี้	 และมีงานวิจัยสนับสนุน	 เช่น	บรรจงศักดิ์	

วิเศษโวหา		(2554	:	52-55)	;ประภัสสร	กองแก้ว	(2554	:	

59-61)	;	เสาวนีย์	โคตรชมภู	(2554	:	81-84)	;	อภัยวรรณ		

ค�าภา	(2554	:	115)	และนาฏสุภัค	ทาสีเพชร	(2554	:	47-

49)	 ที่พบว่า	 การเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้อง	กับวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความสามารถใน

การโต้แย้ง	 และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 ทักษะการคิดขั้นสูงอีกประการที่ได้้จากการเรียน

การสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์	 คือ	 การคิดวิพากษ์วิจารณ์์	 ซ่ึง	Watson	 &	

Glaser	(1964	:	784	:	785)	กล่าวว่า	การคดิวพิากษ์วจิารณ์์	

เป็นการคิดที่ประกอบด้วยทัศนคติ		ความรู้้	และทักษะ	ใน

เรื่องต่างๆ	 	 โดยมีทัศนคติในการสืบเสาะความรู้้ในการหา

แหล่งอ้างองิและทกัษะในการใช้้ความรูแ้ละทศันคติ	ซึง่การ

คิดอย่างมีวิพากษ์วิจารณ์เป็นการท�างานของสมองในการ

คิด	 ประกอบด้วย	 เจตคติ	 ความรู ้ ้	 และทักษะ	 โดยใช้

กระบวนการคิด	ที่ผู้คิดต้องคิดกว้าง	คิดลึก	คิดถูกทาง	คิด

ชัดเจน	 คิดอย่างมีเหตุผล	 โดยใช้้ประสบการณ์มาสัมพันธ์

กบัสิง่เร้าและสภาพแวดล้อม	หรอืเชือ่มโยงกบัสิง่ใดสิง่หนึง่

ทีร่บัรู้ม้าก่อน	โดยน�ามาวเิคราะห์	เปรยีบเทยีบ		สงัเคราะห์	

และประเมนิอย่างมรีะบบและเหตผุลหรอืสร้างสรรค์สิง่ใหม่	

เพื่อให้้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม	 โดย

ตัดสินจากหลักฐานอย่างสมเหตุสมผล	 สอดคล้องกับหลัก

ตรรกวทิยา	การคดิอย่างรอบคอบตามหลกัของการประเมนิ
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และมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได	้	

ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดและใช้

ระบวนการตรรกะวทิยาได้อย่างถกูต้อง	สมเหต	ุสมผล	การ

คิดที่รอบคอบสมเหตุสมผล	 ผ่านการพิจารณาปัจจัย	 รอบ

ด้านอย่างกว้างขวางลกึซึง้	และผ่านการพจิารณากลัน่กรอง

ไตร่ตรอง	ทั้งทางด้านคุณ-โทษ	และคุณค่าที่แท้้จริงของสิ่ง

นั้นมาแล้วยุคปัจจุบัน	 เข้าสู่ยุคข้อมูล	 ข่าวสารและความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีการจดัการกจิกรรมการเรยีนรู	้เพือ่

ให้้เกิดการคิดอย่างมีวิพากษ์วิจารณ์์	ควรให้้กรอบความคิด

แก่่ผูเ้รียนก่อนการสอนเนือ้หาสาระใดๆ	จะช่วยเป็นสะพาน

หรือโครงสร้างท่ีผู้เรียนสามารถน�าเน้ือหาสิ่งท่ีเรียนใหม่ไป

เชื่อมโยงยึดเกาะได้้	 ท�าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความ

หมาย	 ยอมรับการแสวงหาหลัก	 ฐานมาสนับสนุนสิ่งที่

อ้างอิง	 เป็นจริง	 แล้วใช้้ความรู้ด้านการอุปมานมาสรุป

ใจความส�าคัญ	และการสรุปเป็นกรณีทั่วไป	สามารถเลือก

รับข่าวสารข้อมลูได้้อย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์์สูงสดุ

กับตนเองและ	 สร้างความรู้ด้วยตนเองและให้	 คนคิดมี

พฤติกรรมที่ดีงาม	(Ausubel.	1968	:	235	;	Watson	&	

Glaser.	1964	:	10	;	Good.	1973	และ	ทิศนา		แขมมณี.	

2548	:	304)			

	 จ า กหลั ก ก า ร 	 แน วคิ ด 	 แ ล ะทฤษฎี ก า ร

สร้างสรรค์์ความรู	้(Constructivism)	ทีมุ่ง่เน้น	กระบวนการ

เรยีนรูข้องผู้เ้รยีนเป็นส�าคญั	ซึง่	Wheatley	(1991	:	9	-	21)		

ได้้เสนอรูปแบบการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา	 (Problem		

Centered	Learning	Model	 :	PCLM)	โดยมีแนวความ	

คิดที่ว่า	ครูและนักเรียนเป็นผู้้สร้างความหมาย		(Meaning	

Maker)	มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีนซึง่เป็นกระบวน

การเจรจาต่อรองเพือ่ให้้ได้้มาซึง่ความหมายทีเ่หมาะสม	ไม่

ได้้ก�าหนดรปูแบบกระบวน	การให้้นกัเรยีนปฏบิติัตามอย่าง

เคร่งครัด	(Bishop.		1985	:	24-28)	ผูเ้รยีนแต่ละคนจะต้อง

ถูกเร้าหรือกระตุ ้นให้สร้างแนว	 ความคิดด้วยตนเอง	

ท�าให้้นัก	เรยีนได้้มโีอกาสจัดระเบียบความรู้ลงกรอบความ

คิดของตนในการแก้้ปัญหา	 ครูจึงเป็นผู้้ท่ีมีบทบาทในการ

จัดหาประสบการณ์ท่ีกระตุ้นหรือเร้าให้ผู ้เรียนได้้ลงมือ

ปฏิบัติ	เพื่อสร้างโครงสร้างในการแก้ปัญหาเป็นของตนเอง	

ซึง่รปูแบบการสอน	PCLM	ประกอบด้วย	3	ขัน้ดงันี	้(1)	การ

สร้างงานปัญหา	(Problematic	tasks)	ในขัน้นีค้รผููส้อนจะ

ท�าการเลือกงานที่มีศักยภาพในการท�าให้ ้นักเรียนเกิด

ปัญหาเมื่อนักเรียนได้้เผชิญปัญหากับงานที่เขาไม่่ทราบขั้น

ตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ ้ปัญหามาก่อน	 ท�าให้

นักเรียนเกิดปัญหาขึ้นโดยอาศัยแนวความคิดเดิมที่มีอยู่

ก่อนแล้ว	 (2)	 การแก้้ปัญหาเป็นกลุ่ม	 (Cooperating	

groups)	โดยครูผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย	เพื่อ

แก้้ปัญหาให้ลุล่วงโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน	 (Peer	

interaction)	 ซึ่งค�าตอบที่ได้้จากการท�างานเป็นกลุ่มมี

ความสมเหตสุมผลหรอืเชือ่ถอืได้มากกว่าการแก้ปัญหาเป็น

รายบุคคล	(3)	การแลกเปลี่ยนความคิด	(Sharing)	ในขั้นนี้

ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม	 จะน�าเสนอค�าตอบของปัญหาที่ค้นพบ	

ให้้นักเรียน	กลุ่มอื่น	ๆ 	รับทราบ	เพื่อน�าไปสู่่การอภิปราย	ผู้

เรยีนจะน�าเสนอในเรือ่งกรอบหรอืแนวความคดิทีใ่ช้ในการ

แก้ปัญหารวมท้ังวิธีการแก้ปัญหาและค�าตอบของปัญหา

โดยมีครูผู ้สอนเป็นเพียงผู ้จัดการให้เกิดมีการอภิปราย

เท่านั้นซึ่งแนวความคิดนี้มีงานวิจัยสนับสนุน	 เช่น	ภัคสุดา	

โสนาคู	(บทคัดย่อ	:	2551)	ที่พบว่า	นักเรียนที่เรียนโดยใช้

รูปแบบของ	Wheatley	มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 มากกว่านักเรียนที่

เรียนโดยวิธีสืบเสาะของ	สสวท.	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 และงานวิจัยของ	 ธนาวดี	 	 ตั้งธ�ารงธนวัฒน์	

(บทคัดย่อ	 :	 2549)	 ที่พบว่านักเรียนโดยรวมและจ�าแนก

ตามเพศที่เรียนตามรูปแบบการเรียนของ	Wheatley	 มี

ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนโดยรวมและรายด้าน	

4	–	5	ด้าน	เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนมีความแจกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

	 ด้วยประเด็นความส�าคัญดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจทีจ่ะใช้รปูแบบการเรียน	Wheatley	ซึง่มคีวามส�าคญั

และมีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน	 อีก

ทัง้การพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีแต่ขาดความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่อง
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จรยิธรรมทีต้่องควบคู่ก่นัไป	และควรมกีารพฒันาทกัษะดงั

กล่าวโดยใช้วิธีการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	การ

เปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 	 โดยใช้รูปแบบการเรียน

ผสมผสานตามวิธีของ	 	Wheatley	 กับรูปแบบการเรียน

ปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิง

วิพากษ์วิจารณ์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีผล

การเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับเก่ียวกับ

ประเดน็ปัญหาสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ปัจจบัุน	ซ่ึง

เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวของนักเรียน	 และคาดว่าจะสามารถ

พัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านทักษะดังกล่าวของ 

ผู้เรียนต่อไป	

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษาความสามารถในการโต้แย้งหลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

ของนักเรียนโดยรวม	 และจ�าแนกตามผลการเรียน

วิทยาศาสตร์และรูปแบบการเรียน

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ก่อน

เรยีนและหลงัเรยีนประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบั

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวม	 และจ�าแนกตามผลการ

เรียนวิทยาศาสตร์และรูปแบบการเรียน

	 3.	เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการโต้แย้งและ

การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนที่มีผลการเรียน

วิทยาศาสตร์ต่างกัน	 และเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนต่าง

กัน	

วิธีด�าเนินการวิจัย                                                               

	 ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 ผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการตามวิธีวิจัย	ดังนี้

	 1)	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้	 จังหวัด

บุรีรัมย์	จ�านวน	60	คน	ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม

	 2)	แบ่งนักเรียนเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มทดลอง

30	คน	โดยเรยีนด้วยรปูแบบการเรยีนผสมผสานตามวธิขีอง	

Wheatley	และกลุ่มควบคุม	30	คน	โดยเรียนด้วยรูปแบบ

การเรียนปกติ	

	 3)	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	

	 	 3.1)	แผนการจดัการเรียนรูท้ีเ่รยีนด้วยประเดน็

ปัญหาสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์	เรือ่ง	การท�า

ยีนบ�าบัด	การอุ้มบุญ	และการโคลนนิ่ง	โดยใช้รูปแบบการ

เรียนผสมผสานตามวิธีของ	Wheatley	 และรูปแบบการ

เรียนปกติ	

	 	 3.2)	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้

แย้ง	

	 	 3.3)	แบบทดสอบวดั	การคดิเชิงวพิากษ์	วจิารณ์	

5	ด้าน	รวม	40	ข้อ	ได้แก่	ด้านการอนมุาน	ด้านการยอมรบั

ข้อตกลงเบือ้งต้น	ด้านการนรินยั	ด้านการตคีวาม	และด้าน

การประเมินผลข้อโต้แย้ง	

	 4)	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	Depen-

dent	 t-test	 และ	 F-test	 (Two-way	MANCOVA	และ	

Two-way	ANCOVA)

ผลการวิจัย

	 1.	 นักเรียนโดยส่วนรวม	 และจ�าแนกตามผลการ

เรียนวิทยาศาสตร์	 หลังจากเรียนประเด็นปัญหาสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	โดยใช้รูปแบบ

การเรียนผสมผสานตามวิธีของ	Wheatley	 และรูปแบบ

การเรยีนปกต	ิมกีารพฒันาความสามารถในการโต้แย้งจาก

การทดสอบคร้ังที	่1-4	เพิม่ขึน้ตามล�าดับ	(แสดงรายละเอยีด

ในตาราง	1)

	 2.	 นักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข ้องกับการใช ้วิทยาศาสตร ์ 	 ที่มีผลการเรียน

วทิยาศาสตร์สูงมีความสามารถในการโต้แย้งและการคดิเชงิ

วพิากษ์วจิารณ์โดยรวมและรายด้านมากกว่านักเรยีนทีม่ผีล

การเรียนวิทยาศาสตร์ต�่า	 (แสดงราย	 ละเอียดตาราง	 2 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

190

และ	3)  

	 3.	นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสาน

ตามวิธีของ	Wheatley	มีความสามารถในการโต้แย้งและ

การคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์	มากกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้รปู

แบบการเรียนปกตมิคีวามแตกต่างกัน	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05	(p	>	.05)	(แสดงรายละเอียดตาราง	2)

	 4.	 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนวิทยาศาสตร์

กับรูปแบบการเรียนเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เป็น

รายด้าน	2	ด้าน	คือ	ด้านการอนุมาน	และด้านการตีความ	

(p	≤.05)	โดยนกัเรยีนทีม่ผีลการเรียนวทิยาศาสตร์สงูทีเ่รยีน

ตามรูปแบบการเรียนผสมผสานตามวิธีของ	Wheatley	มี

การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ด้านการอนุมาน	 และด้านการ

ตีความมากกว่านักเรียนกลุ ่มปกติ	 (p<.01)	 แต่ไม่มี

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผลการเรยีนวทิยาศาสตร์กบัรปูแบบการ

เรียนต่อความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียน

ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวพิากษ์วจิารณ์โดยรวม	หลังเรยีนประเดน็ปัญหาทาง

สังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน	 และเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่าง

กัน		(Two	way	MANCOVA)

แหล่งความ

แปรปรวน
สถิติทดสอบ Value F

Hypothesis 

df
p

Partial  Eta  

Squared

ผลการเรียน

วิทยาศาสตร์

Pillai’s	Trace

Wilks’Lambda

Hotelling’s	Trace

Roy’s	Largest	Root

0.26

0.74

0.36

0.36

9.41

9.41

9.41

9.41

2.00

2.00

2.00

2.00

.000*

.000*

.000*

.000*

.262

.262

.262

.262

รูปแบบ								

การเรียน

Pillai’s	Trace

Wilks’Lambda

Hotelling’s	Trace

Roy’s	Largest	Root

0.27

0.73

0.38

0.38

9.95

9.95

9.95

9.95

2.00

2.00

2.00

2.00

.000*

.000*

.000*

.000*

.273

.273

.273

.273

ปฏิสัมพันธ์ Pillai’s	Trace

Wilks’Lambda

Hotelling’s	Trace

Roy’s	Largest	Root

0.79

0.79

0.79

0.79

2.73

2.73

2.73

2.73

2.00

2.00

2.00

2.00

.459

.459

.459

.459

.029

.029

.029

.029

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.05		
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ตาราง 2	การเปรยีบเทยีบความสามารถในการโต้แย้งและการคดิเชงิวพิากษ์วิจารณ์โดยรวมหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีน

ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยมีผลการเรียนทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน	(One–way	ANCOVA)

Univariate  Tests

ตัวแปรตาม SOV SS df MS F P
Partial Eta 

Squared

ความสามารถใน

การโต้แย้ง

ก่อนเรียน

ผลการเรียน

ความคลาดเคลื่อน

392.82

8.83

172.61

1

1

57

392.82

8.83

3.03

129.71

2.92

-

.000*

.093

-

.695

.049

-

การคิดเชิงวิพากษ์

วิจารณ์

ก่อนเรียน

ผลการเรียน

ความคลาดเคลื่อน

267.09

17.67

165.50

1

1

57

267.09

17.69

2.90

91.99

6.09

-

.000*

.017*

-

.617

.097

-

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ตาราง 3	การเปรยีบเทยีบความสามารถในการโต้แย้งและการคดิเชงิวพิากษ์วิจารณ์โดยรวมหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีน

ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน	(One–way	ANCOVA)

Univariate  Tests

ตัวแปรตาม SOV SS df MS F P
Partial Eta 

Squared

ความสามารถใน

การโต้แย้ง

ก่อนเรียน

รูปแบบการเรียน

ความคลาดเคลื่อน

176.97

25.58

155.87

1

1

57

176.97

25.58

2.73

64.717

9.353

-

.000*

.003*

-

.532

.141

-

การคิดเชิงวิพากษ์

วิจารณ์

ก่อนเรียน

รูปแบบการเรียน

ความคลาดเคลื่อน

236.93

28.59

154.60

1

1

57

236.93

28.59

2.71

87.355

10.539

-

.000*

.002*

-

.605

.156

-

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

อภิปรายผล

	 การวิจัยในครั้งนี้พบว่า

	 1.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โดยส่วนรวมและ

จ�าแนกตามผลการเรยีนวทิยาศาสตร์ทีเ่รยีนประเด็นปัญหา

ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ

การเรียนตามรูปแบบของ	Wheatley	 มีการพัฒนาความ

สามารถในการโต้แย้งจากการทดสอบครั้งท่ี	 1-4	 เพ่ิมขึ้น	

และมีการคิดเชิงวิพากษ์	 วิจารณ์โดยรวมและรายด้าน	 5	

ด้าน	คอื	ด้านการอนมุาน	ด้านการยอมรบัข้อตกลงเบือ้งต้น	

ด้านการนิรนัย	ด้านการตีความ		และด้านการประเมินข้อ

โต้แย้งเพิม่ขึน้จากก่อนเรียน	(p<.05)	ซึง่ส่วนใหญ่สอดคล้อง

กับผลการศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยรวม	

(บรรจงศักดิ์	 วิเศษโวหาร.	 2554	 :	 52-55)	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โดยรวม	(ประภัสสร	กองแก้ว.	2554	:	
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59-61)	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โดยรวม	 (นวัตพร	

สุวรรณชัยรบ.	2555	:	73-75)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

5	โดยรวม	(วานิสสา	วงศ์โยธา.	2555	:	62-63)	หลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

โดยใช้รูปแบบผสมผสาน	แต่ใช้ขั้นตอน	3	ขั้น	พบว่ามีการ

พัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์

วิจารณ์เพิ่มขึ้น			

	 นอกจากนี้บางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

Lin	and	Mintzes	(2010:11-13)	ทีพ่บว่า	นกัเรยีนทีม่คีวาม

สามารถสูงและนักเรียนท่ีมีความสามารถต�่า	 หลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

สามารถพัฒนาการโต้แย้งเพิม่ขึน้	ผล	การวจิยัดงักล่าว	เกดิ

จากการที่ครูผู ้สอนใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสาน	

(Mixed	Method)	ซึง่ประกอบด้วยการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น

บทบาทผูเ้รียนในการสร้างความรูต้ามทฤษฎกีารเรียนรู	้การ

เรียนรู้แบบร่วมมือ	 การเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน	 เช่น	 การอภิปรายกลุ่ม

ย่อย	 การอภิปรายท้ังช้ัน	 สถานการณ์ตัวอย่างภาพ

เหตุการณ์ตัวอย่าง	 เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวน	การ

คิดผู้เรียนคิดเป็นเหตุเป็นผล	 คิดสร้างสรรค์	 คิดวิเคราะห์

วิจารณ์	มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้	และการใช้ข้อมูล

ที่หลากหลาย	 และประจักษ์พยานท่ีตรวจ	 สอบได้	 ท�าให้

นักเรียนมีโอกาสฝึกความสามารถในการโต้แย้งอย่างเพียง

พอ	การจักการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนผสมผสานตาม

วธิขีองของ	Wheatley	เป็นรปูแบบการสอนเพือ่สร้างความ

เข้าใจม	ี3	ขัน้ตอนคือ	การสร้างงานปัญหาโดยการเลอืกงาน

ที่มีศักยภาพในการท�าให้นักเรียนเกิดปัญหา	 หรืองานที่

นักเรียนเผชิญ	 หน้าแล้วสามารถท�าประเด็นปัญหาได้การ

แก้ปัญหาในกลุม่โดยนกัเรยีนจะแบ่งออกเป็นกลุม่ย่อยเพ่ือ

แก้	 ปัญหา	 และการแลกเปลี่ยนความคิด	 นักเรียนแต่																

ละกลุม่จะน�าเสนอค�าตอบของปัญหาท่ีค้นพบให้กบันกัเรยีน

กลุ่มอื่นๆ	เพื่อน�าไปสู่การอภิปราย		โดยสอด	คล้องกับผล

การศึกษาของ	Jimenex-Alexandre	&	other	(2000)	ที่

พบว่าการอภิปรายกลุ่มย่อยและการอภิปรายท้ังชั้นของ

นกัเรยีนอาย	ุ15	ปี	เก่ียวกบัประเดน็ปัญหาและบทบาทของ

ครูในการสร้างบรรยากาศความเชื่อมั่น	 จะช่วยส่งเสริมให้

นกัเรยีนได้แสดงการสนบัสนนุความคิดเหน็ของตนเอง	รวม

ทั้งใช้การพูดคุยเพื่อให้นักเรียน	 ร่วมมือการท�างานและแก้

ปัญหา	 จะท�าให้นักเรียนแสดงการโต้แย้งมากย่ิงขึ้น	

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 Dawson	 &	 Venville	

(2008)	ทีพ่บว่ามปัีจจยั	2	ประการทีส่่งเสรมิพฒันาการของ

ความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียนคือบทบาทครูใน

การส่งเสริมการอภิปรายรวมทั้งชั้น	และการใช้ค�าถามชี้น�า

ให้นักเรียนแสดงเหตุผลสนับสนุน	และเหตุผลคัดค้าน	และ	

Simon	&	other	(2006)	พบ	ว่าการพัฒนาทักษะในการ

โต้แย้งของนกัเรยีนมีความสมัพนัธ์กบักบับทบาทของครใูน

การกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุน	 การสร้างเหตุผลสนับสนุน	

และเหตุผลคัดค้านของนักเรียน	การฝึกให้นักเรียนสะท้อน

การอธิบายเหตุผลพรย่อมมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันช่วย

พัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์

วิจารณ์ของนักเรียน

	 2.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มีผลการเรียน

วิทยาศาสตร์กลุ่มสูง	 ที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโต้

แย้ง	 และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นราย

ด้านมากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มต�่า	

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที	่

6	 (ชนัญชิดา	 	พิงพิณ.	 	2555	 :	81-84)	และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	(กงมณีย์		เกษตระ.	2555	:	47-49)		ซึ่ง

พบว่า	นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตร์กลุ่มสงู	มคีวาม

สามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์

มากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต�่า

	 3.	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	หลงัเรยีนประเดน็

ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	มีความ

สามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์แตก

ต่างกัน	 ซึ่งบางส่วนสอดคล้อง	 กับผลการศึก	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 (พรพรรณ	 	 พลเยี่ยม.	 2555:	 80-84)	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	(รัศมี	เทียมแสง.	2555	:	58-
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61)	 ที่พบว่า	 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ

ผสมผสานมีความสามารถในการโต้แย้งมากกว่านักเรียนที่

เรียนโดยใช้รูปแบบปกติ

	 4.	นกัเรียนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตร์ต่าง	กนักบั

รูปแบบการเรียนต่างกันที่เรียนด้วยประเด็นปัญหาทาง

สงัคมทีเ่กีย่วข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์		มผีลต่างกันเฉพาะ

การคดิเชงิวพิากษ์	วจิารณ์เป็นรายด้าน	2	ด้าน	คอื	ด้านการ

อนมุาน	และด้านการตคีวาม		(p≤.049)	โดยนกัเรยีนทีม่ผีล

การเรียนวิทยาศาสตร์สูงที่เรียนตามรูปแบบของ	Wheat-

ley	มีการคิดเชิงวิพากษ์	วิจารณ์ด้านการอนุมาน	และด้าน

การตีความมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่น	 (p<.0001)	 แต่ไม่มี

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผลการเรยีนวทิยาศาสตร์กบัรปูแบบการ

เรียนต่อความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียน	การที่ผล

การศกึษาปรากฏเช่นนัน้เนือ่งจากคร	ูได้ใช้รปูแบบการเรยีน

ของ	Wheatley	ท�าให้มีการแลกเปลีย่นการคดิ		การโต้แย้ง	

ระหว่างสมาชิก	 และท้ายท่ีสุดจะได้ข้อสรุปเป็นของกลุ่ม	

ตามหลักการของกลุ่มสรรค์นิยมเชิงสังคม	 (Social	 con-

structivism)	ที่เน้นว่าความรู้เป็นเรื่องของสังคม	 (ไพฑูรย์		

สขุศรงีาม.	2550	:	1-3)	ดงันัน้นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้รปูแบบ

การเรียนผสมผสานตามวิธีของ	Wheatley	 จึงมีผลการ

สร้างความรู้	 การคิด	 การโต้แย้งเป็นกลุ่มได้ดี	 จึงสามารถ

พัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์ได้

ดีกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัย

ไปใช้

	 	 1.1	ครวูทิยาศาสตร์	ควรน�าประเดน็ปัญหาทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์	โดยใช้รปูแบบการ

เรียนแบบผสมผสาน	 เพราะจะช่วยให้นักเรียนได้้พัฒนา

ความสามารถในการโต้แย้ง	และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	

อันน�าไปสู่ ่การพัฒนาสติปัญญา	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	

สามารถน�าประสบการณ์จากการเรียนรู้้ไปใช้้ประโยชน์ต่อ

การด�ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้

	 	 1.2	 การเลือกประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	ควรให้เป็นประเด็นที่ใกล้

กับตัวนักเรียนมากขึ้น		

	 	 1.3	ในการจดัการเรยีนการสอนประเดน็ปัญหา

ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 ครูต้องจัด

เตรียมข้อมูลมากพอที่จะท�าให้นักเรียนมีทัศนะทั้งในทาง

บวกและทางลบซึ่งนักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจด้วยตัว

ของเขาเอง

	 	 1.4	ควรให้นกัเรยีนได้มโีอกาสค้นคว้าหาข้อมลู

เพิ่มเติมเพื่อน�ามาใช้เป็นข้อสนับสนุนส�าหรับการอภิปราย

ในหัวข้อการโต้แย้ง

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบผลการ

เรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์กับการสอนแบบอื่น	ๆ	ที่มีต่อตัวแปรตามอื่น	

ๆ	เช่น	การโต้แย้ง	การคิดวิเคราะห์	การคิดสังเคราะห์	การ

คิดเชิงตรรกะ	การคิดเชิงเหตุผล	เป็นต้น

	 	 2.2	 ข้อก�ากัดเรื่องความสามารถในการเขียน

ตอบ	 ความเข้าใจ	 ความสามารถในการโต้แย้งและการคิด

เชงิวพิากษ์วิจารณ์	จงึควรศกึษาความ	สามารถดงักล่าวโดย

ใช้การประเมินวิธีอื่น	เช่น	การสัมภาษณ์แทนการสอบ	เพื่อ

จะได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
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การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ระหว่างการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  TBL  และเทคนิค  KWL  PLUS

A  Comparison  of  Reading  Comprehension  Ability  and Attitudes   

Towards  Learning  English of  Prathomsuksa  4 Students  Between  

Learning  with  TBL  Technique and  KWL  PLUS  Technique

จรัสศรี		พาเทพ1,	กัญญารัตน์		โคจร2,	ฉวีวรรณ		สีสม3 

Charatsri  Phathep1,	Kanyarat	Cojorn2,	Chaweewan		Seesom3 

บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่		1)		พฒันากิจกรรมการเรยีนรู้	ของนกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที	่4	ด้วยเทคนิค		

TBL		และเทคนิค		KWL		PLUS		ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์		70/70		2)		ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค		TBL	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	KWL		PLUS		ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที	่	4		3)		เปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ		ของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่4		ระหว่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL	และเทคนิค	KWL	PLUS		4)		เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		4	ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		TBL	และเทคนิค	KWL	PLUS		กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้		ได้แก่		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา	เชียงยืน	-	เสือเฒ่า		

อ�าเภอเชียงยืน		ภาคเรียนที่	1		ปีการศึกษา	2557	จ�านวน		45		คน	จากโรงเรียนบ้านจานโนนสูง	จ�านวน		23	คน	จัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิค		TBL	และโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่	139		จ�านวน		22		คน		จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		KWL	PLUS		

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม		(Cluster		Random		Sampling)		เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล		ได้แก่	1)		แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		TBL		และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		KWL	PLUS		รูปแบบละ	12	

แผน	รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	12	ชั่วโมง		2)		แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชนิด

เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน		30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่		0.22		ถึง		0.63		ค่าความยากง่ายระหว่าง		0.60	

ถึง	0.83	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ		0.62		3)		แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ		ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	(rating		scale)		5		ระดับ	จ�านวน		20		ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.76		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่		ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย	The	Mann	–	Whitney	U	Test

1 นิสิตปริญญาโท		สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.		การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่	4	ด้วยเทคนคิ	TBL	และเทคนคิ	KWL		PLUS		

มีประสิทธิภาพเท่ากับ		71.81/71.88		และ		72.94/76.67		ตามล�าดับ

	 2.	 	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4	 ด้วยเทคนิค	 TBL		

และเทคนิค	KWL	PLUS	มีค่าเท่ากับ	0.5960	และ	0.6480	ตามล�าดับ

 3.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4		ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		TBL	และเทคนิค		KWL	PLUS		

มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		(p<0.05)		โดยนักเรียนที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	KWL	PLUS	มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL

	 4.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4		ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		TBL	และเทคนิค		KWL		PLUS		

มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	ไม่แตกต่างกัน		

 

 ค�าส�าคัญ	: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL,	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		KWL		PLUS

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ,	เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

Abstract

 The	purposes	of		this		research		were	:	1)	to	develop	the	TBL	and	KWL	PLUS	learning	activity	

plans	for	Prathomsuksa	4	students	based	on	efficiencies	requirement	of		70/70,	2)	to	find	out	the	

effectiveness		indices	of		the	learning		activities	based	on	TBL	and	KWL	PLUS	technique,		3)	to		com-

pare	the	comprehensive	reading	ability	of	the	Prathomsuksa	4	students	between	who	learned	based	

on	TBL	technique	and	KWL	PLUS	technique,	and		4)	to	compare		students’	attitude	toward	learning	

English	of	Prathomsuksa	4	students		between	who	learned	based	on	TBL	learning	technique	and	KWL	

PLUS		technique.	The	samples	in	this	study	were	45	Prathomsuksa	4	students	in	the	first	semester	of	

academic	year	of		2014	from	Chiangyun–Suatao	Education	Quality	Development	center,		Chiangyun	

district.	Which	composed	of		23	students	from	Ban	Jannonsung	school		were	assigned	for		learning	

with	TBL	technique,	and	22	students	from		Ban	Kheng	Mitraparb	139	school,		assigned	for	learning	

with	KWL	PLUS	technique,	and	those	samples		obtained	using	Cluster	Random	Sampling	technique.	

The	instruments	in	this	research	were	:	1)		the	lesson	plans	based	on	TBL	and	KWL	PLUS	technique		

for	English	learning,		2)		the	30	multiple	choices	items	test	for	reading	comprehension	ability,	with	

discriminating	powers	ranging		0.22	-	0.63,	a	difficulty	ranging		0.60	to	0.83,	and	the		reliability	of		0.62,	

3)		25	item	scales	for	assessing	attitude		toward		learning		English		with	5	point	scales,	that	had	a	re-

liability	of	0.76.	The	data	was	analyzed	by	using	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	Mann	–	

Whitney	U	Test	was	employed	for	hypothesis	testing.
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The results of the study were as follows :

	 1)	The	efficiencies	of	lesson	plans	for	learning	activities	with	TBL	approach	and	KWL	PLUS	ap-

proach		were	71.81/71.88	and	72.94	and	76.67	respectively.

	 2)	The	effectiveness	indices	of		lesson	plans	for	learning	activities	with	TBL	approach	and	KWL	

PLUS	approach		were	0.5960	and	0.6480	respectively.

	 3)	The	students	who	learned	with	KWL	PLUS	approach	had	a	higher	scores	of	reading	compre-

hension	ability	than	the	students	who	learned		with	TBL	approach,	at	the	.05	level	of	statistical	signif-

icance.

	 4)	The	attitude	toward	English	learning		of	Prathomsuksa	4	students	who	learned		with	TBL	and	

KWL	PLUS	approaches		did	not	show	differently.	

   

 Keywords	 :	 Learning	 Activities	 with	 TBL	 Approach	 and	 KWL	 PLUS	 Approach,	 Reading	 

Comprehension	Ability,		Attitude	Toward	English	Learning		

บทน�า

	 ปัจจบุนัการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศมคีวามส�าคญั

และจ�าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ�าวัน	 ของนักเรียนไทยที่

ก�าลงัจะก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีนในอนาคตอนัใกล้นี	้	ภาษา

องักฤษยิง่มคีวามส�าคญัและความจ�าเป็นมากข้ึน		เนือ่งจาก

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษา	 	 การ

แสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ	 	 การสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก	 	 และ

ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง

ของสังคมโลก		อันน�ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ

ประเทศต่างๆ	ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นดี

ขึ้น		การจัดการเรียนการสอนในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน		

ถอืว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทีใ่ช้ในการติดต่อส่ือสาร

มีบทบาทส�าคัญและจ�าเป็นอย่างมาก	 บุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถด้านภาษาย่อมมีโอกาสในการรับข้อมูล

ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:		1)

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน		

พุทธศกัราช	2551	ได้ก�าหนดให้กลุม่สาระการเรยีนรู	้ภาษา

ต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน	และได้ก�าหนดให้

เรยีนตลอดหลักสูตร	คอื	ภาษาองักฤษ	โดยมุง่หวงัให้ผู้เรยีน

มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาที่ดี		สถานศึกษาสามารถจัดท�า

สาระการเรียนรู้	 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความช�านาญในทักษะ

ทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 การฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:		220)	ทักษะการอ่านนับว่า

เป็นทักษะพื้นฐาน	 ของการเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตาม	

ล้วนต้องใช้การอ่านทั้งสิ้	ในบรรดาทักษะทางภาษาอังกฤษ

ส�าหรับเด็กไทยทักษะการอ่านจ�าเป็นมากท่ีสุดส�าหรับ

นกัเรยีนไทย		ทัง้นีเ้พราะการอ่านสามารถท�าได้ทุกเวลาและ

ทุกสถานที่เมื่อนักเรียนมีทักษะในการอ่านด้วยตนเองแล้ว		

นักเรียนก็จะสามารถอ่านที่บ้านหรือในห้องสมุดได้		ถ้าครู

สามารถปลกูฝังให้ผูเ้รยีนมนีสิยัรกัการอ่าน	กจ็ะช่วยให้อ่าน

ด้วยความสนใจอยากอ่านเช่นเดียวกับภาษาไทย	 และยัง

เป็นทักษะที่คงอยู่กับนักเรียนไปตลอดชีวิต	เพราะนักเรียน

สามารถใช้เป็นทักษะเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอด

เวลา	 ทั้งในการเรียน	 ในระดับสูงหรือในการท�างาน	 (สุมิต

รา	อังวัฒนกุล.	2540	:		13)	ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ดี	ครู

ผู้สอนจ�าเป็นต้องพัฒนาตนเอง	 ค้นหาความรู้	 และจัดสื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ		แต่ในระยะ

ทีผ่่านมานัน้	ครผูู้สอนยงัใช้วธิแีบบเดมิกบันกัเรยีน	โดยการ
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อ่านแล้วแปล	 อธิบายค�าศัพท์ให้นักเรียนฟังแล้วอ่านตาม		

นักเรียนเป็นเพียงผู้ตอบรับฟัง	 	 และจดจ�าในสิ่งที่ครูสอน

หรือแนะน�าเพียงอย่างเดียว	 ซ่ึงอาจส่งผลให้นักเรียนเกิด

ความเบื่อหน่าย	มีเจตคติ	ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ	และจะ

ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาดงักล่าวอยูใ่นระดบัต�า่

	 ประกอบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O	-	NET	)		กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่าง

ประเทศ		ชั้นประถมศึกษาปีที่		6	ปีการศึกษา		2555		ของ

โรงเรียนบ้านจานโนนสูง	 อยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉล่ียวิชา

ภาษาอังกฤษที่	30.00		ซึ่งต�่ากว่าระดับจังหวัดที่มีคะแนน

เฉลี่ย	 32.93	 ขณะที่ระดับสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	มคีะแนนเฉลีย่		34.03		ระดบั

เขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ย	 31.68	 	 และระดับ	

ประเทศมีคะแนนเฉลี่ย	 36.99	 (สถาบันทดสอบทางการ

ศึกษาแห่งชาติ.	 	 2555	 :	 	 3)	 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

ก�าหนดไว้ที่		38.37	คะแนน	นอกจากนี้	การจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ	 ของโรงเรียนบ้านจานโนนสูงในปัจจุบัน	

เหน็ว่ายงัไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	กล่าวคอื	ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่		4		อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ		62.53		ซึ่งยังต�่ากว่าเป้า

หมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียน

บ้านจานโนนสูงที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	70	 (โรงเรียนบ้านจาน

โนนสงู.	2556	:	35)	โดยเฉพาะในส่วนของวชิาภาษาองักฤษ

ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบยังพบว่า	ทักษะด้านการอ่านจะมีปัญหา

มาก	 ขณะที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการอ่าน	

ขาดความสนใจ	 แม้จะเห็นประโยชน์และความส�าคัญของ

ภาษา	แต่ผูเ้รียนไม่สามารถอ่านประโยค		หรอืค�าศพัท์ภาษา

อังกฤษได้ถูกต้อง	 ตลอดจนไม่เข้าใจความหมายค�าศัพท์ได้		

และคิดว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก		ซึ่งอาจ

มปัีจจยัสาเหตเุนือ่งมากจาก	กจิกรรมการสอนอ่านยงัไม่น่า

สนใจเพียงพอ	นักเรียนมีบริบทพื้นฐานที่แตกต่างกัน	และ

กจิกรรมการเรยีนยงัไม่สนองตอบคณุลกัษณะเงือ่นไขความ

ต้องการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน	 รวมท้ังการเชื่อมโยงกับ

สภาพแวดล้อมในชีวิตจริงที่เหมาะสม		อีกทั้งกิจกรรมการ

เรยีนยงัขาดการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกดิทกัษะด้านการฟัง	การ

พูด	การอ่าน	และการเขียนไปพร้อมกัน	โดยการส่งเสริมให้

ผู้เรยีนมส่ีวนร่วม		ได้ลงมอืปฏิบตักิจิกรรมด้วยตนเองในทกุ

โอกาสอย่างต่อเนื่อง	 จึงส่งผลให้การเรียนรู ้วิชาภาษา

อังกฤษของนักเรียน	ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร

	 ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิ

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ	และเห็นว่าการเรียนรู้แบบ

เน้นงานปฏิบัติ	(Task	–Based	Learning)	สามารถช่วยแก้

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษได้ผล	

โดยการจดัให้ผูเ้รยีนได้ฝึกอ่านภาษาองักฤษ	จากภาระงาน

ในสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง	 และมีการประยุกต์ใช้

ความรูใ้นสถานการณ์ทีห่ลากหลายแล้ว	จะช่วยให้ผูเ้รยีนมี

ความกระตือรือร้น	ตื่นตัว	มีความมุ่งมั่นใส่ใจ	ผูกพันอยู่กับ

เร่ืองที่เรียน	 โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเอง	

และจุดเน้นของการเรียนอยู่ที่ตัวผู้เรียนมากกว่าครูผู้สอน	

เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่านใน

สถานการณ์จรงิเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง		(ทศินา		

แขมมณี.	2543		:		7)	และการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ		

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้และเรียน

รูภ้าษาในสถานการณ์จรงิ		โดยใช้ภาษาเป็นเครือ่งมือในการ

ปฏิบัติงาน	 เน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 สามารถจับ

ประเด็นส�าคัญหารายละเอียดจากบทความ	 แปลความ		

ตีความ	 	 วิเคราะห์ความ	และสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้

จนบรรลุผลส�าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้และปรากฏ

เป็นชิ้นงานหรือผลงานให้เห็นเด่นชัด	 	 (Willis.	 	 1996	 	 :		

38	–	39	;		Ellis.			2003		:		244	-	245)		การจัดการเรียน

รู้ด้วยวิธีเน้นงานปฏิบัติ	 	 เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยใช้งาน

ปฏบิตัเิป็นสือ่ส�าหรับช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจขัน้ตอนการปฏบิตัิ

งาน	 โดยแต่ละขั้นกิจกรรมจะช่วยจูงใจท้าทายผู้เรียนให้

ปฏบิัติงานจนบรรลุผล	ขณะปฏิบตัิงานจะสนบัสนุนผู้เรียน

ได้ใช้ภาษาอย่างอิสระและเน้นเรื่องความหมายมากกว่า

ความถกูต้อง	การปฏบิตันิีจ้ะช่วยให้ผูเ้รยีนท�างานเป็นระบบ

รู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานท�างานร่วมกับผู้

อืน่ได้	และสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนอ่าน	เขียนได้สอดคล้องกบั



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

202

สถานการณ์จรงิ		ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะน�าแนวทางการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพือ่

ความเข้าใจโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระ

งาน		(TBL)		ด้วยเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง	 	 ได้

ฝึกใช้ภาษาตามบริบทธรรมชาติ		

สร้างความมัน่ใจในการอ่าน		และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอ

กันระหว่างครูผู ้เรียน	 รวมท้ังน่าจะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจของนักเรียนให้สูงขึ้นได้		

	 นอกจากนีผู้ว้จัิยยงัพบว่า	การจดัการเรยีนรูโ้ดยการ

ใช้กลวิธีการสอน	เค	ดับบลิว	แอล	พลัส		 (KWL		PLUS)	

เป็นวิธกีารจดักจิกรรมการอ่านทีส่นบัสนนุให้ผูอ่้านน�าความ

รู้เดิมของตนที่มีอยู่	ไปช่วยตีความในเนื้อเรื่องที่อ่าน	เช่น	มี

การคาดคะเนจากเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่าน	 การตรวจสอบ

ความถกูต้องของการคาดคะเน	และการตัง้ค�าถามเกีย่วกับ

เรื่องที่อ่าน		(Carr		and		Ogle.				1987		:		626	-	631)	

โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 KWL	 PLUS	นี้	 ได้น�าทฤษฎี

โครงสร้างความรู้เดิมเข้ามาเชื่อมโยง	 ในขั้นก่อนอ่านเพื่อ

กระตุ้นพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน		ขั้นระหว่างอ่านเป็น

กจิกรรมทีค่รแูบ่งบทอ่านเป็นสองส่วน	ส่วนแรกครอู่านเป็น

ตวัอย่างก่อนและส่วนท่ีสองเป็นส่วนทีน่กัเรยีนอ่าน	และขัน้

หลังอ่านเป็นการสรุปความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่าน	 ครูใช้

กิจกรรมน�าเข้าสู่การเรียน		เพื่อกระตุ้นความรู้พื้นฐาน	ด้วย

การสนทนาหรอืใช้กิจกรรมกับผูเ้รยีนเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะอ่าน		

ผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง	พิจารณาจากหัวข้อที่จะอ่านและ

เขียนสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว	 และตั้งค�าถามสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม

ต่อเนื่อง	 จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาค�าตอบจากเรื่อง

ที่อ่าน	และเขียนความรู้ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน	โดยการหาค�า

ตอบจากค�าถามและสรุปเรื่องโดยเขียนแผนท่ีความคิด	

กิจกรรมการเรียนแบบ	 เค	 ดับบลิว	 แอล	 พลัส	 	 (KWL		

PLUS)	 เน้นให้นักเรียนได้ระดมสมองและอภิปรายในกลุ่ม

ใหญ่	โดยให้แต่ละคน	แสดงความคดิเหน็ร่วมกบัครใูนหวัข้อ

เรือ่งทีเ่รยีน	แล้วให้นกัเรยีนเขยีนสิง่ทีต่นเองรูใ้นใบงาน		จดั

กลุ่มประเภทข้อมูลและตั้งค�าถามที่ต้องการทราบเก่ียวกับ

หัวข้อเรื่อง	 และอ่านเนื้อเรื่องเพื่อตรวจหาค�าตอบให้กับ

ตนเอง	 แล้วตั้งค�าถามเพิ่มเติมและหาค�าตอบจากเนื้อเรื่อง

อกี	ซึง่วธิกีารดงักล่าวจะช่วยให้นกัเรียน		อ่านเรือ่งได้เข้าใจ

มากขึ้น		นอกจากนี้การเรียนตามรูปแบบ	KWL		PLUS	จะ

มีการเพิ่มการเขียนแผนภูมิความหมาย	และการสรุปความ	

จากเร่ืองที่อ่านในตอนท้าย	 เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความ

เขา้ใจในสิง่ที่อ่านมากขึน้		ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนดังกลา่ว

จงึเป็นวธิกีารช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน	และสามารถน�าไป

พัฒนาทักษะภาษาด้านอื่นไปพร้อมกัน	 	 แต่จะเน้นความ

เข้าใจในการอ่านเป็นหลัก	 	 และให้นักเรียนสามารถแสดง

ความเข้าใจจากเรือ่งทีอ่่านได้ด้วยการพดูสรปุความในตอน

ท้ายหลังจากเสร็จสิ้นการเขียนแผนภูมิความหมาย	 	 (Carr		

and		Ogle.				1987		:		626	-	631)		กิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	KWL		PLUS		เป็นวิธีการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการ

อ่าน	ที่มุ่งเน้นความเข้าใจในการอ่านเป็นหลัก		ให้นักเรียน

สามารถแสดงความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านได้	 ด้วยการพูด

สรุปในตอนท้ายด้วยแผนภูมิความหมาย

	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	ผู้วิจัย

มีความสนใจน�าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วย

เทคนิค	KWL	PLUS	และการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL	มา

จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่	

4	 	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษา

อังกฤษเพ่ือความเข้าใจ	 	 และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ	

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 รวมทั้งน�าผลการวิจัย

ครัง้นีไ้ปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพือ่พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษา

อังกฤษ	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 4	 ด้วยเทคนิค	 	 TBL	 และ

เทคนิค		KWL	PLUS		ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์		70/70

	 2.		เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ด้วย
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เทคนิค	TBL	และเทคนิค	KWL	PLUS		

	 3.		เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ		ของนักเรียน									ชั้นประถม

ศกึษาปีที	่4		ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ	

TBL	และเทคนิค	KWL	PLUS

	 4.	 	 เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษา

องักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่	4	ระหว่างการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL	 	และเทคนิค	 	KWL		

PLUS

  

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		4		

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 TBL	 	 และ

เทคนิค	 	 KWL	 PLUS	 	 มีความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจแตกต่างกัน	

	 2.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		4		ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL	 	และเทคนิค	 	KWL	

PLUS	มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา	ศูนย์เชียงยืน	–เสือเฒ่า	ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต		3	ภาคเรียนที่	1		ปี

การศึกษา		2557	จ�านวน	4		โรงเรียน		รวม	76		คน	ซึ่ง

เป็นกลุ่มนักเรียนท่ีมีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษใน

ระดับที่ใกล้เคียงกัน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	4	ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์	เชียงยืน	

–	เสอืเฒ่า	อ�าเภอเชยีงยนื		ภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา		2557	

จ�านวน		45		คน	จาก	2	โรง		คือ	โรงเรียนบ้านจานโนนสูง	

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 TBL	 	 และโรงเรียนบ้านเข็ง

มิตรภาพที่	139		จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		KWL	PLUS	

จ�านวน		23		คน	และ	22		คน	ตามล�าดับ	ซึ่งได้มาโดยการ

สุ่มแบบกลุ่ม		(Cluster		Random		Sampling)

	 2.	กรอบเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ได้ก�าหนดใช้เนื้อหาตามกรอบของหลักสูตร

สถานศึกษา	 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พ.ศ.2551	โดยใช้เนื้อหาจ�านวน		4		หน่วยการเรียน	ได้แก่		

Unit		Free	Time		and		Activities,	Unit		My	House	,	

Unit	My	school	และ	Unit		My	Country

	 3.	ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย		ภาคเรยีนที	่	1		ปีการ

ศึกษา		2557

	 4.	ตัวแปรในการวิจัย

	 	 4.1	ตวัแปรต้น	ได้แก่	การจดักจิกรรมการเรยีน

รู้	 	 ประกอบด้วย	 	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		

TBL	และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		KWL		PLUS

	 	 4.2	ตัวแปรตาม		ได้แก่

	 	 	 1)		ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ

	 	 	 2)		เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษด้วย

เทคนิค		KWL		PLUS	และเทคนิค		TBL	จ�านวนรูปแบบ

ละ	12		แผน	ๆ	ละ	1		ชั่วโมง		รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	

12		ชั่วโมง

	 2.	แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ		ชนิดปรนัย		4		ตัวเลือก	จ�านวน	

30		ข้อ

	 3.	 แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ	 เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 อันดับ	 ตามวิธีของลิเคิร์ท		

(Likert’s	Method)	จ�านวน		20		ข้อ

การด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	

เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 ช้ัน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

204

ประถมศกึษาปีที	่	4	ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วย

เทคนคิ	KWL	PLUS	และเทคนคิ	TBL	ตามกรอบการศกึษา

แบบ	Two-Group	Pretest-Posttest	Design	(ล้วน	สาย

ยศ	และ	อังคณา		สายยศ.		2538		:		248	-	249)	ตามขั้น

ตอน	ดังนี้	

 1.	ทดสอบก่อนเรยีน		(Pretest)	โดยใช้แบบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ	ก่อน

ด�าเนินการทดลอง

	 2)	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน

กลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่	ด้วยแผนการจดั	กจิกรรมการเรยีน

รู้เทคนิค	TBL	กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจานโนนสูง	และใช้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	 KWL	 PLUS	 กับ

นักเรียนโรงเรียนบ้าน	 เข็งมิตรภาพที่	139	จ�านวนกลุ่มละ		

12		แผน	รวมเวลาเรียนกลุ่มละ	12		ชั่วโมง

	 3.	ทดสอบหลงัเรยีนกับนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างทัง้สอง

กลุ่ม	ด้วยการทดสอบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ		และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ		

	 4.	ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดสอบและ

การวัด	 แล้วตรวจให้คะแนนการตอบก่อนน�าผลไปบันทึก

และวิเคราะห์	ตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยน�าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความ

สามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและคะแนน

จากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 	 มา

วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ	ดังนี้

	 1.	การวเิคราะห์ประสทิธภิาพ		และดชันปีระสิทธผิล

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการหาค่าจากสูตร		

E
1
/E

2
		และ		E.I.		(บุญชม		

ศรีสะอาด	และคณะ.				2551		:		98	-	99)					

	 2.	 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ	วิชาภาอังกฤษ	ของนักเรียนที่เรียน

ด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้		สองรปูแบบ	โดยใช้สถติิ

ทดสอบของแมน	วิทนีย์	ยู		(Mann	-	Whitney	U	Test)

	 3.	 เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 ที่เรียนด้วยการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองรปูแบบ		โดยใช้สถติทิดสอบของ

แมน	วิทนีย์	ยู		(Mann	-	Whitney	U	Test)

สรุปผลการวิจัย

	 ผลจากการวิจัย	สรุปผลได้	ดังนี้

	 1.		การจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ	ชัน้

ประถมศึกษาปีที่	4		ด้วยเทคนิค	TBL	และเทคนิค		KWL	

PLUS	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 	 71.81/71.88	 	 และ		

72.94/76.67		ตามล�าดับ

	 2.	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชา

ภาษาองักฤษ	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	ด้วยเทคนคิ	TBL	และ

เทคนิค		KWL	PLUS	มีค่าเท่ากับ		0.5960		และ		0.6480		

ตามล�าดับ

	 3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		4	ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 KWL	 PLUS	 	 มีความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่า

นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ	TBL	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

23.00	และ	21.57	ตามล�าดับ

	 4.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		4		ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 	TBL	และเทคนิค	 	KWL	

PLUS	 	มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 ไม่แตกต่างกัน	

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.14	และ	4.12	ตามล�าดับ							

 

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัย	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	ประสทิธภิาพของการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้้วย

เทคนิค	TBL	และเทคนิค	KWL	PLUS		ชั้นประถมศึกษาปี

ที่		4	มีค่าเท่ากับ		71.81/71.88	และ	72.94/76.67	ตาม

ล�าดับ	 แสดงว่า	 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการสังเกต

พฤตกิรรม	คะแนนการปฏบิตักิจิกรรม	ใบงาน	และคะแนน
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ทดสอบย่อยท้ายแผนการจดักจิกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนคิ	

TBL	คิดเป็นร้อยละ	71.81	และได้คะแนนจากการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 	 71.88	 	 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	พนอ		สงวนแก้ว		(2554	:		

69	-	81)		ที่ได้ท�าการวิจัยพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่าน

เน้นภาระงาน	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบ

ว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	มีผล

ด้านประสิทธิภาพของรูปแบบการอ่านเน้นภาระงาน	

เท่ากับ	 73.67/74.92	 แสดงว่า	 รูปแบบกิจกรรมการอ่าน

เน้นภาระงานนั้นมีประสิทธิภาพในระดับดี	และสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของ	สราล	ี	หลงแย้ม		(2556		:		118	-	125)		

ทีท่�าการวจิยัการพฒันาทกัษะการฟัง	พดูภาษาองักฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงานและผลการวิจัย	พบว่า	แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ	 โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู ้แบบเน้นภาระงาน	 มีประสิทธิภาพ	

เท่ากับ		83.19/84.43		ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์		80/80		ที่ตั้ง

ไว้	 	 ที่ปรากฏผลเช่นน้ี	 อาจเน่ืองมาจาก	 	 แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL		มีวิธีการจัดกิจกรรม

ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการ

ปฏบิตังิาน	จนบรรลตุามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้เพือ่ให้ได้ช้ินงาน

ทีส่มบรูณ์		โดยมุง่เน้นการการเรยีนด้วยการสือ่ความหมาย	

มากกว่ารูปแบบของภาษา		พร้อมทั้งมีการประเมินผลงาน

ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 (Skehan.	 1996	 :	 268-286	 ;		

Willis.		1996		:		23)	นอกจากนี้		การจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ด้วยเทคนิค	TBL	ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาใน

สถานการณ์จริง	 	 โดยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ใช้ภาษาที่

สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในการสื่อสาร	 	 เช่น	 การขอ

ข้อมลู		การถามตอบ		และการซกัถามเพือ่ให้เกดิความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง	(Ellis.	2003	:		9-10)

	 ส่วนประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	 KWL	 PLUS	ที่มีค่าเท่ากับ72.94/76.67	 	 แสดงว่า

นกัเรียนทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่จากการสงัเกตพฤตกิรรม	คะแนน

การปฏิบัติกิจกรรม	 ใบงานและคะแนนทดสอบย่อยท้าย

แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ	KWL	PLUS		คดิ

เป็น	ร้อยละ		72.94		และได้คะแนนจากการท�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	76.67	ซึ่งเห็น

ว่ามีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง	 ที่ปรากฏผลเช่นนี้

อาจเนือ่งมาจาก	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ		

KWL	PLUS	 	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายหลัก	

เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน	 และในขณะ

เดียวกันสามารถน�าไปพัฒนาทักษะด้านอื่น	 ได้แก่	 การฟัง		

พูด		อ่าน		และเขียน	ไปพร้อมกัน		แต่จะเน้นความเข้าใจ

ในการอ่านเป็นหลัก	(Carr	and	Ogle,			1987	:		626	-	631)	

อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		KWL	PLUS		

เป็นกระบวนการจดักจิกรรมทีเ่ป็นกลวธิ	ีกระตุน้ความรูเ้ดมิ

ก่อนอ่านบทอ่าน		และทบทวนความรูห้ลังจากอ่านบทอ่าน

แล้วซึง่จะช่วยท�าให้ความทรงจ�าของผูอ่้านคงทนระดบัหนึง่		

(มณีรัตน์		สุกโชติรัตน์.				2548	:		154)		ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ	นฤมล		งอยผาลา		(2554	:		122	-	129)	

ที่ได้ศึกษาผลการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์	 และ

ความรบัผิดชอบต่อการเรยีน	ของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปีที	่6	ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ	KWLPLUS	วชิาภาษา

องักฤษ	และพบว่า	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ	KWL	PLUS	

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพเท่ากับ		91.97/	87.10				 	

	 2.		การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ	TBL	และ

เทคนิค	 KWL	 PLUS	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ		0.5960		และ		0.6480		ตามล�าดับ	

แสดงว่า	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค	 TBL	 มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ		

59.60		ที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 TBLมีกระบวนการท่ีผู้เรียนอาศัยค

วามรู้	 	 ความสามารถของตนเองที่จะน�ามาปรับใช้กับการ

เรียนรู้สิ่งใหม่	โดยผู้เรียนต้องท�าความเข้าใจกับภาษา	แล้ว

ใช้งานน้ันเป็นส่ือกลางเพื่อที่จะสามารถท�างาน	 	 เกิด

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น		เพื่อเป็นการใช้ภาษา

ตามเป้าหมายที่วางไว้		(Nunan.				1989		:		166)	รวมทั้ง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		TBL		ที่สร้างขึ้นมี
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กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด		ความ

รู้ความเข้าใจ	 	 เช่น	 	 การคัดเลือกการเรียงล�าดับ	 	 การให้

เหตุผล		และการประเมินผลข้อมูล		เพื่อที่จะให้บรรลุตาม

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้		(Ellis.	2003		:		9	-	10)	ซึง่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	ศิริญา		ทางนะที		(2555		:		65	-	68)		

ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษโดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน		(TBL)	ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6		และพบว่า	ดชันปีระสทิธผิล

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่าน

วิชาภาษาอังกฤษ	 โดยการจัดกิจกรรมแบบเน้นภาระงาน	

(TBL)	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 	 มีค่าเท่ากับ	

0.6232	ซึ่งแสดงว่า		นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน

ร้อยละ		62.32		ที่ปรากฏผล

	 ขณะท่ีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ		KWL		

PLUS	 	 เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งเน้นการอ่าน	 ที่จัดให้ผู้

อ่านได้น�าความรู้เดิมของตนท่ีมีอยู่ไปช่วยตีความให้เข้าใจ

ในเนือ้เรือ่งทีอ่่าน	เช่น	การคาดคะเนเหตกุารณ์ในเร่ือง		การ

ตรวจสอบความถูกต้องของการคาดคะเน	 	 และการตั้ง

ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน		(Carr		and		Ogle.				1987		:		

626	-	631)	และยงัเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีก่ระตุน้

ให้นักเรียนฝึกคิดด้วยตนเอง	 นักเรียนได้มีโอกาสลงมือ

ปฏิบัติจริง	 	 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 	 KWL	

PLUS		เป็นกจิกรรมทีใ่ช้กลวธิกีารสอนอ่านเพือ่ความเข้าใจ		

และสรุปความทีม่ขีัน้ตอนเป็นกระบวนการทีชั่ดเจน	(ทศัพร		

เกตุถนอม.		2547	:		29	-	31)		ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	นฤมล		งอยผาลา		(2554		:		122	-	129)		ที่ได้ศึกษา

ผลการอ่านจับใจความ	 การคิดวิเคราะห์และความรับผิด

ชอบต่อการเรยีน	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่	6		ด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบ	 	 KWL	 PLUS	 	 และพบว่า	 	 ดัชนี

ประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ		KWLPLUS		มี

ค่าเท่ากับ		0.7925		

	 3.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		4		ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 	 KWL	 PLUS	 	 มีคะแนน

เฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ	

สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	TBL	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 การที่ผลการวิจัยปรากฏ

เช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

KWL	 PLUS	 ที่สร้างขึ้น	 ได้รับการออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนรูท้ีจ่ดัให้ผู้เรยีนได้เผชิญค�าถามและน�าไปสู่ข้อสงสัยใน

เนื้อหาสาระของเรื่องท่ีจะอ่าน	 เพื่อส่งผลต่อการคิดหาค�า

ตอบของผู้เรียน	ภายหลังที่ผู้เรียนได้อ่านเนื้อเรื่องนั้น	 โดย

จัดให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดในกลุ่มว่าสาระ	 ส�าคัญของ

เรือ่งทีอ่่านคืออะไร	ผู้เรยีนจะได้รบัความรู้หรอืแนวความคิด

เกี่ยวกับสาระใดบ้าง		ภายหลังจากการอ่านนักเรียนจะน�า

ข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาตรวจสอบกับส่ิงที่ต้องการในเบ้ือง

ต้นอีกครั้งหนึ่ง	 	 การเรียนรู้ตามแนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจ	 และจดจ�าเรื่องที่อ่านได้มากข้ึน	 นับว่าเป็นวิธีการ

จดัการเรยีนรูท้ีช่่วยเสริมสร้างให้ผู้เรยีนประสบผลส�าเรจ็ใน

ด้านการอ่านเนือ้เรือ่งด้วยความเข้าใจมากยิง่ขึน้		(Mander-

ville.	1994	:	679)	นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	 KWL	 PLUS	 	 นักเรียนมีโอกาสระดมความคิดและ

อภิปรายร่วมกนั	เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิการใช้กระบวนการ

คิด	 แสดงความคิดเห็นร่วมกัน	 มีการน�า	 ความรู้เดิมมาใช	้	

จงึท�าให้เกดิประสิทธผิลของการเรยีนรู้ของนกัเรยีนทีสู่งขึน้

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ		Carr	&	Ogle		(1987;	cited	

in	Mandeville.	1994	:	679)	ที่ว่า	การจัดการเรียนรู้แบบ	

KWL	PLUS	จะเร่ิมจากการให้นกัเรยีนรบัรูว่้าเนือ้เรือ่งทีต่น

จะอ่านนั้นคืออะไร	หรือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร		จากนั้น

จะตั้งค�าถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านและเป็น

สาระที่ผู้เรียนต้องการค�าตอบ	เมื่ออ่านจบแล้วก็จะช่วยกัน

ตอบค�าถามมีระบุไว้ข้างต้น	 โดยระดมสมองและอภิปราย

กลุ่มเพือ่ให้แต่ละคนแสดงความคิดเหน็ร่วมกนัในหวัเรือ่งที่

ต้องการค�าตอบ	 	 แล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนในสิ่งที่ตนรู้

เพือ่จดัประเภทข้อมลูสารสนเทศใหม่ทีส่รปุได้จากเนือ้เรือ่ง

ทีอ่่าน		ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวามเข้าใจในสาระส�าคญัของ

เนือ้เร่ืองทีอ่่านมากขึน้	ในขณะทีก่ารจดักจิกรรมการเรียนรู้

แบบ	 TBL	 จะให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียน

ภาษา	ทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรียนเรยีนรูผ่้านการปฏบิตั	ิโดยพจิารณา
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ว่าประโยคข้อความภาษาที่น�ามาใช้ในบทเรียนน้ันมีความ

ถกูต้องหรือเหมาะสมตามหลกัภาษาหรอืไม่	ซึง่เริม่จากการ

ให้ผู้เรียนรับรู้ความหมายของข้อความภาษา	 ก่อนน�าไปใช้

ในบริบททีเ่กีย่วข้องตามความต้องการของตน	โดยทีผู่เ้รยีน

มีแนวโน้มที่จะเลือกออกแบบงานปฏิบัติ	 ให้สอดคล้องกับ

สิ่งที่ตนต้องการ	และผลงานจะต้องเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้อง

กับชีวิตจริง	 ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม	 ซึ่งงานที่ปฏิบัติอาจ

ปรากฏเป็นผลงาน	 หรือการรับรู้ข้อมูลผ่านทักษะการพูด	

การเขียน	 หรือกระบวนการรู้คิดลักษณะอ่ืน	 ท่ีอาจมีองค์

ประกอบด ้วย	 แผนงานท่ีจะปฏิ บัติ 	 สิ่ ง ท่ีต ้องการ	

กระบวนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง	 การประยุกต์	 ใช้

ทกัษะภาษา	การใช้กระบวนการทางการรูค้ดิหรือสติปัญญา	

และผลด้านการสื่อสารที่ปรากฏ	(Ellis.		2000	:		195)		ซึ่ง

เห็นว่ากิจกรรมการเรียนแบบ	TBL	มีองค์ประกอบเงื่อนไข

กระบวนการเรียนรู้จ�านวนมาก	และค่อนข้างซับซ้อน	ยาก

ที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมให้ครบถ้วนได้หมด	หากน�ากิจกรรม

ไปใช้ในหลายมติกิอ็าจส่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัทกัษะทางภาษา

ที่ไม่สมบูรณ์ได้	 จึงอาจเป็นกิจกรรมการเรียนที่ยังไม่มี

ประสทิธภิาพดพีอ	และส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่าน

ภาษา	อังกฤษ	 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความลุ่มลึก

ได้	ดงันัน้	จงึเป็นเงือ่นไขประการหนึง่ทีส่่งผลให้ผูเ้รยีนกลุม่

ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ		KWL	PLUS		

มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วย

เทคนิค	TBL	ดังที่ปรากฏตามผล	

การวิจัยครั้งนี้		 	

	 4.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		4	ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		KWL	PLUS	และกิจกรรม

การเรียนรู้เทคนิค	TBL	มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ไม่แตกต่างกนั	การทีผ่ล	วจิยัปรากฏเช่นนี	้อาจเนือ่งมาจาก

กจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองแบบมลีกัษณะกระบวนการ	ทีส่่ง

ผลต่อเจตคติของผู้เรียนในลักษณะใกล้เคียงกัน	ดังเงื่อนไข

และปัจจยัทีว่่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ	KWL	

PLUS	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านมีความสัมพันธ์กับ

ทักษะการเรียน	 ถ ้า ผู ้ เรียนได ้อ ่ านมากก็จะได ้รับ

ประสบการณ์ใหม่จากเรื่องที่อ่านได้มากขึ้น	 ซึ่งการจัด

กจิกรรมแบบ	KWL	PLUS	ยงัสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนรูเ้ข้าใจ

ในความคิดรวบยอดของเนือ้เรือ่งในบทเรยีน		ผ่านกจิกรรม

การระบุเนื้อเรื่องที่จะอ่าน	 	 การใช้ค�าถามล่วงหน้าเพ่ือ

ต้องการค�าตอบว่าสาระทีจ่ะอ่านคืออะไร	หรอืสาระทีส่นใจ

คืออะไร	และจะได้รับรู้ค�าตอบโดยวิธีการใด		สุดท้ายก็จะ

สะท้อนผลว่าข้อมูลความรู้ที่ได้รับเป็นค�าตอบนั้นมีความ

เพียงพอหรือยัง	และเขียนเป็นข้อสรุปด้วยเหตุผลผ่านการ

ใช้แผนผังความคิด	 	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยเสริม

สร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ	 และมีความ

สามารถด้านการคิดมากขึ้นตามไปด้วย	 (Jared	&	Jared.		

1997	 :	 26)	 อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		

KWL	 PLUS	 	 เน้นให้กลุ่มใหญ่อภิปรายกันโดยแต่ละคน

แสดงความคิดเห็นร่วมกับครูในหัวข้อเรื่องที่เรียน	 แล้วให้

นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนรับรู้ในใบงาน	จัดกลุ่มประเภทข้อมูล

และตัง้ค�าถามทีต้่องการทราบเกีย่วกับหวัข้อเรือ่ง	กจิกรรม

ขั้นอ่านเน้ือเรื่องเพื่อค้นหาค�าตอบ	 ผู้เรียนจะอ่านและตั้ง

ค�าถามเพิ่มเติม	เพื่อหาค�าตอบจากเนื้อเรื่องที่อ่านอีก	และ

ช่วยให้ผูอ่้านอ่านเรือ่งได้เข้าใจมากยิง่ขึน้		(Carr	and	Ogle.		

1987	:		626	-	631)	ขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

เทคนคิ		TBL	เน้นจดัการเรยีนทีท่�าให้นักเรยีนสนใจต้องการ

แสวงหาเหตุผลมาช่วยแก้ปัญหา	 หรือท�าให้ปัญหานั้น

ชัดเจนมองเห็นแนวทางแก้ไข	ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้	และ

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของนักเรียน	 (วัชรา		

เล่าเรียนดี.		2547	:		72)	อีกทั้งกิจกรรมการเรียนตามแบบ	

TBL	ได้ระบุกระบวนการของกิจกรรมการเรียนที่ประกอบ

ด้วย	 การปฏิบัติงานขั้นต้น	 การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย	

และกจิกรรมหลงัการปฏบิตั	ิซึง่ในกจิกรรมการปฏบิตัริะยะ

แรกจะเป็นการก�าหนดเป้าหมายงาน	 ที่ต้องการให้ผู้เรียน

ปฏิบัติและบรรลุผลการเรียน	 การก�าหนดกิจกรรมเพื่อ

เตรยีมหรืออธิบายงาน	สาระส�าคญัของงาน	หวัเรือ่งและผล

งานที่จะปรากฏตามมา	 โดยที่การปฏิบัติงานที่ต้องการ

บรรลุในการเรยีนแต่ละครัง้นัน้	อาจเป็นการคาดการณ์จาก
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ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน		(Ellis.	2006	:		21)		

ดังนั้นจึงเห็นว่า	 สาระส�าคัญขององค์ประกอบการจัด

กิจกรรมการเรียนท้ังสองแบบ	 มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีใกล้

เคียงกัน	 ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์สิ่งท่ีต ้องการเรียน	

กระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	 และการตรวจ

สอบผลงานที่ปรากฏจากกิจกรรมการเรียน	 รวมทั้งการ

ทบทวนตรวจสอบความส�าเรจ็ของงาน	จงึเป็นเงือ่นไขส่งผล

ให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		

KWL	 PLUS	 และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 TBL	 มี

เจตคตต่ิอการเรยีนภาษาองักฤษไม่แตกต่างกัน	ดงัทีป่รากฏ

ตามผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	 ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง		มีส่วนร่วมในกิจกรรม

มากที่สุดและท่ัวถึงทุกคน	 	 โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ

กระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้	 	 เพื่อให้สามารถค้น

พบความรู้	 	 และสรุปความคิดรวบยอดหรือความรู้ได้ด้วย

ตนเอง

	 	 1.2	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก		

และแสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่

แตกต่างกันหรือไม่ถูกต้อง	 	 เพื่อน�าไปสู่การอภิปรายและ

การสรุปที่ถูกต้อง

	 	 1.3	 ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็น

กันเองกับนักเรียน	 	 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี

ปฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นและมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรยีนทกุ

ขั้นตอน

	 	 1.4	การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนิค		TBL		

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค	 KWL	 Plus		

ท�าให้นกัเรยีนมคีวามเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษเพิม่ขึน้		

ผู้สอนควรน�าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ		

โดยคัดเลือกเนื้อหาบทอ่านให้เหมาะสมกับระดับชั้น	 	 จะ

ท�าให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเข้าใจและสามารถสือ่สาร

ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.5	 วิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วย

เทคนิค		TBL		และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยเทคนิค		KWL	PLUS		เป็นการพัฒนาทักษะการเรียน

การค้นหาค�าตอบด้วยตนเองและพฒันาทกัษะทางสงัคมให้

กับผู้เรียน		ผู้สอนควรดูแลและส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมี

ความรับผิดชอบ	 	 มีความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักเป็นผู้น�า

และผู้ตามที่ดี

	 	 1.6	ครผูู้สอนทีจ่ะน�าเทคนคิ		TBL		และเทคนคิ		

KWL	PLUS		ไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอน		ควรมีการ

เปิดกว้างทางความคิด	 	 เนื่องจากกว่าทั้งสองเทคนิคมีขั้น

ตอนที่ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ซึ่งกันและกัน

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนทั้งกลุ่มเก่ง		กลุ่มปานกลาง	

และกลุ่มอ่อน	 	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้วย

เทคนิค		TBL		และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค		

KWL	PLUS		เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้

	 	 2.2	ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ด้วยเทคนิค	 	 TBL	 	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค	KWL	PLUS	ในกลุ่มสาระอื่น	ๆ	และตัวแปรอื่น	ๆ

	 	 2.3	 ควรท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด

ใหญ่ข้ึน	 	 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ครั้งนี้มี

ขนาดเล็กท�าให้ผลการวิจัยอาจคลาดเคลื่อนได้
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การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และความคงทน                      

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ SQ4R และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MIA

Comparisons  of  Reading Comprehension in English and Learning  

Retention of  Prathomsuksa 6 Students  Between Learning Based on 

SQ4R Learning Activities and MIA Learning  Activities

โยธิน	วังระหา,1	นิราศ		จันทรจิตร,2 

Yothin		Wangraha,1		Nirat		Jantharajit 2 

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่	(1)	พฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการ

เรียนด้วยแบบ	MIA	วชิาภาษาองักฤษช้ันประถมศกึษาปีที	่6	ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	75/75		(2)		ศกึษาดชันปีระสทิธผิล

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	 วิชาภาษาอังกฤษช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 6	และ	 (3)	 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	และความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศึกษา	2557	โรงเรยีนอนบุาลยโสธร	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร	เขต	1	ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม	(Cluster	Sampling)	

จ�านวน	2	ห้อง	ๆ	ละ	38	คน	รวม	76	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	(1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	รูปแบบละ	8	แผน	(2)	แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก

ตัง้แต่	0.24	–	0.63	และมค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.79	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานใช้	F-test	(One	-	way		MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.		แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	วิชาภาษาอังกฤษ	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	78.95/89.74	และ	76.52/89.04	ตามล�าดับ

1 นิสิตปริญญาโท		สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.		ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	วชิา

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีค่าเท่ากับ	0.7377และ	0.7146	แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	73.77	และ	71.46	ตามล�าดับ

					 3.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบMIA	วิชาภาษาอังกฤษ	มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่

แตกต่างกัน

 ค�าส�าคญั	:	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R,	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบMIA,	ความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเข้าใจ,	ความคงทนในการเรียนรู้

Abstract

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

SQ4R	and	MIA	learning	approaches	in	English	of	Prathomsuksa	6		level	with	the	required	efficiency	of	

75/75,		(2)		to		find	out	effectiveness	 indices	of		those	two	plans	for	learning	organization,		(3)	to	

compare	reading	comprehension	ability,	and	learning	retention	in	English	between	the	students	who	

learned	based	on	those	two	different	approaches.	The		sample	used	in	this	study	consisted	of	76	

students	from	two	classes	Prathomsuksa	6		 level,	attending	Yasothon	Kindergarten	school,	Muang	

District,	under	the	Office	of	Yasothon	Primary		Educational	Service	Area		Zone	1,	in	the	first	semester	

of	the		academic	year	of		2014,	which	obtained	using	the	cluster	random	sampling	technique	and	

assigned	for	38	students	in	each	group	of	SQ4R	approach	and	MIA	learning	approach.	The		instruments		

used		in		the		study	were	:		

(1)	lesson	plans	for	two	kinds	of	learning	management	activities	using	SQ4R	approach	and	MIA	learn-

ing	approach,	taken	for	overall	8	plans	with	16	hours	in	each	approach;		(2)		a		30	–	item	reading	

comprehension		test		with		discriminating		powers		ranging		0.24	-	0.63	and	a	reliability	of	0.79.	

The		statistics	used	for	analyzing	data	were		percentage,	mean,		standard	deviation,	and		F-test		

(One-	way	MANOVA)	was		employed	for	testing		the	hypothesis.

The  results  of  the  study  were  as  follows :

	 	 1.		The	plans	for		learning		organization	based	on	SQ4R	approach	and	MIA	learning	approach	

in	English		for	Prathomsuksa	6		level		had	efficiencies	of	78.95/89.74	and	76.52/89.04	respectively.	

	 	 2.	The	plans		for		learning		organization	based	on	SQ4R	approach	and	MIA	learning	approach	

in	English		for	Prathomsuksa	6	level		had	the	effectiveness	indices		of	0.7377	and	0.6226	respectively.	

Thus	showed	that	the	students	who	learned	based	on	SQ4R	approach	and	MIA	learning	approach	in	
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English,	had	learning	progress	of	73.77	and	62.26		percents		respectively.				

	 3.		The	students	who	learned	based	on	SQ4R	approach	and	MIA	learning	approach	in	English,	

did	not	show	different	of	reading	comprehension	ability,	and	learning	retention	in	English.		

 

 Keywords		:		Learning	Based	on	SQ4R	Approach,	MIA	Learning	Approach,	Reading	Comprehen-

sion,	Learning	Retention

บทน�า

	 การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศในกลุม่สาระการเรยีน

รู ้ภาษาต่างประเทศ	 มุ่งให้ผู ้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษา	

สามารถใช้ภาษา	สือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ	แสวงหาความ

รู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน	 รวมทั้งมี

ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งราวและวฒันธรรมอนัหลากหลาย

ของประชาคมโลก	การอ่านภาษาองักฤษในการสือ่สาร	ช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดแนวทางการเรียนรู้	 องค์ความรู้ใหม่	 ในยุค

ข้อมลูข่าวสารเหน็ว่า	ผูท้ีส่ามารถอ่านภาษาองักฤษได้ดกีว่า

ย่อมพฒันาตนเองได้มากกว่า	จงึถอืว่าภาษาองักฤษเป็นวชิา

ทีต้่องพัฒนาทกัษะการอ่านควบคู่กับการด�ารงชวีติ	จงึท�าให้

การเรยีนและการด�าเนนิชวิีตประสบผลส�าเรจ็	(บณัฑิต	ฉตัร

วโิรจน์.			2549	:	1)	และการอ่านยงัเป็นกญุแจส�าคญัในการ

สื่อสาร	 การแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม	 เป็นทักษะที่ช่วย

พัฒนาการเรียนภาษาไปสู่ทักษะอื่น	 เช่น	 การฟัง	 การพูด	

และการเขยีนท่ีใช้ทกัษะสมัพนัธ์กนั	การอ่านจงึเป็นพืน้ฐาน

ส�าคัญในการเรียนรู้วิชาอื่น	(บัญชา	อึ๋งสกุล.				2545	:	68)	

เนือ่งจากการอ่านต้องใช้ความคดิเพือ่สร้างความหมาย	โดย

น�าเอาความรู้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ออกมาช่วยท�าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน	และความถูกต้องจะ

เกิดข้ึน	 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนจงึเป็นสิง่ท่ีต้องให้ความส�าคญั	(ภทัณดิา	

พันธุมเสน.				2554	:	11)		

	 จากประสบการณ์ของผู้วิจัย	ด้านการจัด	การเรียน

รูว้ชิาภาษาองักฤษ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนอนบุาล

ยโสธร	จงัหวดัยโสธร	พบว่าผูเ้รยีนส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาด้าน

ความสามารถในการอ่าน	 ซึ่งเป็นทักษะภาษาพื้นฐานควร

ได้รับการพัฒนา	 ปัญหา	 ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมาก

อ่านค�าศัพท์	หรือประโยคง่ายๆ	ไม่ได้	อีกทั้งยังไม่สามารถ

เข้าใจหรืออธบิายความหมายจากสิง่ทีอ่่านได้	จงึสะท้อนให้

เห็นถึงคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

และครูผู้สอน	 อีกทั้งจากรายงานผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-net)	 ในรายวิชาภาษา

อังกฤษ	พบว่ามีคะแนนรวมจากคะแนนเต็ม	100		คะแนน	

คะแนนที่ได้โดยเฉลี่ยเพียง	49.07	ซึ่งเป็นมีระดับคะแนนที่

ต�า่	และจากรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ในปีการศกึษา	

2555	 โรงเรียนอนุบาลยโสธร	 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในภาพรวม	วิชาภาษาอังกฤษ	คิดเป็นร้อยละ	

70.15	 จากเป้าหมายร้อยละ	 70	 ซึ่งผ่านเป้าหมายตั้งทาง

ฝ่ายวชิาการ	โรงเรยีนอนบุาลยโสธรตัง้ไว้เพยีงร้อยละ	0.15	

(ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอนุบาลยโสธร.	2555	 :	1)	ดังนั้นผู้

วิจัยจึงได้พิจารณาถึงสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้	 จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนใหม่	หาแนวคดิเทคนิควธิสีอนใหม่ๆ	น�ามาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ให้เพิม่มากยิง่ขึน้	และพฒันาทกัษะการอ่านเพือ่ความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษ	 เมื่อผู้เรียนอ่านได้	 ก็จะสามารถเข้าใจ	 แปล

ความ	ตีความ	สรุปความ	จากเนื้อหาที่อ่านและสามารถท�า

แบบทดสอบได้		ซึ่งมี	เทคนิค	รูปแบบ	หรือวิธีที่จะสามารถ

พัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษอังกฤษเพื่อความเข้าใจมาก

ขึ้นอยู่หลายรูปแบบ	 และหลากหลายเทคนิค	 แต่มีวิธีที่มี

ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาข้างต้นมากที่สุด	 คือ	 การ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และ	การจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	MIA
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	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เป็นวิธีการ

จัดการเรียนรู ้ที่ เน ้นสร้างความเข้าใจในการอ่านที่มี

ประสิทธิภาพ	 ช่วยสร้างนิสัยการอ่านที่ดี	 นอกจากน้ัน	 ผู้

อ่านยังได้รับประโยชน์ดังนี้	 คือ	 เรียนรู้ที่จะจับใจ	 ความ

ส�าคัญได้อย่างรวดเร็ว	เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้ง่ายขึ้น	

ผู้เรียนจดจ�าเร่ืองท่ีอ่านได้นาน	 ช่วยให้รู้จักคาดเดาค�าถาม

ที่จะพบในแบบทดสอบ	 และช่วยให้สามารถอ่านได้เร็วขึ้น	

การจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับการ

พัฒนากระบวนการเรียนภาษา	จากแนวคิดด้านอภิปัญญา	

(Meta	 Cognitive	 Theory)	 ซ่ึงเป็นแนวคิดหนึ่งของ

จิตวิทยาการเรียนรู ้	 อภิปัญญากับการอ่านนั้นเป็นการ

ก�าหนดวธิกีารขัน้ตอน	เพือ่ทีจ่ะท�าให้การอ่านบรรลตุามเป้า

หมาย	มอีงค์ประกอบ	คอื	ความตระหนกัรู	้และการควบคมุ

กลไกที่จะใช้ในกระบวนการเรียนรู้ด้านการอ่าน	 (Flavell.			

1979	:	906)	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	Survey	

เป็นกิจกรรมการอ่านอย่างคร่าว	 ๆ	 เพื่อหาจุดส�าคัญของ

เรื่อง	2)	Question	เป็นการตั้งค�าถามเพื่อให้ผู้อ่านมีความ

อยากรู้อยากเห็น	เพิ่มความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น	3)	

Read	 เป็นการอ่านข้อความในบทหรือตอนน้ันซ�้าอย่าง

ละเอียด	 4)	 Recite	 เป็นกิจกรรมจัดให้ผู้เรียนเขียนสรุป

ใจความส�าคัญ	 โดยใช้ภาษาของตน	 5)	 Record	 เป็น

กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆ	ที่ได้อ่าน	และ	6)	

Reflect	 เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่าน

ที่ผู้เรียนได้อ่าน	 แล้วแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม	 (Robin-

son.	 1961:	 29-30)	 	 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	 นี้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู ้ช่วย

พัฒนาการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	และความคงทนในการเรยีน

รู้ได้ด้วย	

	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	 เป็นการจัด

กิจกรรมการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจโดยเน้นการใช้

ประโยชน์จากความรูเ้ดมิและฝึกฝนให้ใช้ในกระบวนการคิด	

เพือ่ก�ากบัใช้กลวธิต่ีาง	ๆ 	ในขณะด�าเนนิการอ่าน	น่าจะช่วย

ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติของกระบวนการอ่าน	

และพฒันาปรับปรงุความสามารถในการท�าความเข้าใจกบั

สิง่ทีต่นอ่านได้	และจากการศึกษาแนวคดิการสอนการอ่าน

ด้วยวิธี	MIA	(Murdoch	Integrated	Approach	หรือ	A	

More	 Integrated	 Approach	 to	 the	 Teaching	 of	

Reading)	เป็นวธิกีารสอนอ่านทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	เน้น

การจดักจิกรรมให้ผู้เรยีนคิดเป็น	ท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	และ

ด�าเนินกิจกรรมด้วยตนเองตามกระบวนการที่ครูจัดไว้ล่วง

หน้า	ผูเ้รยีนมบีทบาทในการเรยีนรูม้ากขึน้	ผูส้อนเป็นเพยีง

ผู้ให้ค�าชีแ้นะ	ปรกึษา	การเรียนหรือการจัดกจิกรรมด้วยวิธี

นี	้ผู้เรยีนจะมกีารร่วมอภิปราย	และใช้ความสามารถในการ

สื่อความหมายทุกโอกาส	 ส่วนเนื้อเรื่องที่จะให้ผู้เรียนอ่าน

นั้น	จะมีค�าถามย่อย	 ให้ผู้เรียนเขียนค�าตอบ	 	ที่จะท�าให้ผู้

เรียนตื่นตัว	มีสติตลอดเวลาที่อ่าน	จุดเด่นของกิจกรรมการ

เรยีนวธินีี	้จะผสมผสานทกัษะทางภาษาหลายแบบเข้าด้วย

กนั	ช่วยลดปัญหาความเบือ่หน่ายของผูเ้รยีน	และเกดิความ

สนใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น	 ซ่ึงมีกระบวนการ

เรียนรู้	7	ขั้นตอน	คือ	ขั้นใช้ค�าถามน�าก่อนการอ่าน	โดยจะ

ตั้งค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน	 เพื่อกระตุ ้นให้มีการ

อภิปรายร่วมกนัระหว่างผู้สอนกบัผูเ้รยีน	ก่อนทีจ่ะอ่านเรือ่ง

นั้น	ขั้นท�าความเข้าใจค�าศัพท์	เป็นขั้นที่ให้ผู้อ่านเกิดความ

มัน่ใจว่า	ค�าศัพท์บางค�าทีบ่่งช้ีความหมายนัน้	ผู้อ่านได้เข้าใจ

ถูกต้อง	ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง	ผู้สอนจะก�าหนดเนื้อเรื่องให้

อ่านตามเวลาที่ก�าหนด	 	 เพื่อให้เข้าใจความหมายของค�า

ศพัท์	ขัน้ท�าความเข้าใจเนือ้เรือ่ง	จะจดัให้ผูเ้รยีนเตมิค�าหรอื

ข้อความที่หายไป	 ให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านมีความสมบูรณ์

ถูกต้อง	ขั้นถ่ายโอนข้อมูล	เป็นการน�าเสนอข้อมูลจากสิ่งที่

อ่าน	เช่น	การวาดภาพ	หรอืเล่าเรือ่งสรปุ	ขัน้ท�าแบบฝึก	ต่อ

ชิ้นส่วนประโยค	และเรียงโครงสร้างอนุเฉทของเนื้อเรื่องที่

อ่านนัน้	ให้อยูใ่นรปูของอนเุฉท	(Paragraph)	ทีถ่กูต้องและ

ได้ใจความสมบูรณ์ต่อเนื่องกัน	 ส่วนการประเมินผลและ

แก้ไข	ครูจะให้นักเรียนแก้ไขแบบฝึกประกอบการอ่าน	ขั้น

ตอน	ที่กล่าวข้างต้น	จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ

ทัง้ในค�าศัพท์และเนือ้เรือ่งทีอ่่าน	ส่งเสรมิการอ่านเพือ่ความ

เข้าใจ	สามารถพฒันาเป็นความรูท้ีถ่าวร	และมคีวามคงทน

ในการเรียนรู้	(Murdoch.		1986	:	9-15)
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	 จากเหตผุลและความส�าคญัดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึสนใจ

น�าแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	มาใช้เป็นกรอบการวิจัยเพื่อ

เสรมิสร้างกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษกบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6		ส�าหรับพฒันาทกัษะการอ่านภาษา

องักฤษเพ่ือความเข้าใจ	และความคงทนในการเรยีนรูภ้าษา

อังกฤษ	 ให้สามารถเข้าใจความหมายค�าศัพท์	 กลุ่มค�า	 อนุ

เฉท	ประโยค	สามารถแปลความ	ตคีวาม	สรปุความ	อธบิาย

สาระส�าคัญรายละเอียดของเนื้อหา	และเรื่องที่อ่านได้ด้วย	

ส่งผลให้ผู้อ่านมีความมั่นใจ	 สามารถเรียนรู้ได้ผลดี	 และ

จดจ�าเนือ้หาทีเ่รยีนมาแล้วได้นาน	หรอืมคีวามคงทนในการ

เรียนรู้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

	 1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	MIA	วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่	6			ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	MIA	วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่	6

	 3.	เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถการอ่านเพือ่ความ

เข้าใจ	 และความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	 SQ4R	 	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

MIA

สมมติฐานของการวิจัย

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	MIA	มคีวามสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ	

และความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหลังเรียน	แตก

ต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2557	

โรงเรียนอนุบาลยโสธร	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการ

ประถมศกึษายโสธร	เขต	1	จ�านวน	213คน	จาก	6	ห้องเรยีน

	 	 1.2		กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั	ได้แก่	นกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนอนบุาลยโสธร	ซึง่ได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	จ�านวน	

2	 ห้องเรียน	 และจับสลากเพื่อสุ่มเป็นกลุ่มทดลองจัด

กิจกรรมตามกรอบตัวแปรอิสระ	ดังนี้

	 	 	 -	กลุ่มทดลองที	่1	สุ่มได้นกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	6/5	ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSQ4R	

จ�านวน	38	คน

	 	 	 -	กลุ่มทดลองที	่2	สุ่มได้นกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 6/4	 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	

จ�านวน	38	คน

 2.	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่	เนื้อหา	วิชาภาษา

องักฤษ	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	เวลาเรยีน	16	ชัว่โมง	จ�านวน	

8	แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	ในหน่วยการเรียนรู้ที่	3	Good	

Health	และหน่วยการเรียนรู้ที่	4	Animal

	 3.	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	2557

	 4.		ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  4.1	ตัวแปรต้นได้แก่	การจัดกิจกรรมการเรียน

รู	้2	แบบ	คอื	1)	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และ	

2)	กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA

	 	 4.2	ตวัแปรตาม	ได้แก่	1)		ความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ	และ	2)		ความคงทนในการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	2	ชนิด	ประกอบด้วย

	 1.	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และ

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA		วชิาภาษาองักฤษ	
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ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผนๆ		ละ	2	

ชั่วโมง	รวมเวลาเรียนที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนแบบละ	16		

ชั่วโมง

	 2.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา	ปีที่	 6	 เป็นแบบ

เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจยัด�าเนนิการทดลองโดยจดัการจดักิจกรรมการ

เรียนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	

กบักลุม่ตวัอย่าง	คอื	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/4	และ

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/5	โรงเรยีนอนบุาลยโสธร	ทัง้	2	กลุ่ม	

ในภาคเรียนที่	 1	 	 	 ปีการศึกษา	 2557	 ระหว่างเดือน	

มิถุนายน	2557–	กรกฎาคม	2557	โดยด�าเนินการดังนี้

	 1.	ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน	และวิธีปฏิบัติในการ

เรียนโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	SQ4R	และการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	 	 	

	 2.	ทดสอบก่อนเรียน	โดยใช้แบบ	ทดสอบวัดความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	วิชาภาษอังกฤษ	ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น

	 3.	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแ้บบ	SQ4R	และจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	

ให้แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่ม	 และจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน

และการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนระหว่างเรียนแต่ละ

แผนไปพร้อมด้วย

	 4.	 ทดสอบหลังเรียน	 เม่ือสิ้นสุดการโดยใช้แบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 วิชา

ภาษอังกฤษชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน

	 5.	 ทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มทดลองหลงัจากเรยีนจบบทเรยีนไปแล้ว	2	สปัดาห์	โดย

ใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ	

ภาษาอังกฤษ	ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน

	 6.	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลองกบันกัเรยีนทัง้สอง

กลุ่มไปท�าการตรวจ	 วิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อสรุปผลตาม

ความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี้

	 1.		วเิคราะห์ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	MIA	โดยหาค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและร้อย

ละ	 ของคะแนนประเมินระหว่างเรียน	 และหลังเรียนด้วย

การค�านวณค่า	E
1
/E

2
	ตามเกณฑ์	75/75

	 2.		วเิคราะห์หาค่าดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และแผนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	MIAโดยใช้สตูรค�านวณหาค่าดชันปีระสิทธิ

ผลใช้สูตร	E.I.

	 3.		เปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านเพือ่ความ

เข้าใจ	และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ	ของ

นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	 2	 แบบ	

โดยใช้สถิติทดสอบ				Hotelling	-	T2 

สรุปผลการวิจัย

 ผลการวจิยัการเปรยีบเทยีบผลการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้	วิชาภาษาอังกฤษ	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่		

6	ระหว่างการจัดกิจกรรม					การเรียนรู้แบบ	SQ4R	และ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIAสรุปผลได้ดังนี้

	 1.		แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบMIA	วิชาภาษาอังกฤษ	

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	มปีระสิทธภิาพเท่ากับ78.95/89.74	

และ	76.52/89.04ตามล�าดับ

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบMIA	

วิชาภาษาอังกฤษ	มีค่าเท่ากับ	0.7377และ	0.7146	แสดง

ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	

73.77	และ	71.46	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ได้รับการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และ	 กิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	MIA	วิชาภาษาอังกฤษ	มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ

ในการอ่านเพื่อความเข้าใจเท่ากับ	26.92	และ	26.71	ตาม

ล�าดับ	 และมีคะแนนหลังเรียนผ่านไปสองสัปดาห์เท่ากับ	

25.84	และ	25.45	ตามล�าดับ	ซึ่งแสดงว่านักเรียนทั้งสอง

กลุม่มคีวามคงทนในการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ	ด้านความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ไม่แตกต่างกัน	 

ดังตาราง	1

ตาราง	 1	 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้	ของนักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ

แบบการ

เรียนรู้

การ

อ่าน

ความ

คงทน
T2 Error

df
P

แบบSQ4R 26.92 25.84
.408 73.00 .666

แบบ	MIA 26.71 25.45

 

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลในประเด็นที่

เกี่ยวข้องได้ดังนี้

	 1.		ประสทิธภิาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้ทั้งสองแบบ

	 	 1.1	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด

กิจกรรมเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีค่า

เท่ากับ	 78.95/89.74	 หมายความว่า	 นักเรียนได้คะแนน

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน	 การปฏิบัติกิจกรรมใบงาน

และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	 8	 แผน	 คิดเป็นร้อยละ	

78.95	และคะแนนการทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

เพื่อความเข้าใจหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 89.74	 แสดงว่า	

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพกระบวนการ

และผลลพัธ์	สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	75/75		และการทีผ่ลการ

วิจัยปรากฏเช่นน้ีโดยเฉพาะประสิทธิภาพผลลัพธ์ของแผน

มีค่ามากกว่าประสิทธิภาพกระบวนการ	 เนื่องมาจาก

กจิกรรมในการประเมนิทีจ่ดัให้ผูเ้รยีนระหว่างเรยีนในแต่ละ

แผน	มคีวามยากในการเข้าใจและตอบค�าถามส�าหรบัผูเ้รยีน	

ซ่ึงผู้เรียนจะต้องเขียนตอบค�าถามในลักษณะการอธิบาย

ประเด็นส�าคัญของเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ	 และน�าเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติมตามล�าดับเหตุการณ์ของประเด็นค�าถาม	ซึ่ง

อาจเป็นเงื่อนไขที่ยากส�าหรับผู้เรียนในระดับน้ี	 ขณะที่

ประสทิธภิาพผลลพัธ์มค่ีาสงูกว่า	เนือ่งจากเป็นการประเมนิ

จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ	

ชนิดเลือกตอบ	 ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องและตอบ

ค�าถามที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง	 นอกจากนี้แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 ยังได้รับการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งให้ความส�าคัญกับการเรียนที่มุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนเริ่มต้นจากการอ่าน	 เพื่อให้รับรู้เข้าใจประเด็น

ส�าคัญของเรื่องที่ปรากฏจากการอ่าน	และส�ารวจหาข้อมูล

ของเรือ่ง	มลีกัษณะการเรยีนทีเ่น้นให้ผู้เรยีน	ได้ฝึกค้นหาค�า

ตอบด้วยตนเอง	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	นัน้	

มีขั้นตอนกิจกรรมที่เป็นระบบ	ประกอบด้วย	6	ขั้น	โดยใน

แต่ละขัน้นัน้	ได้เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนฝึกใช้เทคนคิวิธ	ีเพือ่ให้

เกิดความเข้าใจในการอ่าน	เช่น	ขัน้ส�ารวจ	เป็นการอ่านแบบ

ยังไม่ลงลึกในรายละเอียด	 เพื่อจับใจความส�าคัญอย่าง

คร่าวๆ	และดหูวัข้อย่อยในแต่ละบท	รวมถงึค�าถามและสรปุ

ใจความท้ายบทด้วย	เพือ่น�าไปตัง้ค�าถามทีไ่ด้มาจากบทอ่าน

และถามตวัเอง	ซึง่เป็นค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัใจความส�าคญั

ในบทนัน้ๆ	ทีจ่ะช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างมจุีดหมายและ

จับประเด็นส�าคัญได้	 ซึ่งขั้นการใช้หรือตั้งค�าถามนี้เป็น

กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วางแผน	 ควบคุม

และปรบัปรงุกระบวนการ	ทีส่่งผลให้บรรลเุป้าหมายในการ

อ่านด้วยตนเอง	สอดคล้องกบัแนวคดิอภปัิญญาให้เข้าใจเป้า

หมายการอ่าน	ตัง้จดุประสงค์	การเลอืกยทุธวธิทีีเ่หมาะสม	

การตัดสินใจและประเมินความเข้าใจของตน	(พนิตนาฎ		ชู

ฤกษ์.	2551	:	117)		จากปัจจยัดงักล่าว	จงึส่งผลให้แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ดัง

กล่าวมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	อรพิน		ค�าพันธ์	(2555	:		69)	ที่พบว่า	แผนการ

จัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความ	วิชาภาษาอังกฤษ	
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โดยใช้หนังสือภาพนิทานอีสปประกอบแบบ	 SQ4R	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.38/	78.75	

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาณี	 โสโท	 (2554	 	 :	

116)		ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	

วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	 81.86/	 79.63	 	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ปรารถนา	ปวงนิยม	(2554	:	90-95)	ที่ศึกษาผลการใช้วิธี

การสอนอ่านแบบ	 SQ4R	 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

วิชาภาษาอังกฤษ	อ	33101	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และพบ

ว่า	ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารสอน

อ่านแบบ	SQ4R	เท่ากับ	76.76/77.90	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้	70/70

	 	 1.2	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	MIA	วชิาภาษา	องักฤษ	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 6	 มีค่าเท่ากับ	 76.27/	 89.04	 หมายความว่า	

นักเรียนได้คะแนนการสังเกตพฤติกรรมการเรียน	 การ

ปฏิบัติกิจกรรมใบงานและการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	 8	

แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 76.27	 และคะแนนจากการทดสอบ

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนคิดเป็น

ร ้อยละ	 89.04	 แสดงว่าประสิทธิภาพกระบวนการ

สอดคล้องกบัเกณฑ์ทีก่�าหนด	และประสทิธภิาพผลลพัธ์สงู

กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	75/75	ซึ่งการที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	

ในประ เด็นประสิทธิภาพผลลัพธ ์ที่ มี ค ่ ามากกว ่ า

ประสิทธิภาพกระบวนการ	 เน่ืองมาจากกิจกรรมการ

ประเมนิทีจั่ดให้ผูเ้รยีนระหว่างเรยีนแต่ละแผน	มคีวามยาก

ในการทีจ่ะเข้าใจและตอบค�าถามส�าหรบัผูเ้รยีน	โดยเฉพาะ

การเขียนตอบค�าถามในลกัษณะการอธบิายประเดน็ส�าคัญ

ของเร่ืองเป็นภาษาองักฤษ	และน�าเสนอข้อมลูเพิม่เตมิตาม

ล�าดับเหตุการณ์ของประเด็นค�าถาม	 ซ่ึงอาจเป็นเงื่อนไขที่

ยากส�าหรับผู้เรียนในระดับน้ี	 ขณะที่ประสิทธิภาพผลลัพธ์

ของแผนมีค่าสูงกว่า	 เน่ืองจากเป็นผลจากคะแนนทดสอบ

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ชนิดเลือกตอบ	

ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องและตอบค�าถามที่เกี่ยวข้อง

ได้โดยตรง	นอกจากนีย้งัออกแบบให้เป็นกจิกรรมการเรยีน

รู้ด้านภาษาที่มีคุณค่าและเหมาะกับธรรมชาติผู้เรียน	ควร

ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทั้ง	 4	 ด้าน	

ควบคู่กันไปในลักษณะของการบูรณาการ	 แล้วเปิดโอกาส

ให้นกัเรยีนท�าแบบฝึกทีม่คีณุภาพ	เพือ่ช่วยสร้างความเข้าใจ

ทีด่แีก่ผู้เรียน	และให้ได้รบัการพฒันาทักษะทกุด้านทีเ่หมาะ

สม	 และไม่ส่งผลให้นักเรียนเกิดการสับสน	 ขณะที่การใช้

แบบฝึกที่ดีควรเป็นแบบฝึกที่ต้องใช้การคิดและเขียนออก

มาเป็นค�าพูดของตน	 	 เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด

และทักษะการเขียนไปพร้อมด้วยในตัว		การใช้แบบฝึกดัง

กล่าวถอืว่าเป็นการสอนเพือ่การส่ือสารทีด่อีกีแนวทางหนึง่	

(รจนา	ชาญวชิิต.2547	:	12-14	)	นอกจากนีก้ารพฒันาการ

เรียนรู้ตามหลักการของการเรียนรู้แบบMIA	 ยังเป็นการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านเป็นแบบบูรณา

การทักษะต่างๆ	ทางภาษา	ได้แก่	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน		เข้า

ด้วยกัน	ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม	7	ขั้นตอน	ที่เน้น	3	

ขัน้กจิกรรมการอ่าน	และเป็นเงือ่นไขหนึง่ทีช่่วยให้แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบMIA	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว้

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้

	 	 2.1	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู	้	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โดยการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	SQ4R	มีค่าเท่ากับ0.7377	แสดงว่านักเรียนที่

เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 มีความ

สามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 73.77	

จากผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ี	 เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัประโยชน์จาก

การอ่าน	 สามารถเรียนรู้จับใจความส�าคัญได้เร็ว	 เข้าใจ

เนื้อหาที่มีความยากง่ายข้ึน	 สามารถจดจ�าเรื่องที่อ่านได้

นาน	 ช่วยให้คาดเดาค�าถามที่พบในแบบทดสอบ	 และไม่

จ�าเป็นต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง	 	 เพราะสรุปใจความ

ส�าคัญทุกประเด็นไว้ด้วยการจดบันทึก	 และยังช่วยให้อ่าน

ได้เร็วยิ่งขึ้น	 โดยไม่ต้องใช้เวลานานเม่ือมีการฝึกอย่าง

สม�า่เสมอ	เนือ่งจากวธิกีารเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	ประกอบด้วย
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หลายกลวิธีที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน	

ได้แก่	 การส�ารวจ	 การตั้งค�าถาม	 การอธิบายค�าตอบ	 ซ่ึง

เป็นการตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียน	 ด้วยการทบทวนที่มี

ขั้นตอนในการเรียนท่ีเป็นระบบชัดเจน	 โดยแต่ละขั้น	 จะ

กระตุ้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกคิดทุกระยะ	 กล้าแสดงความคิด	

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีอิสระในการคิด

ทั้งกลุ่มและรายบุคคล	 การต้ังค�าถามจะช่วยให้ผู้เรียนมี

ประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น	 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนใช้กลวิธี	 เพื่อให้มีความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้น	

สอดคล้องกับความเห็นของ	Afiesimama	(2011	:		14)		ที่

เชื่อว่า	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	ที่ประกอบ

ด้วยกิจกรรมส�าคัญในขั้นสุดท้าย	 ได้แก่	 การปรับเน้ือหา

สาระของเรื่องท่ีอ่าน	 ในลักษณะการสร้างประเด็นปัญหา

หรือค�าถาม	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้คดิ	และเสนอมมุมองความเหน็

ในแง่มุมอื่น	คล้ายกับการสะท้อนความคิดเห็นเหตุการณ์ที่

เรียนรู	้ซึง่จะส่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูใ้หม่เพ่ิมขึน้	เสมอืน

กับใช้กิจกรรมการสืบเสาะความรู้ควบคู่กับการสะท้อน

ความคิด	 เพ่ือน�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน	 และ

เสรมิสร้างประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติ

ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น	จากปัจจัยดังกล่าว	จึงส่งผลให้แผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	วชิาภาษาองักฤษ		มดีชันี

ประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ	 พัชชา	 	 กรีรัมย์	 (2554	 :	 109)	 ที่พบว่า	 ดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชา

ภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีค่าเท่ากับ	0.7023	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	สุภาณี		โสโท	(2554	:	116)	

ที่พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชา

ภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ	 0.6504	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ

เรียนคิดเป็นร้อยละ	65.04	และสอดคล้องกับผลการ	วิจัย

ของศศิธร	 	 ไชยเทศ	 (2554	 :	 	 121)	 	 ที่พบว่า	 ค่าดัชนี

ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	วชิา

ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	เท่ากับ	0.5380		

	 	 2.2	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	MIA	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6		มีค่าเท่ากับ		

0.7146	คดิเป็น	ร้อยละ	71.46	แสดงว่านกัเรยีนทีเ่รยีนด้วย

การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว	 มีความสามารถในการอ่านเพ่ือ

ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ	71.46	ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมา

จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 MIA	 เป็นการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนด้านการอ่านแบบบูรณาการทักษะทาง

ภาษา	ได้แก่	ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	เข้าด้วยกัน	ซึ่งมีล�าดับขั้น

การสอนดงันี	้ค�าถามน�าก่อนการอ่าน	การให้ความรูด้้านค�า

ศัพท์	 การอ่านและวิเคราะห์เรื่อง	 การท�าความเข้าใจเน้ือ

เรื่อง	 การถ่ายโอนข้อมูล	 การท�าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วน

ประโยคและเรียงโครงสร้างเนื้อหา	 การประเมินผล	 และ

การแก้ไขข้อผิดพลาดและการจัดกิจกรรมมีล�าดับขั้นตอน

ชัดเจน	 นักเรียนสามารถอ่านเพื่อเข้าในตามล�าดับขั้นตอน

ทีก่�าหนด		จงึท�าให้นกัเรยีนมีผลการวดัความสามารถในการ

อ่านเพือ่ความเข้าใจเพิม่ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็ของ	

Harris	&	Sipay	(1979	:	274	–	275)	ที่อธิบายว่า	ค�าศัพท์

มีผลต่อการอ่าน	 เพื่อความเข้าใจ	 จะส่งผลต่อการพัฒนา

ความคิดของผู้อ่าน	 กิจกรรมการอ่านเนื้อเรื่อง	 (Reading	

the	 Text)	 และการสอนอ่านโดยวิธีสอนอ่านแบบบูรณา

การของเมอร์ดอกช์	 (MIA)	 ก็เป็นการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการคิดทุกขั้นตอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น	

โดยเฉพาะการคิดที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา	 กิจกรรมการ

เรยีนการจะเริม่ด้วย	วธิกีารตัง้ค�าถามประเดน็ทีส่�าคญัเกีย่ว

กับเรื่องที่จะอ่านให้นักเรียนตอบ	 แล้วให้ร่วมกันอภิปราย	

โดยการน�าประสบการณ์เดิมของตนมาผสมผสานกับ

ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ	 แก้ปัญหาท่ีก�าลังประสบอยู่	 ซึ่ง

เป็นการกระตุน้ผูเ้รยีนให้คดิแก้ปัญหา	นอกจากนี	้กจิกรรม

การเรียนแบบบูรณาการของ	เมอร์ดอกช์	(MIA)	ยังช่วยให้

นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการคิด	 โดยมีขั้นตอนที่

ก�าหนดให้นกัเรยีนท�าความเข้าใจค�าศพัท์	(Understanding	

Vocabulary)	 ที่ต้องใช้ความคิดในด้านความรู้ความจ�า	

(Knowledge)	 เป็นความสามารถในการระลึกถึงราย

ละเอียด	เรือ่งราวประสบการณ์ทีป่รากฏ	ตลอดจนสามารถ

จ�าความรู้ด้านความหมายค�าศัพท์	 ความหมายแฝงของค�า
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ศัพท์และสัญลักษณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

	 3.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับแผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	MIA	มคีวามสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ	

และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่แตกต่าง

กนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมตุฐิานการวจิยัทีผู่ว้จิยัต้ังไว้ในเบือ้ง

ต้น	 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลดังน้ี	 นักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที	่6	กลุม่ทีไ่ด้รบัแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

SQ4R	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIA	 มีความ

สามารถในการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	และความคงทนในการ

เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ	 ไม่แตกต่างกันที่ปรากฏผลเช่นน้ี	

แสดงว่ากระบวนการเรียนและกิจกรรมที่น�ามาใช้ในบท

เรียนทั้งสองกลุ่ม	 มีปัจจัยเงื่อนไขท่ีส่งผลให้คุณภาพการ

เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนด้านความสามารถในการ

อ่านเพือ่ความเข้าใจใกล้เคียงกนั		ซึง่หากพจิารณากิจกรรม

การเรียนแบบ	SQ4R	เห็นว่า	ในขณะที่การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	SQ4R	ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียน	ที่มุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดไตร่ตรองในองค์ความรู้	ผ่านกิจกรรม

การอ่าน	และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน	โดย

นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ		ตามขั้นตอน

การส�ารวจความรู้โดยอ่านอย่างคร่าว	 ๆ	 เพื่อหาจุดส�าคัญ

ของเรือ่งทีอ่่าน	มกีารตัง้ค�าถามเกีย่วกบับทอ่านนกัเรยีนเพือ่

ตอบค�าถาม	 ค�าถามจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจท่ีจะอ่านและมี

ความอยากรู้อยากเห็น	 ในขั้นกิจกรรมอ่าน	 เป็นการอ่าน

ข้อความในบทหรือตอนน้ันซ�้าอย่างละเอียดและขณะ

เดียวกันก็ค้นหาค�าตอบของค�าถามที่ตั้งไว้						ขั้นบันทึกค�า

ตอบหลังการอ่านและตรวจสอบค�าตอบเม่ือผู้เรียนได้ค�า

ตอบแล้ว	 ก็จะจดบันทึกข้อมูลให้เข้าใจและสามารถจ�าค�า

ตอบนั้นได้	 	 กิจกรรมการเขียนสรุปใจความส�าคัญ	 และ

สะท้อนความคดิเหน็	เป็นข้ันทบทวนและให้ผูเ้รยีนวเิคราะห์

วจิารณ์บทอ่านทีผู่เ้รยีนได้อ่านแล้ว	โดยแสดงความคดิเหน็

ในประเดน็ทีม่คีวามคดิเหน็สอดคล้องหรอืเหน็แตกต่าง	เพือ่

ใช้ประกอบการทบทวนเน้ือเรื่องท่ีอ่านท้ังหมด	 แล้วให้

ตัวแทนน�าเสนอสาระส�าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน	 	 การจัดการ

เรยีนโดยใช้แบบ	SQ4R	ช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัประโยชน์จบัใจ

ความส�าคัญได้เร็ว	 เข้าใจเนื้อหาท่ีมีความยากได้ง่ายขึ้น	 ผู้

เรยีนจดจ�าเรือ่งทีอ่่านได้นาน	ช่วยให้รูจ้กัการคาดเดาค�าถาม

ทีต้่องการพบค�าตอบซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	Wander	

(1996	:	4-5)		ที่เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	เป็น

กลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อจากกลวิธี	 SQ3R	 และ

ยอมรับว่าเป็นกลวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ		ส่งผลต่อ

คุณภาพในการอ่านของนักเรียน	ผ่านการกระตุ้นให้ผู้เรียน

คิดใช้ค�าถามเพือ่ตรวจสอบข้อมลูผลการเรยีนรูข้องตน	โดย

สร้างค�าถามส�าหรับถามตนเองว่าเนื้อเรื่องที่อ่านนั้นมี

ประเด็นส�าคัญอะไรบ้างและเมื่อได้ค�าตอบเบื้องต้นแล้ว	 ผู้

เรยีนจะสร้างค�าถามใหม่เพือ่ตรวจสอบความรูท้ีอ่่านแล้วว่า	

ยังมีความรู้ในประเด็นใดที่ยังไม่ชัดเจนหรือต้องการรู้อะไร

เพ่ิมเติม	 สิ่งที่น่าสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	

ได้แก่	การสร้างค�าถามของนกัเรยีนเอง	ซ่ึงหากได้รบัค�าตอบ

ยังไม่ชัดเจน	 หรือได้รับข้อมูลความรู ้ยังไม่ครอบคลุม

ประเด็นที่ต้องการก็จะปรับค�าถามใหม่เพื่อถามตนเองซ�้า

อีก	 และในกิจกรรมสุดท้ายของกลวิธี	 SQ4R	 นั้นจะเปิด

โอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิเหน็	เพือ่อภปิรายในมมุ

มองการสะท้อนกลับ	 ว่าเห็นด้วยในค�าตอบที่ได้รับจาก

ค�าถามนัน้หรอืยงั	มปีระเดน็ใดยงัไม่เหน็ด้วย	ต้องการอะไร

เพิม่เตมิ	ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องน�าประเดน็ทีแ่ตกต่างกบัเป้าหมาย

ที่ต้องการ	 กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ค�าตอบที่

สมบรูณ์มากขึน้	กระบวนการดงักล่าวจงึจะส่งผลให้นกัเรยีน

ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระส�าคัญของเรื่องที่อ่านได้อย่างเข้าใจ

และครอบคลมุสมบรูณ์		รวมทัง้ความพยายามในการค้นหา

ค�าตอบให้บรรลุผลส�าเรจ็ด้วยตนเอง		เกดิภาพตวัเองในการ

เรียนรู้ด้านบวก	 ส่วนกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	MIA	จะมุง่เน้นกระบวนการเรยีนภาษาตามธรรมชาติ

ทีเ่ป็นการ	บรูณาการ	ตามหลกัการเรยีนการสอนภาษาเพือ่

การสื่อสาร	และฝึกปฏิบัติตามบริบทสถานการณ์การเรียน

ตามธรรมชาติทั้งของผู้เรียน	 ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการ

เรียนรู้ภาษาตามแบบ	MIA	 ในทุกทักษะของภาษาได้เช่น

เดียวกันกับการเรียนรู้แบบ	SQ4R		ดังนั้น	จึงเป็นเงื่อนไข
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ส่งผลให้นักเรียนท้ังสองกลุ่มมีความสามารถด้านการอ่าน

เพือ่ความเข้าใจ	และความคงทนในการเรยีนภาษาด้านการ

อ่าน	ไม่แตกต่างกันตามที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	

และการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบMIAสามารถน�าไปปรับ

ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ	 ระดับ

ประถมศึกษาให้บรรลุผลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ความสามารถในการอ่าน	และความคงทนในการเรยีนรูว้ชิา

ภาษาองักฤษโดยพจิารณาก�าหนดตามประเดน็ตวัแปรตาม

ที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้

	 	 1.2	 ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและ

ทัว่ถงึทกุคน	โดยให้นกัเรยีนได้ใช้ทกัษะกระบวนการในการ

ค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้	 และสรุป

ความคิดรวบยอดหรือองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

	 	 1.3	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก

และแสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่

แตกต่างกัน	หรือความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้อง	เพื่อน�าไป

สู่การอภิปรายและการสรุปที่ถูกต้อง

	 	 1.4	 ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็น

กนัเองกับนกัเรยีนเพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้มปีฏิสัมพนัธ์

กับเพื่อนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนทุกขั้นตอน

	 	 1.5	 ครูควรมีการเสริมแรงให้กับนักเรียนโดย

เฉพาะนกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนครูจะต้องให้ความสนใจและดแูล

อย่างใกล้ชิด	หาโอกาสยกย่องชมเชยเมือ่นกัเรยีนมส่ีวนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้	 ซ่ึงจะท�าให้นักเรียนกล้าแสดงออก

มากยิ่งขึ้น	และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	

และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	MIAควรพัฒนาและน

ำไปใช้ศึกษาวิจัยกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่นๆ

	 	 2.2	ควรศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความสามารถใน

การอ่าน	ความสามรถในการเขียน	ความฉลาดทางอารมณ์	

ความเชื่อมั่นในตนเอง	เป็นต้น
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การใช้เทคโนโลยีทางดนตรีเพื่อพัฒนาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน : พิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

The use of Music Technology for Development Isan Music Instrument :  

Semi acoustic and Electric Pin

อัครพล		สีหนาท1 

Akarapol		Sihanat1

บทคัดย่อ

	 พิณเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีบทบาทในสังคมของชาวอีสาน	 นอกจากจะใช้บรรเลงประกอบการแสดง

หมอล�าแล้ว	 ในปัจจุบันพิณยังได้รับความสนใจ	 และน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง	 โดยมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ	 มาเป็น

ล�าดับ	

	 การศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางดนตรีเพื่อพัฒนาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	:	พิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า	มีความมุ่ง

หมายเพื่อศึกษาโครงสร้าง	วัสดุ	อุปกรณ์	เทคนิค	ขั้นตอน	วิธีการสร้างพิณพื้นบ้านอีสาน	ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่อง

ดนตรีเพื่อพัฒนาการสร้างพิณพื้นบ้านอีสานและเทคโนโลยีทางดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพของพิณพื้นบ้านอีสาน	และเพื่อ

สร้างพณิกึง่โปร่งกึง่ไฟฟ้าต้นแบบโดยการศกึษาข้อมลูจากเอกสาร	ข้อมลูภาคสนามจากการสร้างพณิกึง่โปร่งกึง่ไฟฟ้า	โดย

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายของการวิจัย	แล้วน�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

	 ผลการศึกษาพบว่า	โครงสร้างของพิณพื้นบ้านอีสานที่ส�าคัญประกอบไปด้วย	ตัวพิณ	และคอพิณที่มีคุณลักษณะ

แต่งต่างกันไปตามเทคนิคการท�าของช่างที่ท�าพิณ	โดยสามารถจ�าแนกช่างที่ท�าพิณออกได้	2	กลุ่มคือ	กลุ่มแรกเป็นช่างที่

ใช้เครือ่งมอืในการท�าพณิแบบด้ังเดมิ	และอกีกลุ่มมีการน�าเครือ่งมอืไฟฟ้ามาใช้ท�าพณิ	นอกจากนียั้งมกีารศกึษาและพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อให้สะดวก	และประหยัดเวลา

	 พิณกึ่งโปร่งก่ึงไฟฟ้าออกแบบให้มีล�าตัวตัน	 และมีส่วนที่เป็นโปร่ง	 คอพิณมีการดามด้วยเหล็กดามคอที่ปรับได้		

สามารถแก้ปัญหาการโค้งงอของคอพิณท่ีเกิดจากการดึงรั้งของสายพิณ	ระยะห่างของขั้นเสียงพิณถูกก�าหนดโดยการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นย�า	สามารถลดปัญหาของการใช้เครื่องมือวัดได้	และท�าให้ระดับเสียงของพิณมีความ

เพี้ยนที่น้อยมาก	พิณมีเครื่องเทียบเสียงที่พัฒนาติดตั้งมาพร้อมกับอีควอไลเซอร์สะดวกต่อการใช้งาน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

รับสัญญาณเสียงออกแบบให้ใช้สองชนิดท่ีแตกต่างกันได้แก่อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงแบบขอลวดไฟฟ้าและอุปกรณ์รับ

สัญญาณเสียงแบบเพียโซ	โดยสามารถควบคุมการเลือกใช้งานด้วยสวิทช์เลือกแบบ	

3	ทาง	จึงท�าให้พิณสามรถให้เสียงที่เป็นพิณไฟฟ้า	พิณโปร่งไฟฟ้า	และพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้าได้

 ค�าส�าคัญ : การใช้เทคโนโลยีทางดนตรี,	การพัฒนาเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน,	พิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า
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Abstract

	 Pin	is	an	Isan	folk	music	instrument,	which	has	role	in	Isan	people	society.		Besides	being	played	

in	accompaniment	with	Moo-lam,	an	Isan	local	opera,	Pin	has	been	popular	and	widely	used	and	

gradually	developed	into	many	forms.

	 The	study	of	The	Use	of	Music	Technology	to	Develop	 Isan	Folk	Music	 Instrument:	A	Semi	

acoustic	and	Electric	Pin	aims	to	study	the	structure,	materials,	tools,	techniques,	and	processes	in	

making	Pin;	the	music	instrument	making	technology	for	developing	the	Pin;	and	music	technology	

for	developing	this	instrument	into	a	semi	acoustic	and	electric	instrument.		The	researcher	studied	

documents	and	the	information	about	the	semi	acoustic	and	electric	Pin	making	collected	from	field	

studies.		The	data	was	analyzed	based	on	the	study	aims	and	the	study	was	presented	as	a	descrip-

tive	research.	

	 The	study	results	show	that	the	structure	of	the	Pin	importantly	consists	of	the	body	and	the	

neck	that	are	different	in	characteristics	depending	on	the	makers	and	that	Pin	makers	can	be	divided	

into	two	groups:	the	group	in	which	the	makers	use	traditional	tools	and	those	use	electric	tools.		In	

addition,	there	have	been	studies	to	create	the	tools	for	more	convenient	use	and	time	saving	in	

making	the	Pin.	

	 The	semi	acoustic	and	electric	Pin	was	designed	to	have	a	semi	hollow	body.		The	neck	was	

supported	by	an	adjustable	next	support	stand	made	from	steel.		This	device	helps	protecting	the	

neck	from	being	bent	by	the	string	pulling	stress.		The	frets	were	segmented	by	a	computer	program,	

which	reduces	the	use	of	measurement	tools	and	in	the	same	time	reduces	the	deviation	from	the	

tuning.		The	Pin	has	got	a	tuning	device,	developed	and	equipped	with	the	equalizer	for	convenient	

use.		The	transducer	in	the	Pin	was	designed	to	have	two	operating	systems:	double-coil	(humbucker)	

electromagnetic	and	piezoelectric.		These	systems	can	be	selected	by	a	specialized	switching	device,	

as	a	result,	being	able	to	create	the	tone	of	electric	Pin,	acoustic	and	electric	Pin.

 Keywords : The	use	of	Music	Technology,	The	Development	for	Isan	Music	Instrument,	The	

semi	acoustic	and	Electric	Pin
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บทน�า

	 เครื่องดนตรีเป็นประดิษฐกรรมท่ีมนุษย์ในดินแดน

ต่างๆ	 ทั่วโลกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวิธีการคล้ายๆ	 กัน	 และ

ถ่ายทอดพัฒนาการมานบัพนัปีเพือ่สนองความต้องการด้าน

จิตใจให้สุนทรียรส	 และความสงบสุขอย่างลึกซึ้ง	 ดนตรี

เป็นการแสดงออกของสงัคมทีร่บัใช้ปัจเจกบคุคลและคนใน

สงัคม	บทบาทของดนตรจีงึมีความสมัพนัธ์กบัศาสนา	ความ

เชื่อ	 เป็นแบบแผนของสังคม	 ดนตรีจึงสะท้อนสภาพชีวิต

และวฒันธรรมของนานาประเทศได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนี้

เครื่องดนตรียังสามารถน�าไปใช้เป็นสื่อในการรักษาความ

เจ็บป่วย	 ความพิการต่างๆ	 เช่น	 รักษาคนไข้โรคจิต	

โรคประสาท	 โรคปัญญาอ่อนฯลฯ	 ได้อย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน	ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	ที่

ใช้ดนตรีในโอกาสต่างๆ	มาหลายศตวรรษ	ซึ่งแต่ละแห่งจะ

มเีครือ่งดนตรพีเิศษเฉพาะซึง่เป็นเครือ่งแสดงถงึวฒันธรรม

ของท้องถิ่น	 และในความหมายคล้ายคลึงกันของเครื่อง

ดนตรีเหล่านี้มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามลักษณะ

และวฒันธรรม	ซึง่แม้จะมลีกัษณะต่างกันในหลายๆ	ด้านที่

แสดงออกถึงวัฒนธรรมต่างๆ	 แต่มีลักษณะเด่นท่ีคล้ายกัน

บางส่วน	(สุชาติ		ภาคสกุล	และคณะ,	2546	:	หน้า	1)

	 พิณเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสาย	 (Chor-

dophone)	 หมวดลูท	 (Lutes)	 ซึ่งประกอบไปด้วยกล่อง

เสยีงและคอมีสายขงึใช้ดดี	อาจดดีด้วยนิว้มอื	แผ่นพลาสตกิ

หรือแม้แต่เศษวัสดุที่เป็นแผ่นถากออกมาจากเขาสัตว์หรือ

กระดองเต่า	พิณแบ่งออกเป็น	4	ประเภทคือ	พิณซีตเตอร์	

(Zither)	 คือพิณที่ไม่มีกล่องเสียง	 สายพิณจะถูกขึงเข้ากับ

ปลายคันพิณทั้งสองข้าง	 เช่น	ธนูว่าว	พิณไลร์	 (Lyre)	คือ

พณิทีม่ลีกัษณะประกอบด้วยกล่องเสยีง	คนัพณิเป็นเสาคูม่ี

คานพาดระหว่างคันพิณและขึงสายในแนวนอนจากกล่อง

เสียงไปยังคานที่พาด	พิณฮาร์ป		(Harp)	คือพิณที่ประกอบ

ไปด้วยกล่องเสียงและคันพิณ	 โดยมีสายขึงจากกล่องเสียง

ไปยังคันพิณในแนวตั้ง	 และพิณลูท	 (Lute)	 คือพิณที่

ประกอบไปด้วยกล่องเสยีงและคอพณิ	(หรอืคนัพณิ)	มสีาย

ขึงระหว่างกล่องเสียงและคอพิณในแนวนอน	 (Midgley,	

1978	:	166	–	189)	พิณของชนชาติต่างๆ	มีชื่อเรียกแตก

ต่างกันเช่น	ชาวอีรักเรียกว่า	อูด	(Ud)	ชาวอีหร่านเรียกว่า	

ทัมบัวร์	 (Tumbur)	 ชาวจีนเรียก	 ปิปะ	 (Pipa)	 ชาวญี่ปุ่น

เรียก	บิวะ		(Biwa)	ชาวอินเดียเรียก	วีณา	(Vina)	เป็นต้น	

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เรียกต่างกัน	เช่น	ชาวกัมพูชา

เรยีก	จะเปย	(Chapei)	ชาวฟิลิปปินส์เรยีก	คดุยะปิ	(Kudy-

api)	ชาวอินโดนีเซียเรียก	จะลัมปุง	(Chalumpung)	ชาว

ไทยเรยีก	พณิ	(Pin)	ชาวพม่าเรยีก	เซาง์เกาว์	(Saung	gauk)	

เป็นต้น	 (Chonpairot,	1981	 :	102)	พิณ	หรือ	ซุง	 เป็น

เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งดดีเครือ่งเดยีวของเครือ่งดนตรี

พื้นบ้านอีสานที่ใช้บรรเลงเดี่ยวและดีดประกอบล�าเพลิน	

บรรเลงร่วมกับแคนหรือวงโปงลาง	 ในวรรณคดีบางเล่ม

กล่าวว่า	“ซงุ”	มรีากฐานมาจากค�าว่า	“ซึง่”	ในภาษาพายพั

และค�าว่า	 “เซาง์”	 ในภาษาพม่า	 (เจริญชัย	 	 ชนไพโรจน์,	

2526	:	2)	พิณอีสาน	ซุงภาคเหนือและกระจับปี่	สังเกตได้

ว่าคล้ายกันมากต่างกันบ้างแต่ขนาดและรูปทรงซ่ึงเป็นไป

ตามความถนัดของผู้เล่นและผู้ท�าแต่ละคน	 ส่วนการสร้าง

และวธิกีารบรรเลงเหมอืนกนั	โดยกระจบัป่ีเป็นเครือ่งดนตรี

ที่มีมาตั้งแต่สมัยน่านเจ้า	 (ชิ้น		ศิลปบรรเลง,	2521	:	40)	

พณิอสีาน	และซึงภาคเหนอืต่างกม็เีล่นกนัมานานประมาณ	

2,000	ปีมาแล้ว	ปัจจบุนัพณิอสีานได้ปรบัปรงุและดดัแปลง

ไปบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับการบรรเลงในวิถีชีวิตปัจจุบัน	

พิณพื้นบ้านอีสานในปัจจุบันแบ่งออกได้	2	ประเภทใหญ่ๆ	

คือ	พณิโปร่ง	และพณิไฟฟ้า	(สุกจิ		พลประถม,	2540	:	132)	

	 การท�าพณิและการเล่นพิณมกีารเปลีย่นแปลงตาม

สภาพสงัคมเช่นเดยีวกนั	กล่าวคอืในอดตีเป็นการท�าเพือ่ใช้

เล่นเองในหมู่เครือญาติตามชุมชนของตนเองเท่าน้ัน	 จน

กระทั่งมีการน�าเอาคอนแทค	(Contact)		ซึ่งเป็นเครื่องรับ

สัญญาณเสยีง	และขยายเสยีงตามระบบอเีล็กทรอนกิส์		เข้า

มาเป็นส่วนประกอบในการท�าพณิ	และน�าไปใช้ในการแสดง

ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง	(บุญโฮม		พรศรี,	2543	:		

2)	ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้เทคโนโลยีทางดนตรี

เข้ามาพฒันาเครือ่งดนตรพีืน้บ้านอีสานอย่างพณิให้สามารถ

ใช้งานได้สะดวก	 มีคุณภาพที่ดี	 มีการพัฒนาสร้างพิณเบส
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แทนการดีดไหมีการน�าเอาเทคโนโลยีด้านเครื่องมือและ

อปุกรณ์ต่างๆ	มาประยกุต์ใช้เพือ่พัฒนาคุณภาพในการสร้าง

พิณกันอย่างแพร่หลาย	 ด้วยเหตุน้ีผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดใน

การน�าเอาเทคโนโลยีทางดนตรี	ทั้งด้านการผลิต	และการ

พัฒนาคุณภาพของเครื่องดนตรีมาพัฒนาเพ่ือสร้างพิณกึ่ง

โปร่งกึง่ไฟฟ้าต้นแบบ	ทีส่ามารถให้เสยีงในลกัษณะของพณิ

ไฟฟ้า	และพณิโปร่งไฟฟ้า	ในพณิตวัเดยีวกนัเพือ่พฒันางาน

ดนตรีพื้นบ้านอีสานต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาโครงสร้าง	วัสดุ	อุปกรณ์	เทคนิค	ขั้น

ตอน	วิธีการสร้างพิณพื้นบ้านอีสาน

	 2.	 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดนตรีเพื่อ

พัฒนาการสร้างพิณพื้นบ้านอีสาน

	 3.	 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีทางดนตรีเพื่อพัฒนา

คุณภาพของพิณพื้นบ้านอีสาน

	 4.	เพื่อสร้างพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า	ต้นแบบ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ในการศึกษาคว้าครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ด�าเนินงานตาม

ล�าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 	 1.	ศกึษาโครงสร้าง	เทคนคิ	ขัน้ตอนวธิกีารสร้าง

พิณพื้นบ้านอีสานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.	 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดนตรีและ

เทคโนโลยีทางดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพพิณพ้ืนบ้านอีสาน

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.	ออกแบบโครงสร้างทางกายภาพของพณิกึง่

โปร่งกึ่งไฟฟ้าต้นแบบ

	 	 4.	ออกแบบโครงสร้างวงจรทางอเีลก็ทรอนกิส์

ของพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

	 	 5.	สร้างพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้าต้นแบบ

	 	 6.	ประเมินคุณภาพพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

สรุปผลการวิจัย

 1. เทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพพิณพื้นบ้าน

อีสาน

	 พิณพื้นบ้านอีสานเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง

สายที่มีการก�าเนิดของเสียงด้วยการดีดแต่เดิมใช้บรรเลง

เพยีง	5	เสยีง	ลกัษณะคล้ายกบับนัไดเสยีงแบบเพนตะโทนคิ

ของสากล	 โดยมีส่วนประกอบต่างๆ	 ในตัวพิณที่ท�าหน้าที่

แตกต่างกนัซ่ึงล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ลักษณะเสียงของพณิพืน้

บ้านอีสานแต่ละตัวมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป	รวมแม้

กระทั่งไม้ที่ใช้ส�าหรับท�าพิณแต่ละชนิดก็ให้ลักษณะของ

เสยีงพณิทีแ่ตกต่างกนั	นอกจากนัน้แล้วส่วนประกอบต่างๆ	

บนตัวพิณก็ยังท�าหน้าที่ที่แตกต่างกัน	 ท�าให้พิณพื้นบ้าน

อีสานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น	 ซึ่งพิณพื้นบ้านอีสานมีส่วน

ประกอบ	และท�าหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	ตวัพณิ		เต้าพณิ		หรอืกล่องเสยีง		มลีกัษณะ

เป็นโพรง		มรีรูบัเสียงทีเ่กดิจากการดีด	หรอืการส่ันสะเทอืน

ของสาย		ท�าหน้าที่คล้ายกล่องล�าโพง

	 	 1.2	คอพิณ	นิยมท�าจากไม้ชนิดเดียวกันกับตัว

พิณถาก	 และเหลาให้มีลักษณะคล้ายตัวยูด้านหน้าไสให้

แบนเรียบแล้วปะทับด้วยไม้ชนิดอื่น	 ซึ่งไม้ที่น�ามาปะทับ

ด้านหน้าคล้ายกบัฟิงเกอร์บอร์ดของกตีาร์	นอกจากนัน้แล้ว	

ความยาวของคอพณิกย็งัส่งผลต่อเสยีงพณิ	ส่วนความกว้าง

ของคอพิณนั้นควรมีขนาดพอเหมาะตามจ�านวนของสาย

พิณ	 ซึ่งโดยปกติสายพิณจะวางห่างกันประมาณ	 1	

เซนติเมตร

	 	 1.3	 ลูกบิด	 ซึ่งจะติดไว้บริเวณหัวพิณ	 หรือ

ปลายของคอพิณ	ท�าหน้าที่ดึง	รั้งสายให้มีความตึง	หย่อน	

ที่แตกต่างกันอันส่งผลให้เกิดความสูง	–	ต�่า		ของเสียงจาก

สายพิณ	 ควรจัดวางระเบียบของสายให้ดี	 อย่าให้สายวาง

ทับกันอันจะก่อให้เกิดผลต่อความเพี้ยนของเสียง

	 	 1.4	ที่รั้งสายพิณ	ติดอยู่ท้ายพิณ	ท�าหน้าที่รับ

แรงดงึจากลูกบดิพณิดงันัน้จงึต้องมคีวามแขง็แรง	คงทนต่อ

แรงดึงจึงจะสามารถท�าหน้าที่ประสานกับลูกบิดได้เป็น

อย่างดี
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	 	 1.5	 สายพิณ	 ท�าจากโลหะมีลักษณะกลมยาว	

เป็นรูปทรงกระบอก	มีหลายขนาดโดยวัดจากขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง	 ขนาดเล็กจะให้เสียงแหลม	 คม	 บางและเบา	

ขนาดใหญ่จะให้เสียงทุ้ม	ดัง	และหนา

	 	 1.6	สะพานสายด้านหน้าและสะพานสายด้าน

หลัง	 ท�าหน้าที่รองรับแรงกดจากสายซ่ึงวัสดุท่ีใช้ท�าควรมี

ความคงทนต่อแรงกดและแรงเฉอืนจากสายพณิ	ส่วนความ

สูงของสะพานสายด้านหน้านั้นมีผลต่อระบบเสียง

	 	 1.7	 ข้ันเสียง	 ท�าให้เกิดเสียงระดับต่างๆ	 โดย

การกด	เปรียบเสมือนการลดระยะความยาวของสาย	ควร

ใช้วัสดุผิวมัน	แข็ง	กว้างและสูงเท่ากัน	จะให้เสียงที่ก้องกัง

วา	 	มีความคงทน	นอกจากนี้ระยะห่างของขั้นเสียงแต่ละ

ขั้น	กับความสูงของสายยังมีผลต่อระบบเสียง	และมาตรา

เสียงของพิณ

	 	 1.8	หวัพณิ	ส่วนนีจ้ะอยูต่่อจากลกูบดิ	นยิมแกะ

สลักเป็นรูปพญานาค	สุพรรณหงส์	หรือลายไทยเพื่อความ

สวยงาม	 และมีขนาดท่ีเหมาะสม	 ไม่ท�าให้พิณเสียสมดุล

เวลาบรรเลง

 มาตราเสียงของพิณ

	 พิณมี	3	สาย	สายที่	1	เป็นสายเอก	ขึ้นสายเปล่า

เป็นเสียง	มีสูง	สายที่	2	เป็นสายทุ้ม	ขึ้นสายเปล่าเป็นเสียง	

ลาต�่า	และสายที่	3	เป็นสายประสานเสียงยืน	ดนตรีสากล

เรียกว่าเสยีง	โดรน	ขึน้สายเป็นเสยีงต่างๆ	ได้ตามกญุแจเสียง

ของท�านองที่จะบรรเลง	 เช่น	 ถ้าท�านองอยู่ในบันไดเสียง

เมเจอร์	 ก็จะขึ้นสายที่	 3	 เป็นเสียง	 ซอล	 ถ้าท�านองอยู่ใน

บันไดเสียงไมเนอร์ก็จะขึ้นสาย	3	เป็นเสียง	ลาต�่า	เช่นเดียว

กับสายที่	2		หรือเสียง	มีต�่า	คล้ายการขึ้นสายจะเข้

	 ปัญหาทีพ่บมากในการบรรเลงดนตรปีระเภทเครือ่ง

สายต่อสาธารณชนในที่กลางแจ้งอย่างหนึ่งคือการรับเสียง	

คือ	ความไม่ชัดเจนของเสียง	เบา	การเกิดการหอน	(Feed-

back)	 ของล�าโพงกับไมโครโฟน	 เน่ืองจากธรรมชาติของ

เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้มีลักษณะเบา	อีกทั้งมีฮาร์

โมนกิส์ค่อนข้างมาก	ท�าให้การทีจ่ะรบัเอาสญัญาณเสยีงไป

ขยายนั้นต้องลงทุนจัดซื้อไมโครโฟน	และอุปกรณ์ที่มีราคา

สงู	จนในทีสุ่ดบรรดาผูผ้ลติเครือ่งดนตรีกไ็ดค้น้พบอปุกรณ์

รบัสัญญาณเสยีงแบบขดลวดไฟฟ้า	ซึง่นยิมน�าไปตดิตัง้เพือ่

รับสัญญาณเสียงจากกีตาร์	 เบส	 และเปียโนไฟฟ้าในยุค

แรกๆ	นิยมเรียกกันว่าปิ๊กอัพ	หรือคอนแท็ก

 หลักการท�างานของปิ๊กอัพแบบขดลวดไฟฟ้า

	 ป๊ิกอพัคอือปุกรณ์รบัการส่ันสะเทอืนของสายกตีาร์

และเบสไฟฟ้า	แล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพือ่ที่จะน�าไป

ขยายต่อไป	 บนปิ๊กอัพจะมีแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก	

โดยจะสร้างสนามแม่เหลก็ขึน้มา	สายกตีาร์และเบสจะพาด

ผ่านสนามแม่เหล็กนี้	 เนื่องจากสายกีตาร์และเบสท�าจาก

โลหะ	เมือ่เกดิการสัน่สะเทอืนหรอืเกดิการเคลือ่นไหว	กจ็ะ

ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสนามแม่เหล็ก	 ท�าให้

สัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป

 ส่วนประกอบของปิ๊กอัพแบบขดลวดไฟฟ้า

	 ป๊ิกอพันัน้ประกอบไปด้วยแท่งแม่เหลก็เลก็ๆ	หลาย

ชิ้น	ถูกพันรอบด้วยขดลวดทองแดง	เราสามารถสังเกตเห็น

ขั้วแม่เหล็กอยู่บนผิวหน้าของปิ๊กอั	 	 ขั้วแม่เหล็กนี้เราเรียก

ว่า	โพลพสี	ป๊ิกอพัแบบขดลวดไฟฟ้าสามารถจ�าแนกออกได้	

2	แบบคือ

	 1.	ป๊ิกอพัแบบซงิเกิล้คอยล์	ป๊ิกอพัแบบซงิเกิล้คอยล์

จะมีคอยล์	หรือขดลวดทองแดงชุดเดียวพันอยู่รอบๆ	แท่ง

แม่เหล็ก	ปิ๊กอัพชนิดนี้ให้ลักษณะเสียงโดดเด่นในเรื่องของ

น�้าเสียงย่านเสียงแหลม

	 2.	 ปิ๊กอัพแบบดับเบิ้ลคอยล์	 หรือฮัมบัคกิ้งปิ๊กอัพ	

ประกอบไปด้วยปิ๊กอัพแบบซิงเกิ้ลคอยล์	2	ชุด	ปกติปิ๊กอัพ

ชนดินีจ้ะมสีญัญาณรบกวนน้อยกว่าแบบซงิเกิล้คอยล์	โดย

ทั่วไปสามารถจัดวางได้	3	ลักษณะคือ

	 	 2.1	วางเรียงคู่ขนานกันไป

	 	 2.2	แบ่งเป็นสองชิน้วางเยือ้งๆ	กนัโดยชิน้ทีห่นึง่

รับเสียงจากสายบน	ส่วนอีกชิ้นรับเสียงจากสายล่าง

	 	 2.3	วางซ้อนกันสองชั้น	หรือที่เรียกว่าสแต็คปิ๊

กอัพ	 ปิ๊กอัพแบบนี้ดูผิวเผินแล้วจะมีหน้าตาเหมือนกับซิง

เกิ้ลคอยล์

	 3.	เพยีโซป๊ิกอพั	ปรากฏการณ์เพยีโซอเีลก็ทรกิ	เกดิ
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จากการศึกษาคุณสมบัติของแร่บางชนิด	เช่น	แร่ควอทซ์ที่

สามารถให้ก�าเนดิไฟฟ้าได้เมือ่มแีรงกดมากระท�าต่อผลึก	ซึง่

ปรากฏการณ์ดงักล่าวเรยีกว่าปรากฏการณ์เปียโซอเีล็กทรกิ	

เพียโซได้พัฒนามาใช้กับงานดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย	เรียกว่าเพียโซปิ๊กอัพ	โดย

ใช้หลักการที่ว่าด้วยเมื่อมีแรงกดมากระท�าต่อผลึกของแร่

ควอทซ์แล้วผลึกดังกล่าวจะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมา	 เม่ือ

เราน�าเอาเพียโซไปติดตั้งไว้กับเครื่องดนตรีที่มีการส่ัน

สะเทือน	 หรือกับเครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองสายที่บริเวณ

บริดจ์	 หรือหย่องหลังแล้ว	 เพียโซ	 ก็จะสร้างกระแส

ไฟฟ้ากระแสสลับออกมาตามแรงกด	 และแรงสั่นสะเทือน

นัน้ด้วย	เมือ่เราน�าเอากระแสไฟฟ้าดงักล่าวมาท�าการขยาย	

และเปล่ียนเป็นเสียงโดยล�าโพง	 ท�าให้เราได้ยินเสียงของ

เครื่องดนตรีนั้น

 2. พิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

	 พิณกึ่งโปร ่งกึ่งไฟฟ้าเป ็นพิณที่ออกแบบทาง

กายวิภาคมีส่วนประกอบไปหลัก	3	ส่วน		ได้แก่

	 1.	ตัวพิณที่มีทั้งส่วนตัน	และส่วนที่เป็นโปร่ง

	 2.	ฝาหน้าพณิทีม่ส่ีวนโค้งรบักนัทัง้ด้านในและด้าน

นอก

	 3.	 คอพิณที่มีการติดตั้งเหล็กดามคอพิณเพื่อลด

ปัญหาการบิดงอของคอพิณจากการดึงของสาย	 ใช้ลูกบิด

และสายกตีาร์	มไีม้ปะหน้าคอพณิ	ใช้เฟรตกตีาร์ท�าขัน้เสยีง	

โดยระยะห่างของขั้นเสียงถูกก�าหนดโดยการค�านวณจาก

โปรแกรม	Wfret	นอกจากนั้นแล้วคอพิณและตัวพิณเชื่อม

ต่อด้วยกาว	

	 ทางด้านอุปกรณ์รับสัญญาณเสียง	 พิณก่ึงโปร่งกึ่ง

ไฟฟ้าออกแบบให้มีอุปกรณ์ในการรับสัญญาณเสียง	2	ชุด	

คอื	ป๊ิกอพัแบบฮมับกักิง้ทีส่ามารถตดัเป็นแบบซงิเกิล้คอยล์	

และเพียโซป๊ิกอพัทีต่ดิตัง้ไว้ใต้สะพานสายด้านหลงั	มอีคีวอ

ไลเซอร์ไว้ส�าหรบัปรบัแต่งเสยีง	พร้อมเครือ่งเทยีบเสียง	เพือ่

ความสะดวกในการใช้งานจงึออกแบบให้ใช้สวทิช์เลอืกแบบ	

3	 ทางเป็นจุดแยกและรวมสัญญาณทั้งสองส่วนไปใช้งาน	

ดังนั้นพิณจึงให้เสียงออกมา	3	ลักษณะ	คือ	พิณไฟฟ้า,	พิณ

โปร่งไฟฟ้า	และพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

ภาพประกอบ	1	แบบแปลนตัวพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

ภาพประกอบ		2		แบบแปลนฝาพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

ภาพประกอบ		3		แบบแปลนคอพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า
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ภาพประกอบ		4		แบบแปลนพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

 

ภาพประกอบ	5	โครงสร้างของอุปกรณ์รับสัญญาณเสียง

พิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

ภาพประกอบ	6	การเชื่อมต่ออุปกรณ์รับสัญญาณเสียง

พิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้า

 3.  เทคนคิ  ขัน้ตอนการสร้างพณิกึง่โปร่งกึง่ไฟฟ้า

 ในการสร้างพิณกึ่งโปร่งกึงไฟฟ้า	 ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ขั้นตอนในการสร้างพิณดังนี้

 1.	 เลือกไม้ขนุนที่มีขนาดตามต้องการ	 โดยไม้ดัง

กล่าวจะต้องเป็นไม้ที่แห้งสนิทเพื่อป้องกันการปิดงอ	 และ

การหดตัวของไม้หลังการสร้างพิณ

 2.	น�าไม้ขนนุทีค่ดัเลอืกไว้มาตดัแบ่งออกเป็น	3	ส่วน

ด้วยเลื่อยวงเดือน	ได้แก่	ส่วนที่ใช้ท�าตัวพิณ	ส่วนที่ใช้ท�าฝา

พิณ	 และส่วนที่ใช้ส�าหรับท�าคอพิณตามแบบแปลนที่สร้าง

ขึ้น

 3.	 ไสไม้ที่ดัดแบ่งไว้ทั้งสามส่วนให้เรียบ	ได้ระนาบ	

และขนาดตามความต้องการด้วยกบไฟฟ้า	 แล้วร่างแบบ

แปลนลงบนชิ้นงานให้ชัดเจน	 ถูกต้องตามขนาดที่ก�าหนด

ไว้

 4.	 วาดแบบแปลนพิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้าลงบนชิ้น

ส่วนของพิณทั้งสามส่วน	 ควรวาดให้ถูกต้อง	 และชัดเจน	

สามารถมองเห็นได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการตัดแต่งชิ้น

งานต่อไป

 5.	 ท�าตัวพิณ	 โดยใช้ทริมเมอร์เจาะตัดตามแบบที่

วาดแบบไว้โดยเจาะเป็นร่องลึกประมาณ	1	-	2	เซนติเมตร	

เพื่อน�าร่องเป็นต้นแบบ	(Template)	ในการตัดเป็นตัวพิณ

ต่อไป

 6.	 ตัดชิ้นงานโดยใช้เราท์เตอร์โดยเลือกติดตั้งดอก

เราท์เตอร์ที่มีบอล	(Ball)	ที่ปลายดอกเราท์เตอร์เพื่อตัดชิ้น

งาน

 7.	เจาะตัวพิณให้ได้ขนาดตามแบบแปลนด้วยดอก

เจาะเราท์เตอร์	ขดัตกแต่งภายในตวัพณิด้วยเครือ่งเจยีรโดย

ใช้ใบเจียรที่เป็นกระดาษทราย

 8.	ตดัไม้ท่ีใช้ท�าฝาพณิด้วยทรมิเมอร์	โดยเผ่ือขนาด

ให้มากกว่าแบบประมาณ	2	-	3	มิลลิเมตร

	 9.	เจาะฝาหน้าพณิด้านในเพือ่ท�าส่วนโค้งโปร่งด้าน

ในตามแบบแปลนด้วยทริมเมอร		และเราท์เตอร์	ด้วยดอก

เราท์เตอร์	 และดอกทริมเมอร์แบบโค้งมน	ขัดตบแต่งผิวที่

เจาะให้เรียบด้วยเครื่องเจียร์

 

ภาพประกอบ  4  แบบแปลนพิณก่ึงโปรงก่ึงไฟฟา 

 
 

ภาพประกอบ 5 โครงสรางของอุปกรณรับ

สัญญาณเสียงพิณก่ึงโปรงก่ึงไฟฟา 

 

 

ภาพประกอบ 6 การเชื่อมตออุปกรณรับ

สัญญาณเสียงพิณก่ึงโปรงก่ึงไฟฟา 

 3.  เทคนคิ  ข้ันตอนการสรางพิณกึ่งโปรง

กึ่งไฟฟา 

 ในการสรางพิณก่ึงโปรงกึงไฟฟา ผูวิจัยได

กําหนดขั้นตอนในการสรางพิณดังน้ี 

 1. เลือกไมขนุนที่มีขนาดตามตองการ โดยไม

ดังกลาวจะตองเปนไมที่แหงสนิทเพื่อปองกันการปด

งอ และการหดตัวของไมหลังการสรางพิณ 

 2. นําไมขนุนที่คัดเลือกไวมาตัดแบงออกเปน 

3 สวนดวยเล่ือยวงเดือน ไดแก สวนที่ใชทําตัวพิณ 

สวนที่ใชทําฝาพิณ และสวนที่ใชสําหรับทําคอพิณ

ตามแบบแปลนที่สรางขึ้น 

 3. ไสไมทีด่ัดแบงไวทั้งสามสวนใหเรียบ ได

ระนาบ และขนาดตามความตองการดวยกบไฟฟา 

แลวรางแบบแปลนลงบนชิ้นงานใหชัดเจน ถูกตอง

ตามขนาดที่กําหนดไว 

 4. วาดแบบแปลนพิณก่ึงโปรงก่ึงไฟฟาลงบน

ชิ้นสวนของพิณทั้งสามสวน ควรวาดใหถูกตอง และ

ชัดเจน สามารถมองเห็นไดงายเพื่อความสะดวกใน

การตัดแตงชิ้นงานตอไป 

 5. ทําตัวพิณ โดยใชทริมเมอรเจาะตัดตาม

แบบที่วาดแบบไวโดยเจาะเปนรองลึกประมาณ 1 - 2 

เซนติเมตร เพื่อนํารองเปนตนแบบ (Template) ใน

การตัดเปนตัวพิณตอไป 

 6. ตัดชิ้นงานโดยใชเราทเตอรโดยเลือกติดตั้ง

ดอกเราทเตอรที่มีบอล (Ball) ที่ปลายดอกเราทเตอร

เพื่อตัดชิ้นงาน 

 7. เจาะตัวพิณใหไดขนาดตามแบบแปลน

ดวยดอกเจาะเราทเตอร ขัดตกแตงภายในตัวพิณดวย

เครื่องเจียรโดยใชใบเจียรที่เปนกระดาษทราย 

 8. ตัดไมที่ใชทําฝาพิณดวยทริมเมอร โดยเผ่ือ

ขนาดใหมากกวาแบบประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร 

 9. เจาะฝาหนาพิณดานในเพื่อทําสวนโคง

โปรงดานในตามแบบแปลนดวยทริมเมอร  และเราท

เตอร ดวยดอกเราทเตอร และดอกทริมเมอรแบบโคง

มน ขัดตบแตงผิวที่เจาะใหเรียบดวยเครื่องเจียร 

 10. ประกอบฝาพิณและตัวพิณเขาดวยกัน

โดยใชกาวติดไมเปนตัวยึดประสาน ใชปากกาจับ

Red & White 

Green

n 

Piezo pickup 

Hum bucking 

pickup 

Equalizer & Tuner 

Output jack 

3 Ways Selector 
switch 

สัญญาณเสียงท่ีรับจาก 

ปกอัพแบบขดลวด  

(Hum bucking pickup) 

สัญญาณเสียงท่ีรับจาก 

เพียโซปกอัพ  

(Piezo pickup) 

สวิทชเลือกชนิดของปกอัพ 

ใหเปน Single coil หรือ Hum 

bucking pickup 

 

Tuner   

สําหรับเทียบระดับเสียงพิณ 

ปรับระดับความดังของเสียง 

พิณไฟฟา 

ปรับแตงโทนเสียง 

พิณโปรงไฟฟา 

ดวยอีควอไลเซอร 

 

สวิทชแบบ  3  ทาง  สําหรับเลือกเสียงพิณไปบรรเลง 

เสียงพิณไฟฟา เสียงพิณโปรงไฟฟา เสียงพิณก่ึงโปรงก่ึงไฟฟา 
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	 10.	 ประกอบฝาพิณและตัวพิณเข้าด้วยกันโดยใช้

กาวติดไม้เป็นตัวยึดประสาน	 ใช้ปากกาจับช้ินงานเป็นตัว

บีบให้ชิ้นงานทั้งสองประกบกันให้สนิททิ้งไว้ประมาณ	 2	

ชั่วโมง	เพื่อให้กาวแห้งสนิท

 11.	 ตัดตกแต่งขอบฝาพิณให้สม�่าเสมอกับตัวพิณ

ด้วยทริมเมอร์	 ท่ีมีบอลติดท่ีปลายดอกทริมเมอร์	 	 โดยตัว

พิณจะเป็นแม่แบบให้กับฝาพิณโดยอัตโนมัติ

	 12.	 เจาะฝาพิณด้านหน้าเพื่อท�าส่วนโค้งด้านหน้า	

เจาะรูทีจ่ะตดิตัง้ป๊ิกอพั	กล่องแบตเตอร์รี	่อคีวอไลเซอร์	แจค็	

และคอพิณ	ด้วยเราท์เตอร์

 13.	 ท�าเหล็กดามคอพิณโดยใช้เหล็กเส้นขนาด	 2	

หุน	 ตัดและเชื่อมต่อกับนอต	หรือเกลียวพื่อรั้งคอไม่ให้บิด

งอตามแรงดงัของสายพณิ	โดยสามารถปรบัแรงต้านได้ด้วย

ประแจขั้นรั้งแรงดึง

 14.	เจาะ	ตัด	หัวพิณตามแบบด้วยเราท์เตอร์	เจาะ

ร่องส�าหรับติดเหล็กดามคอพิณ	โดยติดรั้วกับเราท์เตอร์

	 15.	 ตัดตกแต่งไม้ส�าหรับติดท�าเป็นฟิงเกอร์บอร์ด

โดยให้มีความกว้าง	 ยาวเท่ากับคอพิณ	หนา	 5	 มิลลิเมตร	

ติดทับหน้าคอพิณด้วยกาวติดไม้	 ยึดจับด้วยปากกาจับชิ้น

งาน

 16.	 พิมพ์แม่แบบระยะห่างของขั้นเสียงจาก

โปรแกรม	Wfret	 ตัดแล้วน�ามาติดเป็นแม่แบบของระยะ

ห่างของขั้นเสียง	แล้วมารค์ต�าแหน่งเสียงที่ต้องการ

 17.	ปาดร่องส�าหรบัตดิขัน้เสยีงพณิด้วยเลือ่ยบงัตอ

	 18.	ตดิขัน้เสยีงพณิโดยใช้ค้อนยางตอกเฟรตกตีาร์ที่

ใช้ท�าขั้นเสียงพิณ	 ลงยังร่องท่ีปาดไว้ให้แนบสนิทกับไม้ปะ

หน้าพิณให้ครบตามที่ได้ก�าหนดไว้

 19.	 ขัดตกแต่งบริเวณขอบคอพิณที่เฟรตกีตาร์ย่ืน

ออกมาให้เสมอ	 และลบคมของเฟรตกีตาร์ด้วยตะไบและ

กระดาษทราย

 20.	 เหลาคอพิณให้กลมกลึงตามขนาดด้วยเครื่อง

เจียร	 ตกแต่งลิ่มบริเวณท้ายคอให้ได้มุมและขนาดตามที่

ก�าหนด	ขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย

 21.	ประกอบตัวพิณและคอพิณเข้าด้วยกัน	ยึดติด

ด้วยกาวติดไม้	ทิ้งไว้จนกาวแห้งสนิท

 22.	ขดัตกแต่งพณิด้วยเครือ่งขดักระดาษทราย	แล้ว

พ่นทับด้วนแล็คเกอร์แบบสเปรย์จนเงางาม	 ทิ้งไว้ให้แห้ง

สนิท	

 23.	 น�าไม้เน้ือแข็งที่เหลือจากการท�าไม้ปะหน้ามา

ตดัท�าสะพานหลงัพณิ	พร้อมทัง้เจาะร่องส�าหรบัตดิเพยีโซป๊ิ

กอัพ	 และหมอนรองสาย	 ด้วยทริมเมอร์	 ขัดตกแต่งด้วย

กระดาษทราย

 24.	 แกะสลักหัวพิณเป็นรูปพญานาคด้วยไม้เนื้อ

อ่อน	เซาะร่องประกอบเข้ากับหัวพิณ

 25.	 ต่อวงจรอุปกรณ์รับสายทั้งสองแบบเข้าเป็น

วงจรเดียวกันก่อนประกอบเข้าตัวพิณ

 26.	ตดิตัง้ลกูบดิ	สะพานสายหน้า	-	หลงั	ฮมับกักิง้ป๊ิ

กอัพ	เพียโซปิ๊กอัพ	สวิทช์เลือกแบบ	3	ทาง	อีควอไลเซอร์	

วอลลุ่มและอุปกรณ์ต่างๆ	เข้ากับตัวพิณ

 27.	 ตรวจสอบคุณภาพในการติดตั้งอุปกรณ์รับ

สัญญาณเสียง	ระยะห่าง	ความสูง	และความผิดเพี้ยนของ

สายพิณ	ปรับแต่ง	ทดสอบคุณภาพของพิณ

อภิปรายผล

 จากการศึกษา	 การพัฒนาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

อสีาน	:	พณิโปร่งกึง่โปร่งกึง่ไฟฟ้า	ท�าให้ทราบถงึประวัตขิอง

พิณพื้นบ้านอีสาน	 ปรากฏประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามา

อภิปรายผลดังต่อไปนี้

 1.	 พิณเป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานประเภท

เครือ่งดดีเครือ่งเดยีวทีส่ามารถใช้บรรเลงเดีย่ว	ดดีประกอบ

ล�าเพลนิ	บรรเลงร่วมกบัแคนหรอืวงโปงลาง	โดยสนันษิฐาน

ว่าพิณได้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ	1,000	ปี	มา

แล้วซึ่งของเดิมมาจากจีนตอนใต้	คนไทยได้ใช้พิณ	หรือซุง

เป็นเครือ่งดนตรบีรรเลงมาแต่สมยัโบราณ	ส่วนพณิ	หรอืซงุ

ของภาคอีสานนั้นน่าจะวิวัฒนาการมาจากสนู	หรือธนู	ซึ่ง

เป็นเครื่องดนตรีที่มีสายขึงขึ้นเป็นรูปคันธนู	 ใช้ดีดหรือผูก

กับหัวของว่าวแล้วชักข้ึนไปบนท้องฟ้าให้ลมพัดท�าให้เกิด

เสียง	 ส่วนที่เป็นเต้าเสียงนั้นมาจากสองทาง	 คือจาก
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กระบอกไม้ไผ่	 เพราะสังคมไทยในภาคอีสานยังมีพิณ

กระบอกไม้ไผ่ให้เด็กเล่นอยู่	 และอีกทางมาจาก	 	พิณสาย

เครือหญ้านาง	โดยขุดหลุมลงในดินเป็นเต้าเสียง	มีหลักหัว

ท้ายขึงสายเครือหญ้านางฟาดปากหลุมขึงให้ตึง	 เวลาเล่น

ใช้ตีหรือดีดสายให้เกิดเสียงดัง	ตึง	ตึง	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	ส�าเร็จ		ค�าโมง	(2538	:	447	–	448)	ที่ศึกษาเกี่ยว

กบัดนตรีอีสาน	:	แคนและดนตรอีืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	พณิพืน้บ้าน

อีสานมีส่วนประกอบหลักท่ีส�าคัญได้แก่	 ตัวพิณ	 คอพิณ	

ลูกบิด	 ขั้นเสียง	 สะพานสายด้านหน้า	 และด้านหลัง	 สาย

พณิ	และโขนทีแ่กะเป็นรปูพญานาค	กรรมวธิใีนการท�าพณิ

พื้นบ้านอีสานน้ันไม่สลับซับซ้อนนัก	 โดยช่างที่ท�าพิณ

สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ	ช่างท�าพิณที่ยังคงใช้

เครื่องมือท�าพิณแบบดั้งเดิมเรียกว่า	ช่างท�าพิณโปร่ง	และ

ช่างท�าพิณที่ใช้เครื่องมือไฟฟ้า	 เรียกว่าช่างท�าพิณไฟฟ้า	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ		บุญโฮม			พรศรี	(2543	:	178)	

ที่ศึกษาเรื่องพิณอีสานกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	

นอกจากนี้ยังพบว่าพิณพื้นบ้านอีสานได้มีพัฒนามาเป็น

ล�าดับโดยเริ่มจากพิณโปร่ง	พัฒนามาเป็นพิณไฟฟ้าที่ใช้กัน

อย่างแพร่หลาย	และพิณโปร่งไฟฟ้า	ที่ผู้วิจัยได้เคยทดลอง

สร้างขึ้น	ซึ่งพิณแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์	และคุณลักษณะ

ของเสียงที่แตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างที่แตกต่างกัน

 2.	ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาคุณภาพ

เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	 (พิณ)	 สามารถจ�าแนกออกได้

เป็น	2	ด้านได้แก ่  

  2.1	 ด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดนตรีพื้น

บ้านอีสาน	 ได้มีการคิดค้นสร้างเครื่องมือส�าหรับอ�านวย

ความสะดวกในการสร้างเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านอีสาน	 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปิยพันธ์		แสนทวีสุข	และคณะ	

(2545	:	52)	ที่ไดศ้ึกษาการพัฒนาเครื่องมือการผลิตเครื่อง

ดนตรีพื้นบ้านอีสานเพ่ือการรองรับการผลิตเชิงธุรกิจซึ่งใน

ปัจจุบัน	มีอยู่	2	แบบ	คือ	แบบเครื่องมือดั้งเดิม	และเครื่อง

มือไฟฟ้า	พัฒนาเป็นเครื่องมือส�าหรับผลิตเครื่องดนตรีพื้น

บ้านอีสานชื่อ	M35	ขึ้นมาเพื่ออ�านวยความสะดวกมนการ

ผลติ	และพบว่าส่วนใหญ่ยงัไม่มกีารน�าเอาเทคโนโลยใีหม่ๆ	

และทันสมัยมาใช้ในกระบวนการของการผลิตพิณพื้นบ้าน

อสีาน	สาเหตอุาจจะเนือ่งมาจากการไม่คุ้มค่าของการลงทุน	

หรือการที่ต้องใช้เวลาคืนทุนเป็นเวลานานในการลงทุนใน

ด้านของเครื่องจักร	 ผู้ผลิต	 หรือช่างท�าพิณส่วนใหญ่จึง

ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีทั่วไปในท้องตลาด	 ตรงกันข้ามก็

เป็นการดีประการหนึ่งเพราะเครื่องดนตรีที่ผลิตข้ึนมาเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะบคุคลของช่าง	และยงัเป็นการสร้างเครือ่ง

ดนตรีด้วยมือ	หรือที่เรียกว่า	เครื่องดนตรีแฮนด์เมด

	 	 2.2	 ด้านเทคโนโลยีทางดนตรี	 ที่ได้พัฒนา

คุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้กับเครื่องดนตรีสากล	อาทิ	

ลูกบิด	หมอนรองสาย	สายกีตาร์	และอุปกรณ์รับสัญญาณ

เสียง	 และอุปกรณ์อื่นๆ	 นั้นสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ

เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน	 (พิณ)	 ได้เป็นอย่างดี	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ		ปิยพันธ์		แสนทวีสุข	และคณะ	

(2546	 :	 62)	 ได้ศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 :	

ภูมปัิญญาดนตรพีืน้บ้านอสีาน	เพือ่การพฒันาและประยกุต์

ใช้การพาณิชย์และการบริการทางสังคม	 โดยกล่าวถึงองค์

ประกอบของพณิ	ในส่วนลูกบดิว่าลกูบิดทีใ่ช้อาจเป็นลกูบดิ

ทีท่�าจากซกีไม้ขนาดพอเหมาะกบัมอืเวลาทีบ่ดิ	แต่ปัจจบุนั

พบว่าช่างท�าพิณส่วนใหญ่ได้เปล่ียนมาใช้ลูกบิดของกีตาร์

แทน	เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตเครื่องดนตรี	

แต่ทัง้นีจ้ะต้องพจิารณาความเหมาะสมทัง้ด้านคุณภาพของ

เครื่องดนตรี	และด้านเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีนั้นๆ	ให้

เหมาะสมกับเครื่องดนตรีนั้นด้วย

 3.	 พิณกึ่งโปร่งกึ่งไฟฟ้าถูกออกแบบให้ตัวพิณมีทั้ง

ส่วนที่เป็นล�าตัวตัน	และส่วนที่เป็นโปร่ง	จึงท�าให้เสียงของ

พิณเม่ือบรรเลงออกมามีลักษณะคล้ายพิณโปร่งกึ่งพิณ

ไฟฟ้า	คอพณิเชือ่มต่อเป็นช้ินเดยีวกนักบัตวัพณิด้วยกาวซึง่

เป็นวิธีที่ประยุกต์มาจากการสร้างคอกีตาร์แบบเซ็ตเน็ค	

และมีเหล็กดามคอพิณไว้แก้ไขปัญหาการโค้งบิดงอของคอ

พณิทีเ่กดิจากแรงดงึของสายพณิท�าให้การสัน่สะเทอืนจาก

บริเวณคอพิณส่งผ่านมายังตัวพิณได้เป็นอย่างดี	 อีกทั้ง

ประหยดัไม้ทีใ่ช้ท�าพณิ	ง่ายต่อการตกแต่งและการสร้างพณิ	

ระยะห่างของขัน้เสยีงพณิได้จากการค�านวณ	และพมิพ์เป็น
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แม่แบบ	ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(Wfret)	ท�าให้มีความ

แม่นย�าในการวัด	 ส่งผลให้ระดับของเสียงพิณไม่ผิดเพี้ยน	

และตรงกับระดับเสียงดนตรีสากล	 อุปกรณ์ในการรับ

สัญญาณเสียงถูกออกแบบให้น�าเอาปิ๊กอัพกีตาร์ชนิดขด

ลวดไฟฟ้าแบบฮัมบักก้ิงท่ีสามารถตัดวงจรให้เป็นปิ๊กอัพ

แบบซงิเกิล้คอยล์ได้	และอปุกรณ์รบัสญัญาณเสยีงแบบเพีย

โซปิ๊กอัพ	 โดยมีอีควอไลเซอร์เป็นตัวปรับแต่งคุณภาพของ

เสยีงพิณจากอปุกรณ์	โดยสญัญาณทัง้สองส่วนจะส่งผ่านมา

ยังสวิทช์เลือกแบบ	 3	 ทาง	 ท่ีจะเป็นอุปกรณ์ในการเลือก

สัญญาณเสียง	จากการทดลองสร้างต้นแบบพิณกึ่งโปร่งกึ่ง

ไฟฟ้า	แล้วน�ามาทดสอบคุณภาพพบว่าพณิดงักล่าวสามารถ

เลือกใช้เสียงของพิณท่ีมีลักษณะเป็นพิณไฟฟ้า	 เป็นเสียง

พณิโปร่งไฟฟ้า	และสามารถน�าเสยีงพณิทัง้สองแบบมารวม

กันบรรเลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังมีความสวยงาม

ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพิณพื้นบ้านอีสาน

 นอกจากนี้การศึกษาครั้งน้ียังพบอุปสรรคในการ

ศึกษาค้นคว้า	ได้แก่

 1.	ในด้านทกัษะการใช้เครือ่งมอื	ผูว้จิยัจะต้องศกึษา

หลักการ	 วิธีการ	 ตลอดจนการบ�ารุงรักษาเครื่องมือต่างๆ	

ให้สามารถใช้ได้อย่างถกูต้อง	ปลอดภยั	และมีประสทิธภิาพ

 2.	ในด้านการติดตัง้อปุกรณ์ต่างๆ	ลงบนตวัพณินั้น	

การตดิตัง้เป็นไปอย่างค่อนข้างล�าบาก	ใช้เวลาในการตดิตัง้

นาน	เนื่องจากพิณมีขนาดและพื้นที่จ�ากัด

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยัฉบบันีส้�าเรจ็สมบรูณ์ได้ด้วยความช่วยเหลอื

อย่างสงูยิง่จากรองศาสตราจารย์สรุพงษ์		ลอืทองจกัร	คณะ

บดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
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และสังคมศาสตร์	มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน	ีทีส่นบัสนนุ

ทุนในการวิจัย

	 ขอขอบพระคุณ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุกิจ	 	 พล

ประถม,	 รองศาสตราจารย์ประภากร	 	แก้ววรรณา	 	และ

อาจารย์สิริกุล	 	 ศิริธรรมขันติ	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ค�า

ปรึกษาประโยชน์และคุณค่าจากการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยขอม

อบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	 มารดา	 และครูอาจารย์ผู้

ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า
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ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGENENT ISSUSES IN TEACHING  

AND LEARNING OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY 

EDUCATION SERVICE AREA 27

พีรยุทธ		แสงฟ้า1,	สมใจ		ภูมิพันธุ์2

Peerayut	Sangfa1,	Somjai	Pumipuntu2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	27	จ�าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท�างานของครแูละขนาดโรงเรยีน	กลุม่ตวัอย่างคอื	ครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	27		จ�านวน	540	

คน	โดยการสุ่มอย่างง่าย	โรงเรียนละ	9	คน	จาก	60	โรงเรียน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น	

เท่ากับ	.98		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	–	way	–	ANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.	ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27	โดยรวมพบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ

ปานกลางได้แก่	ด้านนโยบาย	ด้านงบประมาณ	ด้านบุคลากร	และด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

	 2.	ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27	พบว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 3.	ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27	พบว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน	ที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน	 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน	 อย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	เมือ่เปรียบเทียบรายคู่พบว่า	ครโูรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามคดิเหน็ต่อปัญหาการบรหิารจดัการ

1	นักศึกษาปริญญาโท	สาขาการบริหารการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
2	Ph.D.(Vocational	&	Technical	Ed.)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกับครูโรงเรียนขนาดกลางและครูโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	ทัง้โดยรวมและรายด้านยกเว้น	ด้านงบประมาณครโูรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามคดิเห็นต่อปัญหา

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกับครูโรงเรียนขนาดกลางอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01	

 ค�าส�าคัญ : ปัญหาการบริหารจัดการ,	เทคโนโลยีสารสนเทศ, มัธยมศึกษา

Abstract

	 The	aims	of	this	research	were	to	study	and	compare	the	information	technology	management	

issues	in	teaching	of	schools	under	the	secondary	educational	service		area	office	27		according	to	

teacher	working	experiences	and	school	sizes.	The	sample	of	this	study	was	540	teachers	from	60	

secondary	schools	selected	by	simple	random	sampling	which	involved	9	teachers	from	each	school.		

The	instrument	for	collecting	the	data	was	a	questionnaire	with	a	reliability	of	0.98.	Data	were	analyzed	

using	percentages,	means	and	standard	deviations.The	inferential	statistics	for	testing	the	hypotheses	

was	one	–	way	ANOVA.		

Results of the study were as follows:

	 1.	The	information	technology	management	issues	in	teaching	of	schools	under	the	secondary	

educational	service	area	office	27	as	a	whole	was	at	a	moderate	level.			Considering	for	each	aspect	

of	issues,	it	was	found	that	all	aspects	were	at	a	moderate	level,	namely,	policy,	budget,	personnel,	

and	computer	and	equipments.

	 2.	Comparison	of	teachers	with	different	working	experiences,	their	perceptions	toward	infor-

mation	technology	management	issues	in	teaching,	it	was	found	that	there	was	no	significant	difference	

among	teachers’	perceptions	both	as	a	whole	and	as	an	aspect	of	issues.

	 3.	Comparison	of	teachers	who	worked	in	schools	of	different	sizes,	their	perceptions	toward	

information	technology	management	issues	in	teaching,	it	was	found	that	there	was	statistically	signif-

icant	difference	among	teachers’	perceptions	both	as	a	whole	and	as	an	aspect	of	issues	at	.01	level.		

When	comparing	as	a	pair,	between	teachers	in	small	schools	and	teachers	in	schools	of	moderate	

size	and	between	teachers	in	small	schools	and	teachers	in	schools	of	large	size,	it	was	found	that,	

their	perceptions	 toward	 information	 technology	management	 issues	 in	 teaching	were	statistically	

significant	difference	both	as	a	whole	and	as	an	aspect	of	issues	at		.01	level.		Except	for	the	budget	

aspect,	teachers	in	small	schools	perceived	toward		information	technology	management	issues	in	

teaching	statistically	significant	difference	from	teachers	in	schools	of	moderate	size	at	.01	level.
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บทน�า

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ	เจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว	 และเข้ามามีบทบาท	 ในการพัฒนาองค์กรทั้งภาค

รัฐและภาคเอกชน	ส่งผลให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	

และประสทิธผิลมากขึน้	เทคโนโลยสีารสนเทศนอกจากจะ

เข้ามามีบทบาทต่อการท�างานและ	 และการใช้ชีวิตของ

คนในทกุวงการอาชพีแล้ว	ยงัมบีทบาทส�าคญัต่อการจดัการ

ศึกษา	 ที่ส�าคัญคือ	 1)	 ช่วยในการเรียนรู ้	 เช่นระบบ

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน(Computer	Assisted	Instruction,	

CAI)	 อินเตอร์เน็ต	 (Internet)ระบบมัลติมีเดีย(Multime-

dia)	การประชุมทางไกล(Video	Teleconference)	และ

ระบบให้บริการของห้องสมุด	 เป็นต้น	 2)	 สนับสนุนการ

จดัการศกึษา	ในรปูของข้อมลูข่าวสารเพือ่การวางแผนการ

ด�าเนินงาน	 การติดตามและประเมินผลเช ่น	 ระบบ

สารสนเทศการบรหิารงานวชิาการ	ระบบสารสนเทศผู้เรยีน

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร	 ระบบสารสนเทศบัญช	ี

ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล	 และระบบ

สารสนเทศการพัสดุเป็นต้น	 และ	 3)	 ช่วยในการส่ือสาร

ระหว่างบุคคล	 ให้สามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกัน	การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	ผู้เรียนกับ

ผูเ้รียน	ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการเรยีนการ

สอน	(เอกวิทย์		แก้วประดิษฐ์.2545	:	343	–	344)

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ได้

บัญญัติไว้	คือ	มาตรา	64	รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้

มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน	ต�ารา	หนังสือทางวิชาการ	

สื่อสิ่งพิมพ์	วัสดุอุปกรณ์	และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น	

ๆ	 โดยเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเปิดให้มี

การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	 มาตรา	 65	 ให้มีการ

พัฒนาบุคลากรท้ังด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ			และ	มาตรา	66	ผู้เรียนมีสิทธิ

ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา	ในโอกาสแรกทีท่�าได้	เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะ

เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 ส่งผลให้

หน่วยงานทางการศึกษาให้ความส�าคัญ	 โดยน�าเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์มาใช้ในการจัดการศกึษาอย่างกว้างขวาง(พระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	2542.	2556	:	ออนไลน์)

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน	

พุทธศักราช	2551	ก็ได้ระบุไว้ว่า	ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก

คน	 ให้มีความรู้ทักษะพื้นฐาน	 รวมทั้ง	 เจตคติที่จ�าเป็นต่อ

การศกึษาต่อ		การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ		

โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า	ทุกคน

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี	 และมีความสามารถใน

การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม	

ส�าหรับการเรียนรู้	 การส่ือสาร	 การท�างาน	 และการแก้

ป ัญหาอย่างสร ้างสรรค ์และมีคุณธรรม	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ.2556	:	ออนไลน์)

	 แผนการศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับปรับปรุง	 (2552-

2559)	ระบุเป้าหมายการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การจัดการศึกษาไว ้ว ่า	 ให ้พัฒนาและน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยใช้การสร้าง

เครือข่าย	 ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างกว้างขวางมากขึ้น	

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	ให้ประชาชน

มีโอกาสศึกษาและเรียนรู ้อย ่างต ่อเนื่องตลอดชีวิต

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ.	2553	:	43)

	 เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

และแผนการศึกษาแห่งชาติ	 ในด้านการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	 จึงได้ด�าเนินการจัดท�าแผน

ปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	โดยระบุไว้ว่า	

ให้เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้

ทัดเทียมกับนานาชาติ	 โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยก
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ระดับคุณภาพ	 และการกระจายโอกาสทางการศึกษา	 จัด

ให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็น

กลไกในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้

เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

พฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่การศกึษา	และพฒันาระบบ

สารสนเทศอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	ส่งเสริมให้นักเรียนทุก

ระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	 อีกทั้ง

การด�าเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้บริหารจ�าเป็น

ต้องมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตลอดเวลา	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในการก�าหนดนโยบาย	 การวางแผน	 การ

ควบคุม	 การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ	 	 เทคโนโลยี

สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไป

อย่างมีระบบ	 มีประสิทธิภาพ	 โดยสามารถจัดการให้ได้

ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นปัจจุบัน	 รวดเร็ว	

และตรงตามความต ้องการ	 ตลอดจนด ้านการจัด

กระบวนการเรยีนการสอนเทคโนโลยสีารสนเทศยงัช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็	และเข้าถงึแหล่งเรยีน

รู้ที่หลากหลายช่วยให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผนการจัดการเรยีนรู	้และสามารถพัฒนาผูเ้รยีนได้เตม็

ตามศกัยภาพ	ดงัน้ันโรงเรยีนจงึมคีวามจ�าเป็นจะต้องพฒันา

ระบบสารสนเทศเพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนินงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	 (ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	27.	2556	:	24)

	 จากสภาพปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศกึษาปัญหาการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การปรบัปรงุการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	

โดยจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	และ	ขนาดของ

โรงเรียน

สมมติฐานการวิจัย

	 1.ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวาม

คิดเห็นแตกต่างกันต่อปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27	

	 2.	ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน	มีความ

คิดเห็นแตกต่างกันต่อปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27

ขอบเขตการวิจัย

 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา

	 1.	ตัวแปรอิสระ	ได้แก่

	 	 1.1	 ประสบการณ์ในการท�างาน	 ได ้แก ่	

ประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า	10	ปี	ระหว่าง	10–	20	

ปี	และ21	ปีขึ้นไป

	 	 1.2	 ขนาดของโรงเรียน	 จ�าแนกเป็น	 3	 ขนาด

ได้แก่	ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่

	 2.	 ตัวแปรตามได้แก่	 ปัญหาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต	 27	 จ�าแนกเป็น	 	 4	 ด้าน	 ได้แก่ด้านนโยบายด้านงบ

ประมาณด้านบุคลากรและด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ผู้วิจัยเสนอวิธีด�าเนินการวิจัยตามล�าดับขั้น	 ดังต่อ

ไปนี้
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	ได้แก่	ครู	จ�านวน	2,903	คน	จาก	60	

โรงเรยีน	ในสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	27ปีการศึกษา	2556	

	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครู	จ�านวน	540	คนจาก	60	

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	27	ปีการศกึษา	2556	โดยการสุม่อย่างง่าย	ด้วยวธีิการ

จับสลากโรงเรียนละ	9	คน	

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็น

แบบสอบถาม	 ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการสร้างแบบสอบถาม	

และให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	5คน		ตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาพบว่ามีค่า	 IOC	 (Index	Of	 Congruency)อยู่

ระหว่าง0.6	 -	 1.00จากนั้นน�าแบบสอบถาม	 ไปทดลองใช้

กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน30คน	 เป็นครูโรงเรียน

ปทมุรตัต์พทิยาคม	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อทกุข้อเท่ากับ	

0.98มีความเชื่อม่ันท้ังฉบับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ

นบาค(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	เท่ากับ	0.98

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยขอหนงัสือ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 เพื่อขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถาม	 และผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

กับครูในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	27	จ�านวน		540ฉบับ		ได้รับกลับคืนมา

และมคีวามสมบรูณ์		จ�านวน	540	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	100

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทาง

สังคมศาสตร์	โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 	 4.1	 วิ เคราะห ์ป ัญหาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

27	ตามความคดิเหน็ของคร	ู	โดยหาค่าเฉลีย่	()	และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

	 	 4.2	 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต	27	จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน

และขนาดโรงเรยีน	โดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว	 (One	–	way	ANOVA)	หากพบว่ามีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจะท�าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วย

วิธีการของเซฟเฟ่(Scheffe’s		Method)

ผลการวิจัย

	 การวิจัยเร่ือง	 ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27		สรุปผล

การวิจัย	ได้ดังนี้

	 1.	ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	 โดยรวม	 และราย

ด้าน

ตาราง 1	ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความคิดเหน็

ของครูต ่อระดับปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนในสงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27

ปัญหาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
S.D. ระดับปัญหา

ด้านนโยบาย 2.54 0.97 ปานกลาง

ด้านงบประมาณ 2.65 0.90 ปานกลาง

ด้านบุคลากร 2.54 0.83 ปานกลาง

ด้านคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์
2.53 0.83 ปานกลาง

รวม 2.57 0.84 ปานกลาง

	 จากตาราง	 1ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในจดัการเรยีนการสอนของครโูรงเรยีนในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27	โดยรวม	
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และรายด้าน	 พบว่า	 อยู ่ในระดับปานกลาง(=2.57,	

S.D.=0.84)	โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่ระดบัปัญหาจากมากไป

หาน้อยได้ดังนี้	 ด้านงบประมาณ(=2.65,S.D.=0.90)	 ด้าน

นโยบาย(	=2.54,	S.D.	=	0.97)	ด้านบุคลากร(	=	2.54	,	

S.D.	=	0.83)	และด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์(=	2.53,	

S.D.	=	0.83)	ตามล�าดับ

	 ด้านนโยบาย	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหา

สงูสดุคอื	มกีารจดัท�าเวบ็ไซต์ของโรงเรยีนเพ่ือเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสาร	และประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน

(		=	2.81,	S.D.	=	1.17)รองลงมาคือ	มีการพัฒนาปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นปัจจุบันและทัน

สมัยอยู่เสมอ(	 =	 2.74,	 S.D.	 =	 1.24)และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

ระดับปัญหาต�่าสุดคือ	 มีนโยบายที่ชัดเจนในการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(		=	2.14,	S.D.	=	1.02)	

	 ด้านงบประมาณ	พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียระดบัปัญหา

สูงสุดคือ	 มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(		=	2.83,	S.D.	=	1.16)	รองลงมาคือ	มีงบประมาณในการ

จัดฝึกอบรม	 ศึกษาดูงานให้แก่ครู	 บุคลากรเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ(		=	2.74,	S.D.	=	1.07)และข้อที่มี

ค่าเฉลีย่ระดบัปัญหาต�า่สดุคอื	มงีบประมาณเพยีงพอในการ

จดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(		=	2.50,	S.D.	=	1.10)	

	 ด้านบุคลากร	 พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับปัญหา

สูงสุดคือ	 ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ(		=	2.81,	S.D.	=	1.13)รองลงมาคือมีครูผู้สอน

ในสาขาเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ(	 =	

2.70,	S.D.	=	1.06)และข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาต�่าสุด

คอื	มบีคุลากรส�าหรบัปฏบิตังิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

โดยเฉพาะ(		=	2.34,	S.D.	=	1.09)	

	 ด้านคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

ระดับปัญหาสูงสุดคือ	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรยีนมคีวามทนัสมยั	(		=	2.65,	

S.D.	=	0.96)	รองลงมาคือห้องคอมพิวเตอร์มีความพร้อม

ส�าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมส�าเร็จรูป(		

=	 2.64,	 S.D.	 =	 0.95)และข้อที่มีระดับปัญหาต�่าสุด	 คือ	

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี

ความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน

(		=	2.41,	S.D.	=	1.04)	

	 2.	 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต	27	จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน	พบว่าครู

ที่มีประสบการณ์ในการท�างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโดย

รวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 3.	 การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต	27	จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน	ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 2	ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของครตู่อระดบั

ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27	จ�าแนกตามขนาดของ

โรงเรียน	โดยรวมและรายด้าน

ปัญหาการ

บริหารจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

แหล่งความ

แปรปรวน
df SS MS F

ด้านนโยบาย

ระหว่างกลุ่ม 2 32.88 16.44 18.36**

ภายในกลุ่ม 537 480.86 0.89

รวม 539 513.74

ด้านงบประมาณ

ระหว่างกลุ่ม 2 14.51 7.25 9.16**

ภายในกลุ่ม 537 425.45 0.79

รวม 539 439.96

ด้านบุคลากร

ระหว่างกลุ่ม 2 24.92 12.46 19.12**

ภายในกลุ่ม 537 350.02 0.65

รวม 539 374.95
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปัญหาการ

บริหารจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

แหล่งความ

แปรปรวน
df SS MS F

ด้านคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์

ระหว่างกลุ่ม 2 20.83 10.41 15.73**

ภายในกลุ่ม 537 355.38 0.66

รวม 539 376.21

รวม

ระหว่างกลุ่ม 2 22.46 11.23 16.55**

ภายในกลุ่ม 537 364.39 0.69

รวม 539 386.86

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากตาราง	 2การเปรียบเทียบปัญหาการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต	27	จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน	พบว่า	ครูที่ปฏิบัติ

งานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยรวม	

และรายด้าน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	ผลการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่	พบว่า

	 การเปรียบเทียบรายคู่ท้ังโดยรวม	 และรายด้าน	

ได้แก่	ด้านนโยบาย	ด้านบุคลากร	และด้านคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์	พบว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนแตกต่างกับครูโรงเรียนขนาดกลาง	

และครูโรงเรยีนขนาดใหญ่อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ	

.01	 โดยค่าเฉลี่ยระดับปัญหาตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนขนาดเลก็น้อยกว่า	ของครูโรงเรยีนขนาดกลาง	และ

ขนาดใหญ่

	 การเปรียบเทียบรายคู่ด้านงบประมาณ	พบว่า	ครู

โรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

แตกต่างกบัครโูรงเรยีนขนาดกลางอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.01โดยค่าเฉลี่ยระดับปัญหาตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนขนาดเล็กน้อยกว่า	ของครูโรงเรียนขนาดกลาง

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย	 มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผลได้

ดังนี้

	 1.	ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	 ทั้งโดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่า

ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	27	ยังมีปัญหาอยู่บ้างทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 คอมพิวเตอร์มีความ

จ�าเป็นต่อชวีติความเป็นอยูใ่นปัจจบุนัมากขึน้โดยเฉพาะใน

ด้านการจดัการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างจากสมยัก่อนโดยมี

การน�าเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการจดัการ

เรยีนการสอนมากยิง่ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบั	วรตุม์		บรูณสรรพ

สทิธิ(์2552	:	55)	ทีว่จิยัปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน

อ�าเภอเขาฉกรรจ์	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแก้ว	เขต	

1	 ผลการวิจัยพบว่าโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง	

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน	สอดคล้องกับสุภาพ	เผ่าเวียงค�า	(2552	:	125)	ได้

ศึกษาปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรยีนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

บุรีรัมย์	 เขต	 3	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมมีปัญหาอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน

ระดบัปานกลางเช่นเดยีวกนั	โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่มากไป

หาน้อย	 คือ	 ด้านวัสดุครุภัณฑ์	 ด้านงบประมาณ	 ด้าน

บุคลากร	 และด้านการบริหารจัดการตามล�าดับสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	สมบูรณ์	หนูสังข์	 (2549	 :	บทคัดย่อ)	ได้

ท�าการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของบุคลากรใน
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โรงเรียนภาครัฐสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา	

เขต	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหาร	 ครูท่ีรับผิดชอบงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการศกึษาโดยวธิกีารอบรม

มากท่ีสุด	 มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง	และสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	จารวุรรณ	นาตนั	(2551	:92-93)	ได้ท�าการ

วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง	สภาพการด�าเนินงานและความคาดหวัง

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

โรงเรยีนในฝัน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาน่าน	เขต	

1	 ผลการวิจัยพบว่า	 ในภาพรวมสภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในฝันสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต	1	มีระดับปฏิบัติอยู่

ในระดับปานกลาง	

	 ด้านนโยบายพบว่า	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับปัญหา

สงูสดุคอื	มกีารจดัท�าเวบ็ไซต์ของโรงเรยีนเพ่ือเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารและประชาสมัพนัธ์โรงเรยีนทีเ่ป็นปัจจบุนั	การทีผ่ล

การวจิยัปรากฏเช่นนี	้อาจเนือ่งมาจากโรงเรยีนส่วนมากจะ

มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์	 แก้ไขข้อมูลข่าวสาร

การประชาสมัพนัธ์โรงเรียนให้เป็นปัจจบุนัทัง้โรงเรยีนขนาด

เล็ก	โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่	และข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	 มีนโยบายท่ีชัดเจนในการน�าเอา

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน	ทัง้น้ี

อาจเนือ่งมาจากทกุโรงเรยีนได้รบันโยบายจากทางเขตพืน้ที่

การศึกษาเหมือนกันแต่ข้ึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละ

โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ	

	 ด้านงบประมาณ	พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียระดบัปัญหา

มากที่สุดคือ	 มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาจ

เนื่องมาจากโรงเรียนส่วนมากจะประสบปัญหาในการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรยีนขนาดใหญ่

จะประสบปัญหาค่อนข้างมากเนือ่งจากโรงเรยีนขนาดใหญ่

มจี�านวนบคุลากร	นกัเรยีนและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์จ�านวน

มากท�าให้งบประมาณนั้นไม่เพียงพอและในทางกลับกัน

โรงเรียนขนาดเล็กจะประสบปัญหาน้อยอาจเน่ืองมาจาก

จ�านวนนกัเรยีนน้อย	บคุลากรน้อย	อปุกรณ์น้อย	จงึประสบ

ปัญหาน้อยตามไปด้วย	

	 ด้านบุคลากร	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับปัญหาสูงสุดคือ	

ผูบ้รหิารมคีวามรูแ้ละทกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู ้บริหารไม่เห็นความส�าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ

เนื่องจากผู้บริหารเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การพัฒนา

และการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเรยีนการสอน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด้านคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ระดับ

ปัญหาสูงสุดคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการ

เรยีนการสอนของโรงเรียนมคีวามทนัสมยัทัง้นีอ้าจจะเนือ่ง

มาจากทกุโรงเรยีนมีการจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่คีวาม

ทนัสมยัแต่	โปแกรมคอมพวิเตอร์ทีจ่ะน�ามาใช้ในการจดัการ

เรยีนการสอนของโรงเรยีนนัน้ยงัไม่มคีวามทนัสมยัหรอือาจ

จะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานยาก	 ไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการ

	 2.	เปรยีบเทยีบปัญหาการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	 จ�าแนก

ประสบการณ์ในการท�างาน	 พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	27	โดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน	 อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์ในการ

ท�างานต่างกันมีปัญหาคล้ายคลึงกันในการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน	สอดคล้องกบั

วรพงษ์	วรภ	ู(2552	:	87)	ได้ศกึษาปัญหาและความต้องการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของครโูรงเรยีนสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต	 3	 พบว่า	 ตาม

ประสบการณ์การท�างานโดยรวมมีป ัญหาในการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไม่แตกต่างกัน
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	 3.	เปรยีบเทียบปัญหาการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 27	

จ�าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า	 ครูมีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียน	โดยรวมและรายด้านแตก

ต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และเม่ือ

ท�าการเปรียบเทียบรายคู่ท้ังโดยรวม	 และรายด้าน	 ได้แก่	

ด้านนโยบาย	 ด้านบุคลากร	 และด้านคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์	 พบว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อ

ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอนแตกต่างกับครูโรงเรียนขนาดกลาง	

และครูโรงเรยีนขนาดใหญ่อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ	

.01	โดยค่าเฉลีย่ความคิดเหน็ของครโูรงเรยีนขนาดเลก็น้อย

กว่า	ของครูโรงเรียนขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีจ�านวนบุคลากร	 นักเรียน

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์น้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และ

ขนาดกลาง	ท�าให้ระดบัปัญหา	การบรหิารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาด

เล็กมีไม่มากเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่	 และขนาด

กลาง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุภาพ	 	 เผ่าเวียงค�า	

(2552	:	133)	ที่วิจัยเรื่อง	ปัญหาและความต้องการในการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขต

พ้ืนทีก่ารศกึษาบรุรัีมย์	เขต	3	ผลการวจิยัจ�าแนกตามขนาด

โรงเรยีนพบว่าโดยรวมมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมีนยั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน

ดังนี้	

	 1.	ด้านนโยบาย	โรงเรยีนควรมนีโยบายเกีย่วกบัการ

จัดท�าเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสมัพนัธ์โรงเรยีนทีเ่ป็นปัจจบุนั	และควรมกีารพัฒนา

ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามเป็นปัจจบัุน

และทันสมัยอยู่เสมอ	

	 2.	 ด้านงบประมาณ	 โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบ

ประมาณ	 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัฝึกอบรม	ให้แก่ครใูนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น	

	 3.	ด้านบุคลากร	ผู้บริหารโรงเรียนจะเพิ่มพูนความ

รู้	 และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดให้มี

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างเพียงพอ	 เพื่อให้ค�าแนะน�าดูแล	ซ่อมแซม	และบ�ารุง

รักษาให้ใช้งานได้ตลอดเวลา		

	 4.ด้านคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์	โรงเรยีนควรจดัให้

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยส�าหรับใช้ในการจัดการ

เรยีนการสอนของโรงเรยีนและห้องคอมพวิเตอร์ควรมคีวาม

พร้อมส�าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนภายใน

โรงเรียนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	27	

	 2.	 ควรมีการศึกษาถึงปัญหาการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น	ๆ			

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอกราบขอบพระคณุ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สมใจ		

ภมูพินัธุ	์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	และคณาจารย์สาขาบรหิาร

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกท่าน	 ที่ได้

ประสาทวชิาความรู	้	สนบัสนนุการท�าวทิยานพินธ์ในครัง้นี้

จนส�าเร็จ
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ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของ 

โรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัยสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2

Teachers Satisfaction toWard the Management and Educational  

Administration of Primary School under the Primary Education Service 

Area Office 2, Kaset Wisai District, Roi-Et Province

นารี		สิทธิกร,1  สมกูล		ถาวรกิจ 2

Naree		Sitthikorn,1		SomKul		Tharwonkit	2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของครใูนการปฏบิตังิานต่อการบรหิาร

จัดการโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานต่อการบริหาร

จัดการโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	

เขต		2		กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ		ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัย	จ�านวน	248	คน	ตัวแปรที่ใช้ใน

การวิจัยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ		ได้แก่		เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์การท�างาน	และขนาดของโรงเรียน		และ

ตัวแปรตาม		ได้แก่		ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน	4	ด้านคือ		ด้านการบริหารวิชาการ	ด้านการบริหารงบ

ประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	และด้านการบริหารทั่วไป		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	แบบสอบถาม		สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 	 ได้แก่	 	 การหาค่าความถี่	 	 ค่าร้อยละ	 	ค่าเฉลี่ย	 	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 	การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที	(t	–	test)		และค่าเอฟ	(F	–	test)	

ผลการวิจัยพบว่า 

	 1)	 	 ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอ

เกษตรวิสัย	โดยภาพรวม		อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า		ด้านที่มีความพึงพอใจระดับมาก

ที่สุด	ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ		ด้านการบริหารวิชาการ		รองลงมา	คือ		ด้านการบริหารงานบุคคล	และด้านที่อยู่ในระดับ

มากทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ		คอืด้านการบรหิารทัว่ไป	2)		การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครใูนการปฏิบตังิานต่อการบรหิาร

จัดการโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัย		สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด		

เขต		2			เมื่อจ�าแนกตามเพศอายุ	ระดับการศึกษา	และประการณ์การท�างาน		พบว่า		ครูมีความพึงพอใจต่อการบริหาร

1	นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2	รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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จัดการโรงเรียน	 ไม่แตกต่างกัน	และเมื่อจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า	มีความแตกต่างกัน	 	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่		0.05	3)	ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัยได้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการ

โรงเรยีนของโรงเรยีนประถมศกึษาในอ�าเภอเกษตรวสิยั	คอื	ควรส่งเสรมิให้ครมูกีารวจิยัทางการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพ

ของนักเรียน		ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน		ควรให้ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพของตนเอง	และโรงเรียนมีการวางแผนระบบการควบคุมภายในโดยการมีส่วนร่วมของครู	บุคลากรทางการ

ศึกษา	และผู้ปกครอง	

 ค�าส�าคัญ  :	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน,	การบริหารจัดการโรงเรียน,	โรงเรียนประถมศึกษา,	ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต		2

Abstract

	 This	research	aims	to	study	and	compare	the	satisfaction	levels	of	teachers	in	the	management	

and	educational	administration	of	primary	schools	under	the	Primary	Education	Service	Area	Office	2,	

Kaset	Wisai	District,	Roi	Et	Province.	

	 The	data	were	collected	from	population	aggregate,	comprised	of	248	simple	random	teachers	

teaching	in	primary	schools,	Kaset	wisai	District.

	 The	 independent	 and	 dependent	 variables	 were	 used	 in	 this	 research.	 The	 independent	 

variables	were	gender,	age,	level	of	education,	working	experiences	and	size	of	school.	The	dependent	

variables	were	the	satisfaction	with	the	management	in	4	areas	regarding	academic	administration,	

budget	management,	personnel	management	and	general	administrative.	

	 The	questionnaires	were	used	as	 research	equipment.	The	collected	data	were	statistically	

analyzed	with	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and	one	way	ANOVA.	Then,	and		the		

hypothesis	testing	employed	t-test	and	F-test

	 The	results	were	indicated	as	follows:		1)	The	satisfaction	of	teachers	toward	the	management	

and	educational	administration	of	primary	school	under	the	Primary	Education	Service	Area	Office	2,	

Kasetwisai	District,	Rio-Et	province,	was	at	high	level	in	overall	aspects.	Considering	in	each	aspect,	

academic	administration	was	at	the	highest	satisfaction	level,	besides	was	the	personnel	management	

and	 the	 general	 administrative	 had	 lowest	mean.	 2)	 The	 satisfaction	 of	 teachers	 toward	 the	 

management	and	educational	administration	of	primary	 school	 in	Kasetwisai	District,	under	Roi-Et	

Primary	Education	Service	Area	Office	2,	were	compared	and	found	as	follow:	the	different	in	gender,	

sex,	 level	of	education	and	working	experiences	was	found	statistically	 Indifference.	However,	the	

different	 in	 size	 of	 school	was	 found	 statistically	 significant	 difference	 at	 the	 0.05	 level.	 3)	 The	 

elementary	school	teachers	in	Kasetwisai	District	have	provided	suggestions	for	the	operation	method	
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in	the	school	management	of	elementary	schools	in	Kasetwisai	District	which	are	encourage	teachers	

to	perform	educational	research	to	improve	the	quality	of	students,	allocate	sufficient	budget	for	the	

teaching	and	learning,	allow	teachers	to	attend	seminars	to	 improve	their	career	and	the	schools	

should	have	plan	for	internal	control	with	the	participation		of	teachers,	educational	personnel	and	

parents.

 Keywords	 :	Satisfaction,	Management	and	Educational	Administration,Primary	School,	Roi-et	

Primary	Education	Service	Area	Office	2

บทน�า

	 การศกึษาเป็นกระบวนการส�าคัญในการพฒันาคน

ให้มีคุณภาพ	 หากคนมีคุณภาพย่อมส่งผลให้สังคม	 และ

ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า	 การจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	

แต่ในระยะเวลาท่ีผ่านมาแม้จะได้มีความพยายามในการ

พฒันาคณุภาพของเดก็ไทยมาโดยตลอด	แต่ผลการประเมนิ

คุณภาพ	พบว่า		คุณภาพของเด็กไทยยังด้อยกว่าประเทศ

ต่าง	 ๆ	 หลายประเทศ	 ปัญหาการจัดการศึกษาของไทยมี

หลายประการ	 	 เช่น	 การรวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง	

ท�าให้เกดิความล่าช้า	การบรหิารจดัการขาดการมส่ีวนร่วม

ของครู	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ท�าให้ประสิทธิภาพการบริหารลดลงผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนอยู่ในเกณฑ์ต�่า	 เพราะหลักสูตรยังไม่สามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย	 	การ

วัดและประเมินผลเน้นท่ีความรู้ความจ�ามากกว่าการวัด

ความรู้ความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง	 ครูยัง

ขาดความรูค้วามสามารถ	และทกัษะในการจดัการเรยีนการ

สอน	 การขาดจิตส�านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครู	

การขาดแคลนงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษา	อนั

เป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่ก�าลัง

เผชิญอยู่ในปัจจุบัน	 บทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้

ความส�าคัญกับสถานศึกษามากกว่าชุมชน	 และผู้ปกครอง	

จึงท�าให้ขาดการมีส่วนร่วม	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2552,	หน้า	10)

การบริหารและการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็เขต	2	ได้บรหิารและจดัการ

ศกึษาของโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาให้สอดคล้องกบักฎ

กระทรวงศึกษาธกิาร	ว่าด้วยเรือ่งการกระจายอ�านาจการบ

ริหารและการจัดการศึกษา	 โดยน�าหลักเกณฑ์ในการ

ก�าหนดโรงเรยีนท่ีรองรบัการกระจายอ�านาจเป็น	2	ประเภท	

คือ	 โรงเรียนประเภทที่หนึ่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนที่มีจ�านวน

นักเรียนตั้งแต่		500		คนขึ้นไป		หรือโรงเรียนและศูนย์การ

ศึกษาพิเศษ	 และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน)		โดยโรงเรยีนได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ

ประเมินจาก	 สมศ.รอบแรก	 อยู่ระดับดี	 มีค่าเฉล่ียของผล

การประเมินที่	 14	 มาตรฐาน	 มากกว่า	 2.50	 และไม่มี

มาตรฐานใดที่อยู่ในระดับปรับปรุงและโรงเรียนประเภทที่

สอง	ได้แก่	โรงเรยีนทีไ่ม่เข้าข่ายการเป็นโรงเรยีนประเภทที่

หนึง่		และยงัต้องได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีความพร้อม

และความเหมาะสมในการบรหิารและการจัดการศกึษาตาม

กรอบภารกิจการกระจายอ�านาจทั้ง	4	ด้าน	โดยส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	อาจเข้าไป

ช่วยเหลือหรือท�าการแทนในบางเรื่อง(ส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็		เขต	2,		2553		หน้า		2-3)

ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาดงักล่าว	พบว่ามาตรฐาน

ด้านผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	อยู่ในระดับพอใช้	และ

ปรบัปรงุ	ซึง่ด้านผู้เรยีนอนัเป็นผลมาจากการปฏบิตังิานของ
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ครู	ทีเ่ป็นไปตามหลกัการทศิทางการบรหิารและการจัดการ

ศึกษาของแต่ละโรงเรียน	ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู		ผู้

วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกับ

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักใน

การควบคุม	ส่งเสริม	และการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ก�าหนด		และสถานศกึษาทีต่ัง้อยูใ่นแต่ละพืน้ทีข่องเขตพืน้ที่

การศกึษา	ซึง่สถานศกึษามหีน้าทีใ่นการบรหิารและจดัการ

ศกึษา	โดยจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสตูรแกน

กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 จึงสนใจ

ศึกษาความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานการบริหาร

จัดการโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอ

เกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหาร

วิชาการ		ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารงาน

บคุคล		และด้านการบรหิารทัว่ไป(ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2550,หน้า	 13-14)ผลท่ีได้จากการ

วิจัยครั้งนี้จะได้แนวทางส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา	 และ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน	อันเป็นแนวทางให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

ศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของครใูนการปฏบิติังาน

ต่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนของโรงเรยีนประถมศกึษาใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการ

ปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของโรงเรียน

ประถมศกึษาในอ�าเภอเกษตรวสัิยสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 จ�าแนกตาม	 เพศ	

อายุ	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์การท�างาน	และขนาด

ของโรงเรียน

	 3.	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน

ต่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนของโรงเรยีนประถมศึกษาใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	เรือ่ง

ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานต่อการบริหาร

จัดการโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอ

เกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 ซึ่งผู ้วิจัยได้ด�าเนินการและเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า	 ในช่วงเดือน	มกราคม		

2557	ถึงเดือน	มิถุนายน		2557

ประชากร

	 1.	 ประชากร	 ได้แก่	 ครูโรงเรียนประถมศึกษาใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 รวม	 59	 โรงเรียน	 จ�านวน	

738คน		จ�าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	205	คน		โรงเรียน

ขนาดกลาง	366	คน		และโรงเรียนขนาดใหญ่	167	คน

	 2.	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่		ครโูรงเรียนประถมศกึษาใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก 

ตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน	ได้กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	248		

คน

เครื่องมือการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น		3		ตอน	คือ

	 ตอนที่	1	เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
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ของครใูนการปฏบิตังิานต่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนของ

โรงเรยีนประถมศกึษาในอ�าเภอเกษตรวิสยั	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 ลักษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)		

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนของกระทรวง

ศึกษาธิการ	ใน		4		ด้านคือ		ด้านการบริหารวิชาการ		ด้าน

การบรหิารงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบคุคล	และด้าน

การบริหารทั่วไป

	 ตอนที	่3	เป็นข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม

การสร้างเครื่องมือวิจัย

	 1.	ศึกษาเอกสาร	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 2.	 ยกร่างเครื่องมือวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย

คอืการบรหิารจดัการโรงเรยีนประถมศกึษาใน		4		ด้าน		คอื		

ด้านการบริหารวิชาการ	ด้านการบริหารงบประมาณ		ด้าน

การบริหารงานบุคคล	และด้านการบริหารทั่วไป

	 3.	 น�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา	 และผู้เชี่ยวชาญ	 	 3	

คนเพือ่พจิารณาตรวจสอบความเหมาะสม	และความเทีย่ง

ตรงเชิงเน้ือหา	 จากนั้นน�าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item	 –	 

Objective	Congruence	:	IOC)	ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้อง

อยู่ระหว่าง	0.67-1.00

	 6	 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ	

แล้วน�าไปทดลองใช้	 (Try	Out)	กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	

ในโรงเรยีนประถมศกึษาอ�าเภอเกษตรวสิยั		จ�านวน	40	คน

แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)		โดย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (Alpha	Coefficient		ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.96

	 7.	ปรบัปรงุแก้ไขแล้วน�าไปจดัท�าเป็นเครือ่งมอืฉบบั

สมบูรณ์ส�าหรับการเก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 น�าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 วิทยาลัย

เทคโนโลยสียาม		ไปขอความอนเุคราะห์กบัโรงเรยีนประถม

ศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 เพื่อให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถามในการวิจัย

	 2.	ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปส่งโรงเรียนด้วยตนเอง

จ�านวน		248		ฉบับ		ให้เวลาผู้ตอบแบบสอบถาม		15		วัน	

ได้รับแบบสอบถามคืนมา		248	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	 	 	 โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	ดังนี้

	 ตอนที่	1	วิเคราะห์โดยหาความถี่	 	และหาค่าร้อย

ละ	แล้วน�าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

	 ตอนที่	2	ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย		และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	แล้วน�าเสนอในรปูตารางประกอบ

ความเรียง	 แปลผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ

ประเมินของ	Likert	(สุภาเพ็ญ	จริยะเศรษฐ์,	2542,	หน้า	

124)

	 ตอนที่	 3	 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแต่ละด้านเป็นค่า

ความถี่	แล้วน�าเสนอประกอบความเรียง

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยมี		ดังนี้

	 1.	 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูในการ

ปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของโรงเรียน

ประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวสิยั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 2	 โดยรวมและราย

ด้าน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด		คือ		

ด้านการบรหิารวชิาการ	รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก	คือ		ด้าน

การบริหารงบประมาณ	 และด้านการบริหารงานบุคคล		

และด้านที่อยู่ในระดับมากท่ีมีค่าเฉล่ียต�่าสุดคือ	 ด้านการ

บริหารทั่วไป

	 2.	ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ต่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนของโรงเรยีนประถมศกึษาใน
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อ�าเภอเกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	โดยแยกเป็นรายด้าน	ดังนี้

	 	 2.1	 ด้านการบริหารวิชาการ	 โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก		เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ		พบว่า		อยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ		4	ข้อ	และอยูใ่นระดบัมาก	8	ข้อ	ข้อทีอ่ยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	ได้แก่	โรงเรียนประสานความร่วม

มอืกบัสถานศกึษาและองค์กรอืน่ในการพฒันาวชิาการ	รอง

ลงมาคือ	 โรงเรียนสนับสนุนงานวิชาการโดยการประชุม

ชี้แจงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 และข้อท่ีอยู่

ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด		ได้แก่		โรงเรียนส่งเสริมให้

มีการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

  2.2  ด้านการบรหิารงบประมาณ		โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด	6	ข้อ	และอยู่ในระดับมาก		4		ข้อ		ข้อที่

อยู่ในระดับมากที่สุดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	โรงเรียนมีการ

จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมตามแผนงานและโครงการของสถานศึกษา		รอง

ลงมา		คอื		โรงเรยีนมกีารจดัท�ารายละเอยีดงบประมาณให้

มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จของสถานศึกษา	 	 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับมากที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด		ได้แก่		โรงเรียนมีการจัดท�าบัญชีการรับ	การ

จ่ายเงิน	การพัสดุ	เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้

	 	 2.3	ด้านการบรหิารงานบคุคล	โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ข้อที่อยู่ใน

ระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	โรงเรียนมีการแจ้งภาระ

งานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ	 เกณฑ์การ

ประเมนิผลงานแก่ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

รับทราบ	รองลงมาคือโรงเรียนมกีารตดิตามประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของครู	 และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การ

ปฏบิตัเิป็นไปตามระเบยีบวนิยัทางราชการ	ส่วนข้อทีอ่ยูใ่น

ระดับมาก	 ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ได้แก่โรงเรียนส่งเสริมให้

บคุลากรเข้าร่วมการประชุม	อบรมสมัมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง

และงานในหน้าที่

	 	 2.4	 ด้านการบริหารท่ัวไป	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก		เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า		ข้อทีอ่ยูใ่นระดบั

มากทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ		ได้แก่		โรงเรยีนมกีารจดับคุลากรรบั

ผดิชอบ	และพฒันาให้มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติ

งานธรุการรองลงมา	คือ	โรงเรยีนขอความร่วมมอืผู้ปกครอง

และชุมชน	 ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

โรงเรยีน		ส่วนข้อทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สุด		ได้แก่		

โรงเรียนมีการวางแผนระบบการควบคุมภายในโดยการมี

ส่วนร่วมของครู	บุคลากรทางการศึกษา	และผู้ปกครอง

	 3.	ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของครใูนการ

ปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	จ�าแนกตามเพศ		อายุ		ระดับ

การศึกษาประสบการณ์การท�างาน		และขนาดของโรงเรยีน		

ดังนี้

	 	 3.1	จ�าแนกตามเพศ	โดยรวม	พบว่า	ครมูคีวาม

พึงพอใจไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05		สรปุความได้ว่า	ครทูีม่เีพศแตกต่างกนั		มคีวามพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนประถม

ศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัยทั้ง	4		ด้าน	กล่าวคือ	ครูมีความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับมาก

เหมอืนกนั		มคีวามพงึพอใจในการปฏิบตังิานไม่แตกต่างกนั

	 	 3.2	จ�าแนกตามอายุโดยรวมพบว่า	ครูมีความ

พึงพอใจไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05		สรปุความได้ว่า	ครทูีม่อีายแุตกต่างกนั	มคีวามพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนประถม

ศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัยทั้ง	4		ด้าน		กล่าวคือ	ครูมีความ

พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับมาก

เหมอืนกนั		มคีวามพงึพอใจในการปฏิบตังิานไม่แตกต่างกนั

	 	 3.3	จ�าแนกตามระดับการศึกษา	โดยรวม	พบ

ว่า	 ครูมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั.05สรปุความได้ว่า		ครทูีม่รีะดบัการศกึษาแตก

ต่างกัน	 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่อการบริหาร

จัดการโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 ทั้ง	 4		

ด้าน		กล่าวคือ	ครูมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่มีค่า
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เฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนกัน	 มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 	 3.4	จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน	โดย

รวมพบว่าครูมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 สรุปความได้ว ่า	 ครู ท่ีมี

ประสบการณ์การท�างานแตกต่างกัน	มคีวามพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาใน

อ�าเภอเกษตรวสิยั	ทัง้		4		ด้าน	กล่าวคอื	ครมูคีวามพึงพอใจ

ต่อการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเหมือนกัน	มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 	 3.5	จ�าแนกตามขนาดของโรงเรยีน	โดยรวม	พบ

ว่าครูมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 .05	 สรุปความได้ว่า	 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

โรงเรียนทีม่ขีนาดแตกต่างกัน	มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิ

งานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอ

เกษตรวิสัย	ทั้ง	4	ด้าน	กล่าวคือ	ครูมีความพึงพอใจต่อการ

ปฏบิตังิานทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากเหมอืนกนั	มคีวามพงึ

พอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 4.	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานใน

การบริหารจัดการโรงเรียนประถมในอ�าเภอเกษตรวิสัย	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด		

เขต	2	จ�าแนกเป็นรายด้าน		ดังนี้

	 	 4.1	 ด้านการบริหารวิชาการ	 โรงเรียนควร

ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ	 และการจัดสรรสื่อการเรียน

ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	 รองลงมาคือ	

โรงเรียนควรให้ครูและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก�าหนดหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้

เรียนผูป้กครอง	และและโรงเรียนควรจดัให้มีการอบรม	และ

พัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ	 ต่อเน่ือง	 และควรจัดสรร

อัตราก�าลังบุคลากรเพิ่ม

	 	 4.2	ด้านการบรหิารงบประมาณ		ส�านกังานเขต

พ้ืนทีก่ารศกึษาควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมตามความจ�าเป็น	

และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษารองลงมา	 คือ	

โรงเรยีนควรให้ครมูส่ีวนร่วมในการบรหิารงบประมาณโดย

การร่วมเป็นกรรมการจดัซือ้และจัดจ้าง		และส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรเก่ียวกับการ

บริหารงบประมาณแบบ		PBBS

	 	 4.3	ด้านการบริหารงานบุคคล		ส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาควรให้โรงเรยีนจัดหาบคุลากรเองตามความ

ความต้องการและจ�าเป็น	รองลงมา	คือโรงเรียนควรจัดให้

มกีารอบรมให้ความรูแ้ก่คร	ูและบคุลากรทางการศึกษาโดย

เฉพาะเรื่องเก่ียวกับอาจารย์สาม	 และส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาควรให้ความเป็นธรรมแก่บคุลากร	โดยให้โรงเรยีน

ดูแลบุคลากรเอง

	 	 4.4	ด้านบริหารงานทั่วไป	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาควรจัดสรรอัตราก�าลังคนให้เพียงพอ	 รองลงมา	

คือ	 นักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดให้มีการอบรมและ

พฒันาบคุลากรอย่างสม�า่เสมอ	และส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาควรจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปรายผล	

ดังนี้

	 1.	 ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานต่อการ

บรหิารจัดการโรงเรยีนของโรงเรียนประถมศกึษาในอ�าเภอ

เกษตรวิสัย	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาร้อยเอด็เขต		2โดยรวมและรายด้าน	พบว่า		ครมูคีวาม

พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับมาก	 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน		พบว่า		ด้านที่ครูมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 คือ	 ด้านการบริหาร

วชิาการ		เนือ่งจากครทูีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างได้ปฏบิตักิารสอน

ในโรงเรยีนระหว่าง		5–15		ปี		ส่วนใหญ่เป็นครทูีมี่ภมูลิ�าเนา

ในที่ตั้งของโรงเรียนหรือใกล้กับโรงเรียน	 จึงมีความรัก

ศรัทธาและความผกูพนัต่อโรงเรียนทีเ่ป็นทนุเดมิจงึได้ทุ่มเท

ในการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน	 ประกอบกับโรงเรียนมี

การก�าหนดให้การบริหารงานวิชาการ	 เป็นหัวใจที่ส�าคัญ

ของสถานศึกษา	 โดยผู้บริหาร	 และครูจะมีการประสาน

ความร่วมมอืในการบรหิารงานภายในโรงเรยีนมกีารประชมุ
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วางแผนกับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อก�าหนดแนวทางใน

การด�าเนินงาน	โดยมีจุดมุ่งหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของการ

จัดการศึกษา	 ครูซ่ึงท�าหน้าท่ีน�านโยบายไปปฏิบัติจะรับรู้

แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบริหารวิชาการเป็นอย่างดี

จงึให้ครผููส้อนมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงานวชิาการใน

ระดับมาก	สอดคล้องกับ		อรุณ	ด�าขลับ	(2552,	หน้า		90)	

ปาริชาติ	เดชมิตร	(2549,	บทคัดย่อ)	และเฉลียว		ศิริมาศ	

(2553,	บทคัดย่อ)	ที่พบว่า	สภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนโดยรวมและเป็นรายด้านมีการด�าเนินการอยู่

ในระดับ		และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นส�าคัญที่

น�ามาอภิปรายผลเป็นแต่ละด้าน

	 	 1.1	ด้านการบรหิารวชิาการ	ครมูคีวามพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานต่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนของโรงเรยีน

ประถมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก		เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ		พบ

ว่า	 	 ข้อที่ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 	 คือโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสถาน

ศึกษาและองค์กรอ่ืนในการพัฒนาวิชาการ	 เพราะการ

บริหารวิชาการเป็นงานหลักในการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียน	 ดังน้ัน	 ครูจึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน

ขอบข่ายเนื้อหาหลักการบริหารด้านวิชาการเป็นอย่างดี		

และให้ความส�าคญักับการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคญั		สอดคล้องกบังานวิจยัของ	อรณุด�าขลบั	(2552,	

หน้า	90)	และ	สายสวาท	พันธุ์อุดม	(2548,	หน้า	49)	ที่ว่า	

ครู	และผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก		อันดับ

แรก	คอื	ด้านการบรหิารวชิาการ	รองลงมา	ด้านการบรหิาร

งานงบประมาณ	 ด้านการบริหารงานท่ัวไป	 และด้านการ

บริหารงานบุคคล

	 	 1.2	 	 ด้านบริหารงบประมาณ	 ครูมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียน

ประถมศกึษาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	

พบว่า	ข้อที่ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณภายใน

สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามแผนงาน	 และ

โครงการของสถานศึกษา	 สอดคล้องกับนโยบายของ

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(2550,หน้า	

31-40)		ที่ก�าหนดให้การบริหารด้านงบประมาณ	โรงเรียน

จะต้องจดัท�าแผนงบประมาณเพือ่ยืน่ค�าของบประมาณต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และต้องมี

การจดัท�าแผนปฏิบตักิารจ่ายเงนิตามทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบ

ประมาณ

	 	 1.3		ด้านบรหิารงานบคุคล		ครมูคีวามพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานต่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนของโรงเรยีน

ประถมศกึษาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	ข้อที่ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 โรงเรียนมีการแจ้งภาระงานมาตรฐาน

คุณภาพงาน	มาตรฐานวิชาชีพ	 เกณฑ์การประเมินผลงาน

แก่ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	สอดคล้องงาน

วจิยัของ	วรีะสทิธิ	์วงศ์ผดงุธรรม	(2551,	บทคดัย่อ)	ทีว่่าการ

บริหารงานบุคคล	 เป็นกระบวนการด�าเนินงานท่ีผู้บริหาร

ได้ใช้ศาสตร์และศิลปในการพิจารณาบุคคลเพื่อสรรหามา

บรรจ	ุแต่งตัง้	ซึง่จะต้องได้คนดมีคีวามสามารถ	และมคีวาม

เหมาะสมเข้ามาท�างานในหน่วยงาน	

	 	 1.4	ด้านบรหิารทัว่ไป	ครมีูความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของโรงเรียน

ประถมศกึษาอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบ

ว่าข้อทีค่รมูคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	

คือ	 โรงเรียนมีการจัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มี

ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิานธรุการสอดคล้องกบั

ที่กระทรวงศึกษาธิการ	(2546,	หน้า	51)	ได้ก�าหนดให้งาน

ด้านการบรหิารงานทัว่ไป	ได้แก่	การพฒันาระบบและเครอื

ข่ายข้อมลูสารสนเทศ	การประสานงานและพฒันาเครือข่าย

การศึกษา	รวมถึงการส่งเสริม	สนับสนุน	ข้าราชการครูให้

น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

พัฒนาการท�างานสอดคล้องงานวิจัยของ	 เฉลียว	 ศิริมาศ	

(2553,	 บทคัดย่อ)	 ที่ว่าการน�าระบบสารสนเทศมาใช้กับ

งานธุรการเป็นการเอื้อประโยชน์ในการท�างานให้กับครู

	 2.	เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติ
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งานต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของโรงเรียนประถม

ศกึษาในอ�าเภอเกษตรวสิยั	จ�าแนกตามสถานภาพการด�ารง

ต�าแหน่งของครู	พบว่า	โดยรวมและรายด้านครูมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน		ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ว่าการศึกษาในปัจจุบันโรงเรียนมีขนาดแตกต่างกันมาก	มี

การแข่งขันในด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	

ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการประเมิน

คุณภาพจากองค์กรมหาชนทุก	5	ปี	ดังนั้น	ครูที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนทุกคน	 จึงเห็นว่าโรงเรียนเป็นของครูทุกคน	 ดัง

นั้น	 ครูทุกคนมีหน้าทีต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษา	

เพื่อให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	และ

ชุมชน	 นอกจากนี้	 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่

ส�าคัญในการเตรียมและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับสภาพ

การณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ดังนั้น	ในการจัดการศึกษาของสถาน

ศกึษาจงึต้องยดึหลกัผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	และเพราะเชือ่ว่าทกุ

คน	 มีความสามารถที่จะเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้เต็ม

ตามศักยภาพ		ดังนั้น	ไม่ว่าครูผู้สอนจะปฏิบัติงานในขนาด

สถานศึกษาขนาดใดก็ตาม	 ค รูทุกคนสามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอัน

พงึประสงค์ตามจดุมุง่หมายของการจดัการศึกษา	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ทองพุฒ		เปี่ยมยา		(2550,	หน้า	45-66)		

สุชาติ	เจริญวงษ์		(2551,	หน้า	70-85)		อาทิตย์		แก้วมณี	

(2551,	หน้า	50-55)	และ	ศุภมิตร	 	นาถมทอง	 	 (2552,	

หน้า	193-198)		ที่ว่าครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน		

มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 3.	 แนวทางการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของครูต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของโรงเรียน

ประถมศึกษาในอ�าเภอเกษตรวสิยั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2	โรงเรียนควรมีการ

แต่งตั้ง	 ผู้รับผิดชอบเพื่อท�าหน้าที่ในงาน	 ด้านการบริหาร

วิชาการ	 ด้านบริหารงบประมาณ	 ด้านบริหารงานบุคคล	

และด้านการบริหารท่ัวไป	 โดยสถานศึกษาจะต้องส่งเสริม

สนบัสนนุให้บคุลากรได้รบัการอบรมปฏบิตักิาร	โดยผู้เชยีว

ชาญทีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง	เพื่อเพิ่มพูนความ

รู	้ทกัษะ	และการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีวาม

หลากหลาย	 ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างเครื่องมือที่มีความ

เหมาะสมในการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรู	้เปิดโอกาสให้

ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมต่าง	ๆ 	เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ

สอบการด�าเนินงานทุกด้านของโรงเรียน	 ให้ข้อเสนอแนะ	

และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ

ประกันคุณภาพตามแนวคิดคุณภาพแบบ	 PDCA	 ผลการ

ศกึษาเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า	โรงเรยีนแต่ละแห่งจะต้องสง่

เสริมการบริหารงานทุกด้านในโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองโดย

เน้นการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนให้ความส�าคญักบัระบบ

การบริหารมีการประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้มีความรู้ความ

สามารถและน�าระบบการประกันคุณภาพมาใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 	 สอดคล้องกับ	 วิจัยของ	ณัฐธนพล	 ปะจีน	

(2554,	 หน้า	 88-91)	 ที่พบว่า	 แนวทางในการพัฒนาการ

บริหารงานทุกด้านของโรงเรียน	 คือ	 ด้านการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา	 ควรจัดท�าแผน

ปฏิบัติการนิเทศภายในและก�าหนดปฏิทินการด�าเนินการ

พร้อม	ทั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	มี

การตัง้คณะกรรมการ	คณะท�างานควบคุมดแูลตดิตามการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้และผู้บริหาร

ควรตดิตามผลการประเมนิการประกนัคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาอย่างสม�่าเสมอเพื่อแจ้งให้ครูทราบ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ด้านการบริหารวิชาการ	 ผู้บริหารควรส่ง

เสริมให้มีการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียน		และโรงเรียนจัดให้มีการนิเทศ	ติดตาม	ประเมิน

ผลการด�าเนินงานทางวิชาการ	 และการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียน		ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 	 1.1.1	 ผู ้บริหารควรสนับสนุนให้ครูใน

โรงเรียนเรียนมีการวิจัยในชั้นเรียน	 หรือการวิจัยเกี่ยวกับ

ประสิทธผิลของการจดัการเรยีนการสอนโดยเฉพาะการน�า
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หลักสูตรแกนกลางไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละกลุ่มสาระ	 เพื่อให้โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

	 	 	 1.1.2	ผูบ้รหิารควรให้คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	โดย

ประเมนิผลและควบคมุตรวจสอบการจัดการเรยีนการสอน

ในโรงเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

	 	 1.2	ด้านการบรหิารงบประมาณ	ผูบ้รหิารมกีาร

จดัท�าบญัชกีารรบั	จ่ายเงนิ	การพสัดเุป็นปัจจบุนั	และตรวจ

สอบได้	 และโรงเรียนมีการบริหารพัสดุและสินทรัพย์	 เป็น

ไปตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัดุฯ	ผูว้จิยั

มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 	 1.2.1		ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศกึษาควรจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมครผููร้บัผดิชอบด้านการ

เงิน	และการพสัดขุองโรงเรยีนเพือ่ให้มคีวามรูป้ระสบการณ์

ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการจัดท�าบญัชี	และการพสัดขุองโรงเรยีน

	 	 	 1.2.2	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาควรจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมครผููร้บัผดิชอบด้านการ

พัสดขุองโรงเรยีนเพือ่ให้มคีวามรู้	ประสบการณ์เกีย่วกบัการ

จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินโรงเรียน

	 	 1.3	ด้านการบรหิารงานบคุคล	โรงเรยีนส่งเสรมิ

ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม	 อบรมสัมมนา	 เพื่อพัฒนา

ตนเองและงานในหน้าที่	 และโรงเรียนมีการก�ากับดูแล	

เอาใจใส่ต่อครู	 และบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม

ระเบยีบวนิยั	และจรรยาบรรณของคร	ูผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะ	

ดังนี้

	 	 	 1.3.1	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาและหรือโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในแต่ละกลุ่ม

สาระตามหลักสูตรแกนกลางเพ่ือให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู้	 ประสบการณ์	 เทคนิคและวิธีการ

สอนใหม่	ๆ	อยู่เสมอ

	 	 	 1.3.2	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาควรจัดหลกัสตูรการฝึกอบรมครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา	 เพื่อให้มีความรู้	 และตระหนักในบทบาทหน้าที่ใน

โรงเรยีนและชุมชนมกีารประกาศเกยีรตคุิณเมือ่ครทู�าความ

ด	ีมคีวามรบัผดิชอบและลงโทษทนัทเีมือ่ครทู�าผดิวนิยัและ

จรรยาบรรณตามควรแก่กรณีของการท�าความผิด

	 	 1.4	 ด้านการบริหารทั่วไป	 โรงเรียนมีการ

วางแผนระบบการควบคุมภายในโดยการมส่ีวนร่วมของครู	

บุคลากรทางการศึกษา	 และผู้ปกครอง	 และโรงเรียนจัด

บุคลากรไว้ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ประสานความร่วมมือใน

การจัดการศึกษากับชุมชน	 และหน่วยงานอื่น	 ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะ	ดังนี้

	 	 	 1.4.1	 ผู้บริหารโรงเรียน	 ควรแต่งต้ังในรูป

คณะกรรมการเพื่อวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียน	

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง	 ฯลฯ	 โดยมีครูคนใดคนหนึ่งเป็น

เลขานกุารเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูและจดัท�าแผนการตรวจ

สอบการควบคุมภายในของโรงเรียน	ทั้งนี้	ควรให้ครูเข้ามา

มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ

	 	 	 1.4.2	 ผู้บริหารโรงเรียนควรแต่งตั้งครูท�า

หน้าทีเ่ป็นประชาสมัพนัธ์ของโรงเรยีนเพือ่ให้ข้อมลูข่าวสาร

ที่ถูกต้องแก่ชุมชน	 และผู้ปกครอง	 รวมทั้งการติดต่อ

ประสานงานบุคคล	 องค์กร	 และส่วนราชการ	 เพื่อการ

ประสานความร่วมมือและอื่น	ๆ		ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรศึกษาประสทิธภิาพการปฏิบตังิานของ

ครูและผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต		2

	 	 2.2	 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภายใต้ข้อจ�ากัด

ด้านงบประมาณเปรียบเทียบกับโรงเรียนท่ีมีงบประมาณ

เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอนในระดบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	2

	 	 2.3	ควรศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหาร

จดัการโรงเรียนตามแนวทางการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็น
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ฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาร้อยเอ็ด	เขต		2
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

The Parent,s Opinion toward,s the Management and Educational  

Administration of Child Development Centers under Kaset Wisai  

District Local Administration, Roi -Et Province.
                                                                    

		ปัญญพร	ศรีเที่ยง1,	สมกูล	ถาวรกิจ2	,	ภูมิพัฒน์	แก้วมูล	, 3

																																						Panyaporn	Sritiang1,	Somkul	Tharwonkit2,	Phumipat		Kaewmool3 

บทคัดย่อ

	 การวิจัย	ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็	2)	เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูป้กครองเดก็ต่อการบรหิารจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเดก็เล็ก	3)	ศึกษา

ข้อเสนอแนะในการบรหิารจดัการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป้กครองเดก็ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	สงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	355	คน	 สุ ่มโดยการแบ่งชั้นภูมิ	 (Stratified 

sampling)	แล้วท�าการการสุ่มแบบง่าย(Simple	random	sampling)	วิเคราะห์ข้อมูลหา	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานและ	t	–	test	(Independent)	และ	F	-	test	(One	-	Way	ANOVA)	โดยก�าหนดนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

ผลการวิจัยพบว่า 

	 ผู้ปกครองเด็ก	มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง	6	ด้าน	โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก	3	ด้าน	โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก	คือ	ด้านบุคลากร	รอง

ลงมาคือ	ด้านอาคาร	 สถานท่ีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 อยู่ในระดับ

ปานกลาง	3	ด้าน	โดยมค่ีาเฉล่ียสงูสดุอนัดบัแรก	คอื	ด้านส่งเสรมิเครอืข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยัรองลงมา	คือ	ด้านวิชาการ

และกจิกรรมตามหลกัสตูรและด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน	ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็	พบ

ว่า	ผูป้กครองเด็ก	ทีมี่สถานภาพ	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	อาชพี	รายได้	แตกต่างกนั	มคีวามคดิเห็นต่อการบริหารจดัการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ไม่แตกต่างกันข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

ต้องการให้ผูบ้รหิารท้องถิน่	มวีสิยัทศัน์	นโยบาย	หลกัการ	เป้าหมายและแผนการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน	ในการบรหิารจดัการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง	 ครูควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็ก	 ครูควรมีความ

สามารถและบุคลิกที่เหมาะสม	พูดจาสุภาพ	ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองเด็กได้ดี	ดูแลเอาใจใส่นักเรียน	อุปกรณ์ประกอบ

1  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	บัณฑิตวิทยาลัย	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2	ปร.ด.(การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3	ศษ.ด.	(การบริหารการศึกษา)	รองศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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กิจกรรม	สื่อการเรียนการสอน	ตลอดจนสถานที่พักผ่อน	สวนหย่อม	ควรสะอาดเรียบร้อย	มีความปลอดภัยส�าหรับเด็ก	

ครูควรมีการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย	เพื่อพัฒนาการที่ครบถ้วนของเด็ก	ทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคมและสติ

ปัญญา	ควรจดัท�ากิจกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนและศนูย์พฒันาเดก็เล็ก	ควรจัดประชมุหวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็

เล็กครู	ผู้ดูแลเด็ก	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

 ค�าส�าคัญ :	ความคิดเห็น,	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract

	 The	study	regarding	parent’s	opinions	toward	the	management	and	educational	administration	

of	child	development	centers	under	Kaset	Wisai	District	Local	Administration,	Roi	Et	Province,	was	

aimed	 as	 follows	 1)	 examined	 the	 parent’s	 opinions	 toward	 the	management	 and	 educational	 

administration	of	child	development	center,	2)	compared	the	examined	opinions	of	parent’s	toward	

the	management	and	educational	administration	of	child	development	center	and	3)	studied	the	

recommendations	 concerning	management	 and	educational	 administration	of	 child	 development	

center.

	 This	study	is	a	quantitative	research.	The	data	collection	instrument	used	in	this	study	was	 

a	five	–	level	rating	scales	questionnaire,	which	was	validated	by	3	experts	and	brought	to	trial	with	

a	sample	of	40	parents.	The	data	were	collected	from	population	aggregate,	comprised	of	335	parents	

of	small	children	studying	in	child	development	center	under	Kaset	Wisai	District	Local	Administration,	

Roi	Et	Province.

	 The	collected	data	were	subsequently	analyzed	using	statistical	software	to	find	the	index	of	

consistency	 (IOC)	 between	 the	 questionnaires	 and	 purposes	 of	 the	 research,	 percentage,	mean,	 

standard	deviation,	and	compared	the	collected	opinions	of	parents	toward	the	management	and	

educational	 administration	 of	 child	 development	 center.	 The	 test	 statistics	 used	 were	 t-test	 

(Independent)	and	F	-	test	(One	-	Way	ANOVA)	with	the	statistical	significance	at	0.05	level.

	 The	 result	 found	 that	 the	 opinion	 of	 parents	 toward	 management	 and	 educational	 

administration	of	child	development	center	in	6	scopes	was	at	level	in	overall	aspects.	Moreover,	In	

general	was	at	the	medium	level.	When	considering	each	aspect,	it	was	found	that	the	personnel	

aspect	was	at	the	high	level	followed	by	the	venues,	environment	and	security	aspect	which	was	at	

the	medium	level.	The	aspect	with	the	lowest	average		was	the	participation	and	from	all	parties.and	

compare	the	parent’s	opinions	towards,	founding	that	the	parent	in	marital	status,	sex,	age,	education,	

occupation	and	income	of	the	parent	as	the	factors	in	parent’s	opinions	toward	management	and	

educational	administration	of	child	development	center	was	found	statistically	insignificant	difference	
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at	the	0.05	level.

	 Regarding	the	suggestions,	the	parents	expressed	their	opinions	that	the	local	leader	should	

have	a	clear	vision,	policy,	principle	and	action	plan	in	managing	and	education	administrating	of	child	

care	center	and	keep	up	with	changes.	Besides,	teachers	should	listen	to	the	opinions	of	parents.	

Teachers	 should	 have	 the	 appropriate	 competence	 and	 personality,	 polite	 and	 have	 good	 

communication	skill	with	parents	and	take	care	of	student.	The	activities	instruments,	educational	

instructions	as	well	as	the	environment	should	be	neat,	clean	and	safe	for	children.

	 Also,	teachers	should	have	a	variety	of	teaching	methods	in	order	to	improve	the	completeness	

of	physically,	emotionally,	socially	and	intellectually	in	children.	There	should	be	activities	in	order	

to	strengthen	the	relationship	between	the	community	and	child	care	centers.	The	meeting	should	

be	held	between	the	head	of	child	care	center,	teachers,	and	teachers’	assistants	within	the	local	

administration	in	order	to	share	experiences.

 Key words	:	Opinion,	Child	Development	Center

บทน�า

	 การจดัการศกึษาเป็นบรกิารสาธารณะประเภทหนึง่

ที่จะต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู ้

บริหารจัดการตามหลักการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บ ริหารจั ดการ 	 พระราชบัญ ญัติ ก า รศึ กษาแห ่ ง

ชาติ	พ.ศ.	2542	 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง	ฉบับท่ี	3พ.ศ.	2553)	

มาตรา	41บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธ์ิ

จดัการศกึษาในระดบัใดระดบัหนึง่หรอืทกุระดบัตามความ

พร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น

มาตรา	42	บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ	 ก�าหนดหลัก

เกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และมหีน้าทีใ่นการประสาน

และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการ

ศกึษาสอดคล้องกบันโยบายและได้มาตรฐานการศกึษารวม

ทัง้การเสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอดุหนนุการจดัการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้พระราช

บัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	(แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง	ฉบับที่	2	 พ.ศ.	 2549)	 มาตรา	16	(9)	ได้บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษา

และตั้งงบประมาณ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	

การบริการสาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(มาตรา	16	(9)	 ,30	(4)	ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไป

ตามความจ�าเป็นและความต้องการของท้องถิน่นัน้	ส�าหรบั

การจดัการศกึษาของท้องถิน่นัน้	มกีรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 เป็นหน่วยงานส่งเสริม

สนับสนุน	ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการจัดการ

ศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	ภายใต้

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา	เพือ่ใช้เป็นหลกัในการ

เทียบเคียงส�าหรับการส่งเสริมดูแล	การตรวจสอบการ

ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในฐานะหน่วยงานซึง่มี

ภารกจิหน้าทีร่บัผดิชอบด้านการพฒันาเดก็	การบริหารและ

การจดัการศกึษาในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะประสพผลส�าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู ่กับ

กระบวนการจัดการและการด�าเนินงานที่เน้นการเตรียม

ความพร้อมของเดก็เพือ่ทีจ่ะเข้ารบัการศึกษาในระดบัสูงขึน้
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ต่อไปและในด้านการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กยังมีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีจะช่วยให้เด็กได้รับ

การพัฒนาท่ีดีขึ้น	เช่น	สถานท่ี	 ลักษณะอาคาร	การจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ	เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญ

อย ่ า งหนึ่ งที่ ท� า ให ้ ก ารพัฒนา เด็ ก เล็ กมี ประ สิทธิ์

ภาพ	นอกจากการจดัสภาพแวดล้อมทีด่แีล้วศนูย์พฒันาเดก็

เลก็ยงัต้องให้การดแูลด้านสขุภาพอนามยั	เพือ่ให้เด็กได้รบั

การพัฒนาทางร่างกายอารมณ์และสังคมในการอยู่ร่วมกับ

ผูอ้ืน่ได้	มผีูด้แูลทีม่คีวามรูใ้นการเอาใจใส่เดก็เลก็	ตลอดจน

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก	 สิ่งเหล่าน้ี

จะท�าให้เดก็มีการพฒันาท่ีเรว็ขึน้และมกีารฝึกให้รับผดิชอบ

ต่อตนเอง	ต่อหน้าที่และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม	ส่ิง

แวดล้อมได้ดี	หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เห็นความส�าคัญ

ของการจดัสภาพแวดล้อมการจดัครผููด้แูลเดก็ทีมี่ความรู	้มี

คุณธรรมและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยเด็กจะขาด

แหล่งเรียนรู้และจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ

สภาพแวดล้อมได้ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

ตามมาในอนาคต

	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร ้อยเอ็ด	แบ่งการ

ปกครองออกเป็น	13	ต�าบล	175	หมู่บ้านองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	15	แห่ง	แยกเป็น	เทศบา	ต�าบล	3	แห่ง	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	12	แห่ง	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	66	แห่ง	ครู

ผู้ดูแลเด็กเล็ก	60	คนหัวหน้าศูนย์และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์	

11	 คน	 พนักงานจ้างตามภารกิจ	 104	คน	พนักงานจ้าง

ทั่วไป2	คนเด็กเล็ก	3,154	คน	จัดการศึกษาระดับปฐมวัย	

ตามมาตรฐานการด�า เ นินงานศูนย ์พัฒนาเด็กเ ล็ก	

จ�านวน6	ด้าน	(ส�านกังานท้องถิน่อ�าเภอเกษตรวสิยั,	2555,	

เอกสารอัดส�าเนา)	 ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 ผู้

ปกครองเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญอย่างมากต่อการศึกษา

ของเด็ก	 ทั้งนี้	 เพราะบ้านเป็นสถาบันส�าคัญอันดับแรกที่

สร้างให้เด็กเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการด�าเนินชีวิต

ได้อย่างมีความสุข	 เด็กสามารถเติบโตมากน้อยเพียงใด	 มี

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ดีอยู่ที่

บทบาทของผูป้กครองเป็นส�าคญั	ผูป้กครองเป็นครคูนแรก

ของเดก็เป็นผูท้ีมี่บทบาทในการให้ความรู้	ให้ประสบการณ์

แก่เด็กและเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ของเด็ก	 นอกจาก

นั้น	 ผู้ปกครองยังมีหน้าที่อบรมเล้ียงดูให้เด็กเจริญเติบโต

แข็งแรงมคีวามสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกายจิตใจ	อารมณ์	มหีน้า

ที่ในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาเช่ือมโยงต่อจากทาง

โรงเรยีน	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู้่ปกครองจะต้องรูบ้ทบาทหน้าที่

ของตนในการที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาทุกด้านและจะต้องให้

ความร่วมมือกับทางโรงเรียนที่จะพัฒนาเด็ก	 ด้วยความ

ส�าคัญของผู้ปกครองดังกล่าว	 พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไข	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	จึง

ได้กล่าวถึงการให้สถาบันต่างๆในสังคมไม่ว ่าจะเป็น

ครอบครวั	ชมุชน	องค์การและ	สถานประกอบการในชมุชน	

ทั้งภาครัฐและเอกชน	องค์การวิชาชีพ	สถาบันทางศาสนา

และสถาบันอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	การ

จัดการศึกษาในยุคปัจจุบันหากผู้ปกครองให้ความร่วมมือ

กับครูและสถานศึกษาอย่างจริงจัง	 ก็จะท�าให้การจัดการ

ศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร	กล่าวคือ	นักเรียน

ได้รับการพัฒนาให้ถึงขีดสูงสุดของศักยภาพได้	 เพราะการ

ทีผู่ป้กครองมส่ีวนร่วมและให้ความร่วมมอืจะท�าให้ครไูด้รบั

ทราบข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล

และในท�านองเดียวกนัผู้ปกครองก็จะได้รบัทราบพฤตกิรรม

และช่วยเหลือส่งเสริมหรือแก้ไข	 เพื่อให้นักเรียนได้รับการ

พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	 แต่ในทางกลับกันผู้ปกครองยัง

ไม่เห็นความส�าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

นกัเรยีน	จงึให้ความร่วมมอืกับครแูละสถานศกึษายงัไม่มาก

นกัจากประเดน็ส�าคญัดงักล่าวข้างต้นท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะ

ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งผลการวิจัย

นีส้ามารถเป็นแนวทางในการน�าไปปรบัปรงุการด�าเนนิการ

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและ

ความต้องการของผู้ปกครองในอ�าเภอเกษตรวิสัย	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด		มากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการ

บริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูป้กครองต่อ

การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัด

ร้อยเอ็ดจ�าแนกตาม	 สถานภาพ	 เพศ	 อายุ	 ระดับการ

ศึกษา	อาชีพและรายได้

	 3.	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ

ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการวิจัย

	 ผู้ปกครอง	ท่ีมี	สถานภาพ	เพศ	 	อายุ	 ระดับการ

ศึกษา	อาชีพ	รายได้	ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก	แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 1.1	 ตัวแปรต้น	ได้แก	่คุณลักษณะท่ัวไปของผู้

ปกครอง	จ�าแนกเป็น	สถานภาพ	เพศ	อาย	ุระดับการศกึษา		

อาชีพและรายได้

	 	 1.2	ตัวแปรตาม	ได้แก่	ความคิดเห็นของผู ้

ปกครองต่อการบรหิารจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กใน

สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น	 อ�าเภอเกษตรวิสัยจังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	 6	ด้าน	ได้แก่	(กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิน่,	2553,	หน้า	4)	ด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันา

เดก็เลก็	ด้านบคุลากร	ด้านอาคาร	สถานที	่สิง่แวดล้อมและ

ความปลอดภัย	 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	

ด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน	ด้าน

ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 2.	พ้ืนทีท่�าวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่	ศนูย์พฒันาเดก็ในสงักดั

องค์กรปกครองท้องถ่ิน	อ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน	66	ศูนย ์

ผู้ปกครอง	จ�านวน	3,154	คน

	 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี	้ได้แก่	ผูป้กครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	355	คน 

ค�านวณได้จากสูตรของ	Yamane	(1973,	p.	727)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	คือ	 แบบสอบถาม 

	แบบปลายปิดและปลายเปิด	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่ 	 1 	 ข ้ อมู ลพื้ นฐานทั่ ว ไปของผู ้ ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย	สถานภาพ	เพศ	อาย	ุระดบัการ

ศึกษา	อาชีพ	รายได้

	 ตอนที่	2	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้

ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเกษตรวิสัย 

จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	6	ด้าน	โดยแบ่งระดบัของความคดิ

เหน็ของผูป้กครองเดก็ต่อการบรหิารจดัการศกึษาของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้อง

ถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามวิธีการของ	 ลิเคิร์ท 

(Likert)	มี	5	ระดับ	ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด

	 ตอนที่	3	เป็นค�าถามปลายเปิด	 (Open–ended) 

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการ

บริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน	6	ด้าน

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

	 1.	 ศึกษา	ทฤษฎี	แนวคิด	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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เรื่องที่ท�าวิจัย

	 2.	 ก�าหนดขอบเขตค�าถามให้ครอบคลุมกรอบ

แนวคิด	วัตถุประสงค์และองค์ประกอบท่ีจะท�าให้ทราบถึง

ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการ

ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	แล้วน�ามาเป็น

ข้อมูล	ในการสร้างแบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและ

ปลายเปิด

	 3.	น�าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รกึษาการ

วิจัย	ตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข

การหาคุณภาพของแบบสอบถาม

	 1.	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

เสนอผู ้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	เพื่อพิจารณาหาดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถุของการวจัิยและความ

ตรงเนื้อหาความเหมาะสมในการค�านวณหาค่าทางสถิติ

ความถูกต้อง

	 2.	 น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบ	 ปรับปรุงแก้ไข 

ตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ	โดยปรกึษาอาจารย์ทีป่รกึษา

งานวจิยัและพจิารณาหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	โดยวิธีการหาค่า	IOC 

(Index	of	Item	–	objective	congruence)

	 3.	น�าแบบสอบถามทีผ่่านการปรบัปรงุ	แก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้	(Try	–	out)	 กับผู ้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก

องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนสวรรค์	 อ�าเภอปทุมรัตต	์

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 4.	 น�าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้	(Try	–out) 

เ พ่ือหาค ่าอ�านาจจ�าแนกของเครื่องมือ	 โดยหาค ่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย	ระหว่างรายข้อและรวม

ทกุข้อ	(Item	–Total	Correlation)	เลือกข้อทีม่ีนยัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 5.	 หาค่าความเชื่อม่ัน	 (Reliability)	 ของแบบ 

สอบถามทั้งฉบับ	โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา	(Alpha	–

Coefficient)	ตามวิธีของครอนบราค	(Cronbach) 

(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	96)	ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ	.97

	 6.	จดัพมิพ์เป็นแบบสอบถามฉบบัจรงิแล้วน�าไปเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้	ได้ด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	โดยน�าแบบสอบถามไปแจกให้นายก

เทศมนตรีบาลต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	

ในพื้นที่อ�าเภอเกษตรวิสัยทุกต�าบล	 ในช่วงเดือนเมษายน	

2557	และได้ซักซ้อมความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม	

พร้อมกับแนะน�าให้ตอบแบบสอบถามในช่วงที่ผู้ปกครอง

ส่งเด็กเล็กมาเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กและรวบรวมในระหว่าง

กลางเดือนเมษายน	 หลังจากนั้น	ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามกับผู้ปกครองที่มารับเด็กในพื้นที่

อ�าเภอเกษตรวสัิยทกุต�าบลด้วยตนเอง	พร้อมกบัตรวจสอบ

ความถูกต้องและเก็บรวบรวมได้ครบถ้วนทุกฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่รวบรวมได้และตรวจ

สอบความถูกต้องครบถ้วน

	 2.	น�าแบบสอบถามที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มาลง

รหัสตามแบบการลงรหัส	(Coding	from)

	 3.	น�าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว	ให้คะแนนแต่ละ

ข้อจากอ�านาจการจ�าแนกรายข้อในแบบสอบถาม	ซ่ึง

ก�าหนดไว้	5	ระดับ

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไป

ประมวลผลข้อมูล	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 

พร้อมทัง้ก�าหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉล่ีย	5	ระดบั	

(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	100)

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู ้วิจัยได้น�าหลักสถิติมา

ประกอบการวิเคราะห์แบบสอบถาม	ดังนี้

	 1.	หาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

วัตถุปะสงค์การวิจัยใช้สูตร	 IOC	 (สมนึก	ภัททิยธนี, 
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2546,	หน้า	220)

	 2.	 สถิติท่ีใช้หาค่าความเช่ือม่ันของเครื่องมือทั้ง 

ฉบับ	 โดยค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา	 (Alpha 

Coefficient)	ของครอนบราค

	 3.	 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม	สถติทิีใ่ช้ได้แก่	การแจกแจงความถ่ี	(Frequency)	

และร้อยละ	(Percent)

	 4.	การวัดระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการ

บริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด 

สถิติที่ใช้ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ในการหาผลรวมของ 

ข้อมูลทั้งหมดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard 

Deviation)	 เพื่อบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลเพื่อ

พจิารณาว่าคะแนนแต่ละตวัจะแตกต่างไปจากค่ากลางมาก

น้อยเพียงใด

	 5.	การทดสอบสมมตฐิานเปรยีบเทยีบความคดิเหน็

ของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตร 

วิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	แบ่งตามสถานภาพ	เพศ	สถิติที่ใช้ได้

แก่	t	–	test	(Independent)	อาย	ุ	ระดบัการศกึษา	อาชพี		

รายได้	สถิติที่ใช้ได้แก่	 F	-	test	(One	-	Way	 ANOVA) 

โดยก�าหนดนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.05	และถ้าแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ผู้วิจัยจะเปรียบ

เทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย	 โดยการทดสอบรายคู่ด้วย

วิธี	LSD.	 (Least	Significant	Difference)	(บุญชม 

ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	119)

สรุปผลการวิจัย

	 จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการ

บริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก	สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	อ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้	

6	ด้านพบว่า

	 1.	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า

	 	 1.1	 ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด

	 	 1.2	 รองลงมาคือ	 ด้านอาคาร	 สถานที่ ส่ิง

แวดล้อมและความปลอดภัย	

	 	 1.3	ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง	 มีค่าเฉล่ียต�่าสุดคือ	 ด้านการมีส่วนร่วมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 1.ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 	 2.	ด้านบคุลากร	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก

	 	 	 3.	 ด้านอาคารสถานที่	 ส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัย	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 	 4.	ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	

พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 	 5.	 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน

จากทุกภาคส่วน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 	 6.	 ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

	 2. 	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้

ปกครอง	ที่มี	สถานภาพ	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา

อาชพี	รายได้	แตกต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารการ

จดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	สงักดัองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

 1. ผลจากการวิจัย	พบว่า	ความคิดเห็นของ 

ผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก	สังกดัองค์กรปกครองท้องถิน่	อ�าเภอเกษตรวสัิยจงัหวดั

ร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะ

ว่า	เดิมส่วนราชการต่างๆที่จัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	

ได้แก่	กรมการพัฒนาชมุชน	กรมการศาสนา	ส�านักงานคณะ

กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 ส่วนราชการดังกล่าว

ต่างมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กวัย	 3	 -	 5	 ขวบ	 ให้มี
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ความพร้อมด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคมสติปัญญา	มี

คุณธรรมและจริยธรรม	มีความพร้อมในการเข้ารับการ

ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาเช ่น	 เดียวกันแต่ก็มี

โครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการ

บริหารจัดการที่ต่างกันกล่าวคือ	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

กรมการพฒันาชมุชนบรหิารงานโดยคณะกรรมการพฒันา

เด็ก	ซึ่งประกอบด้วย	ตัวแทนผู้ปกครอง/ผู้น�าท้องถิ่น	ศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด	 บริหารงานโดยคณะกรรมการ

บริหารศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดประกอบด้วย	ผู้แทนครู

ผูส้อน	ผูแ้ทนครพูีเ่ลีย้งผูแ้ทนผูป้กครอง	ผูแ้ทนองค์กรชมุชน	

ผู้แทนสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีเจ้าอาวาส	 เป็น

ประธานและการจดัการศกึษาอนบุาล	3	ขวบของส�านกังาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต(ิสปช.)	บรหิารงาน

โดยผูบ้รหิารโรงเรยีน	ซ่ึงอาจจะท�าให้ผูป้กครองและชมุชน

คิดว่าการด�าเนินงานภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	 เป็น

หน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆโดยที่ผู้ปกครองและชุมชนมี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิต่างๆในสถานพฒันาเดก็ปฐมวัยเป็น

เพียงส่วนน้อย	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด	 คือ	 ด้านบุคลากร	ด้านอาคาร	 สถานท่ีสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภยั	ด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็

เล็ก	 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	 ด้านส่งเสริม

เครอืข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั	ด้านการมส่ีวนร่วมและการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วน	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 พบ

ว่า	โดยรวมอยู ่ในระดับมาก	ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู ้

ปกครองส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เป็น

สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่ง

เสริม	พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา	ทั้งด้าน

ร่างกาย	อารมณ์	-	จิตใจ	สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสม	

ตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน	 ดังนั้น	 ระยะเวลา

การจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของ	ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะ

สม	เพือ่ให้เดก็เลก็ได้รบัการศกึษาและพฒันาเป็นไปตามวยั

แต่ละช่วงอายุ	 สอดคล้องกับสังคม	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 ให้เด็กเล็กพร้อมที่

จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมีการบริหารงานในรูป

คณะกรรมการ

	 2.	ด้านบคุลากร	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ค่า

เฉล่ียมากกว่าด้านอื่น	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครอง

พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ให้ความรู้แก่เด็ก	คือ	ครู	ซึ่งครูนับ

เป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญกับการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ	 เนื่องจากเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้	 เป็นแบบ

อย่างทีด่แีก่เดก็ๆการทีค่รมูคีณุภาพมคีวามรู	้ความสามารถ	

มีคุณธรรม	จริยธรรม	กิริยามารยาทที่ดีงาม	มีความเอาใจ

ใส่แก่เด็กอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งการให้ความรักความเมตตา

ต่อเด็กทุกคน	จะมีผลให้เด็กเกิดความอบอุ่น	อยากมาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	มีความสุขในการเรียน	ท�าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างมปีระสทิธภิาพ	ยิง่ถ้าหากครหูรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการ

จดัการศึกษา	มคีวามรูค้วามสามารถในด้านวชิาการกจ็ะส่ง

ผลให้มีความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กได้อย่างมีคุณภาพ

	 3.	 ด้านอาคาร	 สถานที่ ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย	 พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า	 ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าการจัดบริเวณศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	 มีความสะอาด	 มีการจัดการอย่างถูก

สุขลักษณะ	 มีสภาพแวดล้อมของที่ดีทั้งบริเวณสนาม	

ห้องน�า้และอาคารเรยีนจดัได้ดแีละได้มกีารจดัหาถังส�าหรับ

ทิ้งขยะไว้ให้อย่างเพียงพอและมีเครื่องเล่นสนามให้กับเด็ก

ได้เล่น	 มีการตรวจดูสภาพของเครื่องเล่นเป็นประจ�าอยู่

เสมอ	 ขณะที่เด็กเล่นครูเวรจะคอยดูแลความปลอดภัยให้

กับเด็กเป็นอย่างดี	 ทั้งนี้	 ก็เพราะว่า	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

บริเวณไม่กว้างขวางมาก	มีอาคารไม่กี่หลัง	การบ�ารุงรักษา

จึงท�าได้ง่าย	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ปกครองจึงเห็นว่า	 ทาง

ศูนย์มีการจัดสภาพล้อมดีในระดับมาก

	 4.	 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร	 พบว่า

โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 

ผูป้กครองส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ยงั

ขาดการแจ้งผลการพฒันาการเดก็ให้ผูป้กครองทราบในบาง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

265

ครั้งและทางศูนย์ยังจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการ

สติปัญญาให้กับเด็ก	 เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง	

การกล้าแสดงออกยังไม่เพียงพอ	เช่น	การให้เด็กได้ออกมา

แสดงความสามารถของตนเองโดยมกีารจดักจิกรรมยามเช้า

และกิจกรรมที่ เป ิดโอกาสให ้ เด็กเล ่นอิสระตามมุม

ประสบการณ์หรอืห้องศนูย์การเรยีน	อกีทัง้ภายในห้องเรยีน

แต่ละห้องยังมีมุมประสบการณ์ให้กับเด็กอีกเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเดก็ทกุด้าน	ทัง้ด้านร่างกาย	อารมณ์	จติใจ	สงัคม	

และสติปัญญา	 ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล	

เพื่อเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

	 5.	ด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาค

ส่วน	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าผูป้กครองอาจคดิว่าศนูย์พฒันาเด็กเลก็	มคีรผูู้ดแูล

เดก็เลก็คอยอบรมเลีย้งดใูห้การศกึษากับเดก็เป็นอย่างดตีน

ไม่มีความรู้เฉพาะสาขาที่พอเพียงในการดูแลเด็ก	จึงท�าให้

ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญในด้านการมีส่วนร่วมและการ

สนบัสนนุศนูย์พฒันาเดก็เลก็	แต่ยงัขาดการประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารความเคลือ่นไหวต่างๆให้ผูป้กครองได้มส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมกับทางศนูย์	เช่น	การจดักจิกรรมวนัเดก็	วนัแม่	วนั

พ่อและกิจกรรมส�าคัญอื่นๆ

	 6.	ด้านส่งเสรมิเครอืข่ายการพัฒนาเดก็ปฐมวยั	พบ

ว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า	ผู้

ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง

ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ	 การประสานงานด้าน

ต่างๆทั้งภายในองค์กรเดียวกันต่างองค์กรและผู้ปกครอง	

รวมทั้งการด�าเนินงานในด้านต่างๆตามกระบวนการ

วางแผน	 ลงมือปฏิบัติ	 ตรวจสอบและน�ามาปรับปรุงยังไม่

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 การอบรมหรือประสานงานเครือ

ข่ายบางครั้งล่าช้า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยส่ง

เสรมิสนบัสนนุการจดัประชุมหวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็	ผู้

ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	 ระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ไม่มีการด�าเนินการตามแผนและปฏิทินงานที่

ก�าหนด	สรุปและรายงานการด�าเนินงานให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทราบอย่างเป็นระบบ

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้

ปกครอง	ที่มี	สถานภาพ	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา

อาชพี	รายได้	แตกต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารการ

จดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็	สงักดัองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น	อ�าเภอเกษตรวิสัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่าง

กัน	อาจเป็นเพราะว่า	ผู้ปกครองเด็กเล็กถึงจะมี	เพศ	อายุ

ระดบัการศกึษาและรายได้	ทีแ่ตกต่างกนั	แต่ความต้องการ

ของผู้ปกครองเดก็เล็ก	ทีม่ต่ีอการรบับรกิารและต้องการให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น	อ�าเภอ

เกษตรวสัิย	จงัหวดัร้อยเอด็	มรีะบบการบรหิารจดัการและ

ดูแลบุตรหลานท่ีดี	 มีประสิทธิภาพเหมือนกัน	 ทั้งนี้เพราะ

ว่า	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นเหมือนโรงเรียนที่ต้องสั่งสอนกันอย่างเอาจริงเอาจัง

และมีจุดมุง่หมายชดัเจนในการพฒันาผู้เรยีนให้เจรญิเตบิโต	

ทางร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	อารมณ์และสังคม	แต่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเป็นเสมือนที่เลี้ยงเด็กก่อนเข้าเรียนในโรง

เรียนจรงิๆการเอาลกูหลานมาไว้ในศนูย์เหมอืนมาฝากเลีย้ง	

เพราะผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพ	 การมีศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ในชุมชน	จงึเป็นการแก้ปัญหาให้ผูป้กครองทีม่บีตุร

หลานเล็กๆอยู่การมีศูนย์เด็กเล็กในชุมชน	 จึงเป็นการแก้

ปัญหาของเขาได้ในระดับหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 ผลจากการวิจัย	เรื่อง	ความคิดเห็นของผู้ปกครอง

ต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัด

องค์กรปกครองท้องถิน่	อ�าเภอเกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	ดังนี้

 1.	ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 	 1.1	 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ควรจัดแบ่งงานที่ต้องปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจนและครอบคลุมคุณลักษณะงาน

	 	 1.2	 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
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ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงาน	ตามความถนัด	ความสามารถ

และลกัษณะของงานทีต้่องด�าเนินการในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

	 	 1.3	 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ควรจัดให้มีการประเมินตนเอง	เพื่อตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 2.	ด้านบุคลากร

	 	 2.1	 ผู้ประกอบอาหารควรดูแลความสะอาด	

สถานที่	 อุปกรณ์และร่างกายอย่างดี	 เมื่อประกอบอาหาร 

	 	 2.2	ครู	ผู้ดูแลเด็ก	ควรใฝ่หาความรู้และพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอ

	 	 2.3	ผูด้แูลเดก็ควรมอีปุนสิยัสุขมุเยอืกเย็น	ขยนั

อดทนและรักเด็ก

	 3.	 ด้านอาคาร	 สถานที่	 สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย

	 	 3.1	 ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ควรมี

แสงสว่างอย่างเพียงพอท่ัวห้อง	ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรม

ของเด็ก

	 	 3.2	ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ม	ีควรรัว้กัน้เป็นสดัส่วน

ที่เพียงพอ	เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

	 	 3.3	 ท้ังภายในและภายนอกตัวอาคารศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็	ควรมมีาตรการป้องกนัอัคคภัียและอบุตัเิหตุ

ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม

	 4.	ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร

	 	 4.1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ควรจัดการศึกษาที่ส่ง

เสริมพัฒนาการทางด้านสังคมให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก

	 	 4.2	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็	ควรจดัให้มสีมดุบนัทกึ

ข้อมลูสขุภาพและพฒันาการของเดก็ไว้เป็นรายบคุคลและ

เป็นปัจจุบันและเพียงพอ

	 	 4.3	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ควรมีสื่อการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมและเพียงพอ

	 5.	ด้านการมส่ีวนร่วมและการสนบัสนนุจากทกุภาค

ส่วน

	 	 5.1	ควรจดัให้มกีารตดิตามและประเมนิผลการ

ด�าเนินงานของศูนย์ฯในลักษณะ3	ฝ่าย	คือ	ภาคประชาชน

ผู้ทรงคณุวฒุแิละผู้แทนจากหน่วยงานภาครฐั	อย่างต่อเน่ือง

	 	 5.2	ผู้ดแูลเดก็	ควรมบีทบาทในการเชือ่มโยงให้

ชุมชน	 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

	 	 5.3	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ควรจัดกิจกรรมสร้าง

สัมพันธ์ระหว่างศูนย์ฯผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

	 6.	ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 	 6.1	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็และชมุชน	ควรช่วยกนั

สร้างระบบเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 	 6.2	 มีการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก	 ในความ

ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

	 	 6.3	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรส่งเสริม

สนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าศูนย์	 ครูผู้ช่วย	 ระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อก�าหนดแผนความร่วมมือ	

แลกเปล่ียนเรยีนรู	้ในการด�าเนนิงานพฒันาศูนย์พฒันาเดก็

เล็ก

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1.	 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 ควรมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษา

ของศูนย์พฒันาเดก็เล็กในด้านต่างๆ	เพือ่พฒันาการจัดการ

ศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ให้มคีณุภาพและมาตรฐานต่อ

ไป

	 3.	ควรมกีารศึกษาความคาดหวงัของชุมชน	ในการ

จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	 4.	ควรมโีครงการและวธิกีารให้ความรูก้บั	ชมุชน	ผู้

ปกครอง	ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	เพื่อให้	ชุมชน	ผู้ปกครอง	เข้าใจการ

จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The Effect of Using a Guidance Activities Package to Enhancing Social 

Adjustment Behavior of Mathayom Suksa One Students

             
จิตราภรณ์	จ�านงพิศ1,	นิรุต	ถึงนาค2,	ชมพูนุท	เมฆเมืองทอง3

Jitrapron	Jumnongphit	,	Nirut	Thuengnak	,	Chomphunut	Makemuengthong

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่พฒันาชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมด้านการปรบัตวัทางสงัคม	ให้

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 เพื่อศึกษาระดับการปรับตัว	 ทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เพื่อเปรียบ

เทียบพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนว	 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน	 

โดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรมด้านการปรบัตวัทางสงัคมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	กลุม่ตวัอย่าง	

ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/5	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2554	โรงเรียนวาปีปทุม	จ�านวน	40	คน	เครื่องมือที่ใช้

ในการวจัิยประกอบด้วย	ชดุกิจกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรม	ด้านการปรบัตวัทางสงัคม	แบบทดสอบเพือ่วัดความ

สามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน	 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนว	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	หาค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สถิติทดสอบสมมติฐาน	t-test	

และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา	

 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคมที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน	 มีประสิทธิภาพ	

87.84/87.06	

	 2	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	มีพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคมสูงขึ้น	 หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนวาปีปทุม	มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

ส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม	โดยรวมอยู่ใน	ระดับมาก

1  นักศึกษาปริญญาโท	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	M.A.I.E.	(หลักสูตรและการสอน)	รองศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ค.อ.ด.	(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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 ค�าส�าคัญ :	ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

Abstract

	 The	purposes	of	this	 research	were	to	1)	develop	guidance	activities	package	to	enhancing	

social	adjustment	behavior	(the	efficiency	standard	level	of	80/80)	2)	study	the	level	of	social	adjustment	

of	Mathayom	Suksa	one	students	3)	compare	the	social	adjustment	behavior	in	experimental	group	

before	and	after	receive	the	guidance	activities	package	to	enhancing	social	adjustment	behavior	of	

Mathayom	Suksa	one	 students,	 and	4)	 study	 students’	 satisfaction	 toward	 the	 guidance	activities	

package	to	enhancing	social	adjustment	behavior	of	Mathayom	Suksa	one	students.	The	sample	groups	

were	forty	Mathayom	Suksa	one	students	of	Vapeepathum	School	in	the	first	semester	of	academic	

year	2011.	The	research	instrument	combined	with	guidance	activities	package	to	enhancing	social	

adjustment	 behavior,	 the	 abilities	 in	 social	 adjustment	 behavior	 test	 and	 the	 questionnaires	 on	

satisfaction	towards	instruction.	The	collected	data	were	analyzed	by	percentage,	arithmetic	means,	

standard	deviation,	t-test	and	descriptive	analysis.

 The results of the research were as follows :

	 1.		The	effectiveness	of	the	instructional	packages	 in	guidance	activities	to	enhancing	social	

adjustment	behavior	was	efficient	at	the	87.84/87.06	which	was	accordable	to	the	requirements	of	

80/80.

	 2.		The overall	aspect	social	adjustment	behavior	of	Mathayom	Suksa	one	student	were	averagely	

at	the	high	level.

	 3.		The	Mathayom	Suksa	one	students	who	learnt	with	these	guidance	activities	packages	got	

significantly	higher	average	post-test	scores	than	pre-test	at	0.01	level.

	 4.		The overall	aspect	students’	satisfaction	toward	the	guidance	activities	package	to	enhancing	

social	adjustment	behavior	was	at	high	level.

 Keywords :	The	Effect	of	Using	a	Guidance	Activities	Package	Mathayom	Suksa	One	Students

บทน�า

	 ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	

(2552	:	5)	ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ด้านเด็กและเยาวชนใน

ปัจจบุนัว่า	มปัีจจยัเสีย่งมาจากหลายปัจจยั	ได้แก่	ครอบครวั

ที่เลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย	การบีบบังคับที่มากเกินไป	

ท�าให้เด็กเกิดความกดดัน	โรงเรียนขาดการดูแล	สังคมขาด

สัมพันธภาพที่ดี	การใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่	การละเลย

ต่อปัญหาของเยาวชนท�าให้เดก็มพีฤตกิรรมโน้มเอยีง	ไปใน

ทางที่ไม่ดี	 เด็กขาดทักษะในด้านการคิด	 และการปฏิเสธ	
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การควบคุมอารมณ์และ	การปรับตัว	 เยาวชนในวัยเรียนที่

ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว	ต้องพยายามปรับตัวเพื่อ

ให้ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างราบร่ืน

และมคีวามสขุ	ผูท้ีไ่ม่สามารถปรบัตวัได้	อาจท�าให้เกดิความ

คบัข้องใจ	ขดัแย้งใจและวติกกังวล	ซึง่หากปล่อยไว้เป็นเวลา

นาน	จะก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นได้	เช่น	ปัญหาโรคจิต	

โรคเครยีด	ตดิสารเสพตดิ	ทะเลาะวิวาท	ลกัขโมย	เบีย่งเบน

ทางเพศและฆ่าตัวตาย	 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความน่าเป็น

ห่วงในสังคม	สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักมีความ

อ่อนแอ	ท�าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่มีเวลา

ในการพูดคุยสนทนากับผู้ปกครอง	 จึงถือเป็นหน้าที่ของ

โรงเรียนที่ต้องสร้างปัญญาและทักษะในการด�าเนินชีวิตให้

กับเยาวชนในวัยเรียน	(กรมวิชาการ,	2545ข	:	4)	

	 ปัญหาที่เกิดกับเด็กวัยรุ่น	 และมักพบในโรงเรียน	

เช่น	ปัญหาการคบเพื่อน	ปัญหา	การร่วมกิจกรรม	ปัญหา

การเข้ากับครู	ปัญหาที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย

รุ่นส่วนใหญ่	 ก็คือการปรับตัวของวัยรุ่น	 จ�าเป็นต้องมีการ

พัฒนาบุคลิกภาพ	 และการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่ง 

ต่าง	ๆ 	เช่น	การปรบัตวัให้เข้ากบัครอูาจารย์	แผนการศึกษา	

ความสมัพันธ์กบัเพือ่น	รุน่พี	่รุน่น้อง	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	

ซึ่งหากนักเรียนสามารถปรับตัวได้ก็จะสามารถด�ารงชีวิต	

อยู่ในสังคมโรงเรียนได้อย่างมีความสุข	 แต่ถ้าไม่สามารถ

ปรบัตวัได้จะมผีลกระทบต่อจติใจ		ท�าให้รูส้กึคบัข้องใจ	เบือ่

หน่าย	วิตกกังวล	ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง	ขาดทักษะใน								

การสื่อสารกับบุคคลอื่น	 ขาดความสามารถในการจัดการ

กับอารมณ์ของตน	และไม่มีความสุข	

	 โรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านหลังท่ีสองของนักเรียน	

เนื่องจากชีวิตของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียน	โดยมีครู

เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญต่อการอบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทาง

ต่าง	ๆ 	นอกเหนอืจากการสอนตามปกต	ิดงันัน้	บทบาทของ

ครูและบรรยากาศในโรงเรียน	 ย่อมส่งผลต่อจิตใจและ

พฤติกรรมของนักเรียน	(ทวีวัฒน์	บุญชิต,	2547	:	16)	

	 โรงเรยีนวาปีปทมุเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษของ

จังหวัดมหาสารคาม	 รับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ประมาณปีละ	 400-500	 คน	 ในหนึ่ง

ห้องเรยีนมนีกัเรยีนจ�านวน	40-50	คน	เป็นนกัเรยีนทีอ่ยูใ่น

เขตพื้นที่บริการที่โรงเรียนตั้งอยู่	 ซึ่งประกอบด้วยหลาย

หมู่บ้าน	 นักเรียนแต่ละคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน	

มีพื้นฐานการด�ารงชีวิตที่ไม่เหมือนกัน	 เม่ือต้องมาอยู่ร่วม

กันในสังคมใหม่กับเพื่อนใหม่และคนที่ไม่คุ้นเคย	 มักเกิด

ปัญหาเรือ่งการปรับตวั	เกดิการทะเลาะวิวาทกับเพือ่น	เข้า

กบัเพือ่นไม่ได้	ไม่รวมกลุม่กบัเพ่ือนไม่ยอมรับกฎกตกิาของ

สังคมใหม่	 ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	(โรงเรียนวาปีปทุม,	2553	:	52)

	 ผู้วิจัยในฐานะครูแนะแนว	ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้าน

การสอนกิจกรรมแนะแนว	 เป็นครูที่ให้ค�าปรึกษา	 และ

ท�างานด้านแนะแนวชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1	โรงเรยีนวาปีปทมุ	

อ�าเภอวาปีปทุม	จังหวัดมหาสารคาม	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 จึงสนใจศึกษาการ

จัดการเรียนการสอน	 โดยการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ

ส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน	

เพื่อศึกษาว่าการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม

พฤตกิรรมด้านการปรบัตวัทางสงัคม	จะท�าให้นกัเรียนมกีาร

ปรับตัวทางสังคมสูงขึ้นได้หรือไม่	 เพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน

การปรับปรุงวางแผนการพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เพื่อให้สามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม	 มี

ทักษะในการท�างานร่วมกับเพื่อน	ๆ 	และบุคคลอื่น	มีความ

รูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่	ให้ความร่วมมอืกับหมู่

คณะ	 ทั้งในด้านความคิดและการกระท�า	 มีความพึงพอใจ

บทบาทของตนเองทัง้ในฐานะเป็นผูน้�าและผูต้าม	ทัง้นีเ้พือ่

ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลดี

ยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริม

พฤตกิรรมด้านการปรบัตวัทางสงัคม	ให้มปีระสิทธภิาพตาม

เกณฑ์	80/80



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

271

	 2.	 เพ่ือศึกษาระดับการปรับตัวทางสังคมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 3.		เพ่ือเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมด้านการปรบัตวัทาง

สังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ก่อนและหลังการ

เรียนโดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรม	ด้าน

การปรับตัวทางสังคม

	 4.		เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการ

เรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤติกรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

สมมุติฐานการวิจัย

	 1.		ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคม	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

	 2.		นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มพีฤตกิรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคมในระดับมาก

	 3.		นกัเรยีนมพีฤติกรรมด้านการปรบัตวัทางสงัคม

สงูขึน้หลงัการเรยีน	โดยใช้	ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิ

พฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม

	 4.		นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โรงเรยีนวาปีปทมุ	

มีความพึงพอใจต่อการเรียน	 โดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม	

วิธีด�าเนินการวิจัย

 4.1 ก�าหนดแบบแผนการวิจัย

	 	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง	ผูว้จิยัได้

ด�าเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1/5	

โรงเรยีนวาปีปทุม	ภาคเรียนที	่1	ปีการศกึษา	2554	จ�านวน	

40	 คน	 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ	 One	 Group	 

Pre-test	 Post-test	Design	 (ล้วน	 สายยศ	และอังคณา	

สายยศ,	2538	:	249)	

 
4.2 การด�าเนินการวิจัย

	 	 ในการด�าเนนิการวจิยั	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการตาม

ขั้นตอนดังนี้

	 	 4.2.1		 เตรียมการจัดการเรียนการสอนโดย

แนะน�าวิธีเรียนและบทบาทของครูและนักเรียน

	 	 4.2.2	 ท�าการทดสอบก่อนเรียน	 กับนักเรียน

กลุม่ตวัอย่าง	โดยใช้แบบทดสอบสร้างขึน้	ตรวจและบนัทกึ

คะแนนไว้

	 	 4.2.3	 ด�าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม	

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแต่ละกิจกรรม	 ตามตารางการ

จัดกิจกรรม

	 	 4.2.3	ท�าการทดสอบหลังเรียน	เมื่อสิ้นสุดการ

เรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤติกรรมด้าน

การปรบัตวัทางสงัคม	โดยใช้แบบทดสอบเพือ่ประเมนิความ

สามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่สร้างขึ้น	

ตรวจและบันทึกคะแนนไว้

	 	 4.2.4	วดัความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการ

เรยีน	โดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคม	

	 	 4.2.5	น�าคะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบ	วเิคราะห์

โดยวิธีทางสถิติ	 เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน	วิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบผล	 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว	

และความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียน

ขอบเขตการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากร	 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	1	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2554	โรงเรียนวาปีปทุม	

ทั้งหมด	11	ห้องเรียน	จ�านวน	440	คน

	 	 1.2		 กลุ ่มตัวอย ่ าง 	 ได ้แก ่ 	 นักเรียน ช้ัน

มธัยมศึกษาปีที	่1	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศึกษา	2554	โรงเรยีน

วาปีปทุม	1	ห้องเรียน	คือ	ม.	1/5	จ�านวน	40	คน	ได้มาโดย	

การสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยการ

จับสลาก	

 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1		 ตวัแปรอสิระ	ได้แก่	ชดุกิจกรรมแนะแนว

เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคมของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 	 2.2		 ตัวแปรตาม	ได้แก่

	 	 	 2.2.1	 พฤติกรรมด้านการปรับตัวทาง

สังคมของนักเรียนที่มีต่อครู	ต่อเพื่อน	และต่อบุคคลทั่วไป

	 	 	 2.2.2	 ความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมต่ีอ

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว

 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย

	 	 1.	ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม

ด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1	เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	จ�านวน	10	กิจกรรม	

	 	 2.	 แบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการ

ปรับตัวทางสังคมของนักเรียน	แบ่งเป็น	 3	ด้าน	คือ	 ด้าน

การปรับตัวต่อครู	ด้านการปรับตัวต่อเพื่อน	และ	ด้านการ

ปรับตัวต่อบุคคลทั่วไป	จ�านวน	45	ข้อ

	 	 3.	แบบวัดความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมต่ีอการ

เรียนโดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนว	เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคม	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	5	ระดับ	จ�านวน	15	ข้อ

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคม	 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึน	 มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์	80/80

	 2.		นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มพีฤตกิรรมด้าน

ปรับตัวทางสังคมในระดับมาก

	 3.		นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มพีฤตกิรรมด้าน

การปรบัตวัทางสงัคมสงูขึน้หลงัการเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรม

แนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.		นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โรงเรยีนวาปีปทมุ	

มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่

ส่งเสรมิพฤตกิรรมด้านการปรบัตวัทางสงัคม	โดยรวมอยู	่ใน

ระดับมาก

อภิปรายผล

	 การวิจัยในคร้ังนี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและ

พฒันาชดุกจิกรรมแนะแนว	เพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรมด้านการ

ปรับตัวทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 ศึกษาระดับการปรับตัว

ทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เปรียบเทียบ

พฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนช้ัน

มธัยมศกึษาปีที	่1	ก่อนและหลงัการเรยีน	โดยใช้ชดุกจิกรรม

แนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม	

และศึกษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช้

ชุดกิจกรรมแนะแนว	 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับ

ตัวทางสังคม	ผลจากการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 ชุดกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคม	 ที่ผู ้วิจัย	 ได้สร้างและพัฒนาขึ้น 

มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	80/80	ผลการวจิยัคร้ังนีป้รากฏ

ว่า	 ชุดกิจกรรมแนะแนว	 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการ

ปรบัตวัทางสังคมมปีระสทิธภิาพ	87.84/87.06	หมายความ

ว่า	ชดุกจิกรรมได้ท�าให้นกัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูร้้อย

ละ	 87.84	 และสามารถเปล่ียนพฤติกรรมเฉล่ียร้อยละ	

87.06	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับเสาวนีย์	สิกขา

บณัฑติ	(2528	:	294)	กล่าวว่า	ในการสร้างชุดการสอนก่อน

ที่จะน�าไปใช้จริง	 ควรมีการทดลองแก้ไขปรับปรุงให้ได้

มาตรฐานเสียก่อน	 เพื่อให้ได้ทราบว่า	 ชุดการสอนนั้น	 มี

คุณภาพเพียงใด	 มีสิ่งใดที่ยังบกพร่องอยู่	 โดยเริ่มจากการ

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน	ขั้นน�า	ขั้นกิจกรรม	ขั้นอภิปราย	

และขัน้สรปุ	และหาประสิทธภิาพของชุดกจิกรรมแนะแนว

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านปรับตัวทางสังคมของนักเรียน	

	 2.	 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มพีฤตกิรรมด้าน

ปรบัตวัทางสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อพบว่า	ทกุข้อมคีะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเหน็ตัง้แต่	

3.93-4.40	 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	 จากผลการศึกษาที่

กล่าวมา	 ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้าน

การปรับตัวทางสังคมส ่งผลให ้นักเรียนที่ ได ้รับการ 

เรยีนรู	้เกดิพฤตกิรรม	การปรบัตวัทางสังคมในทางบวก	การ
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ทีผู่เ้รยีนมพีฤตกิรรมการปรบัตวัทางสงัคมในทางบวก	จะมี

ส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความส�าเร็จในการเรียน

มากกว่าผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมในทาง

ลบ	 จากการสังเกตระหว่างการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

แนะแนว	เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม	

พบว่า	 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีความ

กระตือรือร้นในการเรียนในการท�างานเป็นกลุ่ม	นักเรียนที่

เรียนเก่ง	และนกัเรียนทีเ่ข้าใจบทเรยีนจะพยายามช่วยเหลอื

เกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ซึ่งกันและกัน

ให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน	 โดยเฉพาะใน

กลุ่มของตนเองและสังเกตเห็นว่า	 สมาชิกในกลุ่มจะรัก

สามคัคกีนั	และมคีวามมัน่ใจ	ในตนเองมากขึน้ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของพีระศักดิ์	 ผาณิบุศย์	 (2543	 :	 37-56)	 ได้

ศึกษาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	

ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับการปรับตัวทางสังคมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร	

จังหวัดหนองบัวล�าภู	 กลุ ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร	 จังหวัด

หนองบวัล�าภ	ูปีการศกึษา	2542	จ�านวน	364	คน	ชาย	168	

คน	หญงิ	196	คน	กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษา

ปีที่	 3	 โรงเรียนหนองบัววิทยาคาร	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 

ปีการศกึษา	2542	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตาราง	

Krejcie	และ	Morgan	จ�านวน	254	คน	ชาย	121	คนหญิง	

133	 คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ	 แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	สอบถามการปรับ

ตัวทางสังคม	 มี	 6	 ด้านคือ	 ด้านสุขภาพร่างกาย	 ด้าน

บรรยากาศการเรียนการสอน	 ด้านครู	 ด้านเพื่อน	 ด้าน

สถานภาพในครอบครัว	 และด้านบุคคลทั่วไป	 จากการ

ศึกษาพบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 โดยส่วนรวมมี

การปรับตัวทางสังคม	 โดยรวมและเป็นรายด้านคือ	 ด้าน

บรรยากาศการเรียนการสอน	ด้านครู	ด้านบุคคลทั่วไป	อยู่

ในระดับปานกลาง	 และมีการปรับตัว	 3	 ด้าน	 ท่ีเหลือใน

ระดบัมาก	โดยนกัเรยีนเพศชายมกีารปรบัตวัทางสงัคมโดย

รวม	และเป็นรายด้าน	คือ	ด้านสถานภาพในครอบครัวอยู่

ในระดับมาก	ด้านสุขภาพร่างกายด้านครู	ด้านบุคคลทั่วไป	

อยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนนักเรียนเพศหญิงมีการปรับตัว

ทางสังคมโดยรวมและเป็นรายด้าน	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้าน

บรรยากาศการเรียนการสอน	ด้านครู	ด้านเพื่อน	และด้าน

บคุคลทัว่ไป	อยูใ่นระดบัปานกลาง	และมกีารปรบัตวั	2	ด้าน	

ทีเ่หลอืในระดบัมาก3.	หลงัการใช้ชดุกจิกรรมแนะแนว	เพือ่

ส่งเสรมิพฤตกิรรมด้านการปรบัตัว	ทางสังคม	นกัเรยีนมกีาร

ปรับตัวทางสังคมสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.01	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั	สอดคล้องกบังานวจิยั

ของสุทธิชา	ชูเชิด	(2542	:	40-47)	ได้ศึกษาผลการใช้กลุ่ม

สัมพันธ์ท่ีมีต่อการปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	จากการศกึษาพบว่า	หลงัการ

ทดลองนกัเรยีนมกีารปรบัตวั	ด้านสมัพนัธภาพกบัเพือ่นสงู

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของศริฐิพิรรณ	เพชรหมืน่ไวย์	

(2547	:	32-38)	ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	ที่มี

ต ่อการปรับตัวด ้านความสัมพันธ ์กับเพื่อนในสถาน

สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	จาก

การศึกษาพบว่า	 หลังจากที่ท�ากิจกรรม	 กลุ่มสัมพันธ์	

นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการปรบัตวัด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่น

ดขีึน้กว่าก่อนท�ากจิกรรมกลุม่สัมพนัธ์	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 นักเรียนกลุ่มที่ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ	์

และนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	มีคะแนน

การปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนแตกต่างกัน	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01

	 4.	 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	มีความพึงพอใจต่อ

การเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรม

ด้านการปรบัตวัทางสงัคม	ในระดบัมาก	โดยเฉพาะอย่างยิง่

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ

ครั้ง	และให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนเป็นอย่างดี	ทั้งนี้	อาจ

เป็นเพราะครผููส้อนให้โอกาสผูเ้รยีนได้แสดงออก	มอีสิระใน

การแสดงความคิดเห็น	ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมที่ไม่เคยท�ามา

ก่อน	 ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีควรจัดให้มี



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 (23) ประจ�าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2558

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 12 No. 2 (23) July - December 2015

274

กิจกรรมที่หลากหลาย	 สนุก	 เร้าใจ	 ท้าทาย	 ท�าให้อยาก 

เรียนรู้	(กรมวิชาการ,	2544	:	4)	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของศิริฐิพรรณ	เพชรหมื่นไวย์	(2547	:	32-38)	ได้ศึกษาผล

ของกิจกรรมกลุ ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการปรับตัวด้านความ

สัมพันธ์กับเพื่อน	ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	

จังหวัดนครราชสีมา	ศึกษาการใช้กิจกรรม	กลุ่มสัมพันธ์	ที่

มีต ่อการปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนในสถาน

สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	กลุ่ม

ประชากรเป็นนกัเรยีนชายในสถานสงเคราะห์เดก็ชายบ้าน

ราชสมีา	จงัหวดันครราชสมีาปีการศกึษา	2546	จ�านวน	23	

คน	กลุ่มตัวอย่างเป็น	นักเรียนชายในสถานสงเคราะห์เด็ก

ชายบ้านราชสีมา	 จังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา	 2546	

อายุ	11-15	ปี	ที่มีคะแนนปรับตัวต�่า	จ�านวน	16	คน	แล้ว

น�ามาสุม่อย่างง่ายเพือ่แบ่งเป็น	กลุม่ทดลอง	8	คน	และกลุม่

ควบคุม	8	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	แบบสอบถาม

วัดการปรับตัว	จากการศึกษาพบว่า	หลังจากที่ท�ากิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์	 นักเรียนมีพฤติกรรมการปรับตัวด้านความ

สัมพันธ์กับเพื่อนดีขึ้นกว่าก่อนท�ากิจกรรม

	 จากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า	 ชุดกิจกรรม

แนะแนวเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านการปรับตัวทางสังคม	

สามารถพัฒนาการปรับตัวทางสังคมได้	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการวิจัยในครั้งนี้	 พบว่า	 ชุดกิจกรรมแนะแนว

เพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรมด้านการปรบัตัวทางสังคมช่วยพฒันา

ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนได้	 

ดงันัน้	ชดุกจิกรรมแนะแนวเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมด้านการ

ปรับตัวทางสังคมจึงถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่ง	ที่สามารถน�า

ไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนา

ทักษะ	ต่าง	ๆ	ทางสังคมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	 อย่างไรก็ตามการจะน�าชุดกิจกรรม 

ต่าง	ๆ 	ไปใช้นัน้	ผูน้�าไปใช้ควรค�านงึถงึเรือ่งของความรู	้ความ

เข้าใจ	 ประสบการณ์	 และความถนัดในเรื่องของกิจกรรม 

นัน้	ๆ 	ด้วย	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการช่วยให้การน�ากิจกรรมไปใช้ใน

การส่งเสรมิพฤตกิรรมด้านต่าง	ๆ 	ของนกัเรยีนได้ผลดยีิง่ขึน้

กิตติกรรมประกาศ

	 วิทยานิพนธ์น้ีส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 โดยได้รับ 

ความกรุณาและความช่วยเหลือเป ็นอย ่างดียิ่ งจาก 

รองศาสตราจารย์	ดร.นิรตุ	ถงึนาค	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ชมพูนุท	 เมฆเมืองทอง	 คณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์ 	 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ 	 ดร .พร พิมล 

เ ฉ ลิมมีประ เสริ ฐ 	 ประธานกรรมการสอบ	 และ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.ฉลาด	 จันทรสมบัติ	 ที่กรุณาให้ 

ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ก�ากับ	 ดูแล	 ในการจัดท�าและเก็บ

รวบรวมข้อมลูต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการศกึษา

วิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 

ณ	โอกาสนี้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความส�าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The Organization of Instructional Activities on Reading Comprehensions 

of Thai Language Strand by Panorama Stechniqe  for Prathom Suksa 

Five Students

พนมวัลย์	แดงบุสดี1,	นิรุต	ถึงนาค2,	ชมพูนุท	เมฆเมืองทอง3

Phanomwan	Dangbusdee1,	Nirut	Thuengnak2,	Chomphunut	Makemuengthong3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือ	1)	เพือ่พัฒนาการจดัการเรยีนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจ

ความส�าคัญ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ	E1/E2	โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้	80/80	2)	เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้

ภาษาไทย	 หลังการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การอ่านจับใจความส�าคัญ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามาของ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	3)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ก่อนและหลังการเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การอ่านจับใจความส�าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไท	ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	ของชั้นประถมศึกษาปีที่	5	4)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคัญ	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิ

การสอนแบบพาโนรามาของชั้นประถมศึกษาปีที่	5	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม	ภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2555	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	2	

จ�านวน	22	คน	ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	แผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รูด้้วยวธิสีอนแบบพาโนรามา	แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความส�าคญั	และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และสถิติ	 ทดสอบสมมุติฐาน	 ใช้การทดสอบค่าที	

t-test		แบบ	Dependent	Samples

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 1.		แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เรื่อง	การอ่านจับใจความส�าคัญ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ด้วยเทคนิค

การสอนแบบพาโนรามา	ของชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	87.59/85.30	ซึง่สูงกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้	คือ	80/80	

1  นักศึกษาระดับปริญญาโท	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	M.A.I.E.	(หลักสูตรและการสอน)รองศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ค.อ.ด.	(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)อาจารย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	เรื่อง	การอ่านจับใจความส�าคัญ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	ของชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีค่าเท่ากับ	0.65	แสดง

ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ	65.23	

	 3.		นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย	ด้วย

เทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	ของชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.		นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย	ด้วย

เทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̄ =	4.57)
	 จากผลการศึกษา	แสดงว่า	การจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพช่วยให้

นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ	ในชีวิตประจ�าวันสูงขึ้น

 ค�าส�าคัญ :	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

ABSTRACT

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)	develop	the	organization	of	instructional	activities	on	

reading	 comprehension	 of	 Thai	 language	 strand	 by	 Panorama	 technique	 for	 Prathom	 Suksa	 five	

students	(the	 efficiency	 standard	 level	 of	 80/80),	 2)	 study	 Effectiveness	 Index	 of	 organization	 of	

instructional	activities	on	reading	comprehension	of	Thai	language	strand	by	Panorama	technique	for	

Prathom	Suksa	five	students	3)	compare	the	reading	comprehension	skill	in	experimental	group	before	

and	after	 receive	 the	exercise	of	Prathom	Suksa	five	students,	and	4)	study	students’	satisfaction	

toward	the	organization	of	instructional	activities	on	reading	comprehension	of	Thai	language	strand	

by	Panorama	technique	for	Prathom	Suksa	five	students.	The	sample	groups	were	22	Prathom	Suksa	

five	students	of	Ban	Gea	Vitthayakhomm	School	by	purposive	 sampling.	The	 research	 instrument	

combined	 with	 learning	management	 plans,	 organization	 of	 instructional	 activities	 on	 reading	

comprehension	 of	 Thai	 language	 strand	 by	 Panorama	 technique,	 practicing	 test	 on	 reading	

comprehension	and	satisfaction	with	the	organization	of	instructional	activities	on	reading	comprehension	

of	Thai	language	questionnaire.	The	collected	data	were	analyzed	by	percentage,	arithmetic	means,	

standard	deviation,	t-test	Dependent	Samples.

 The results of the research were as follows :

	 1.		The	effectiveness	of	the	organization	of	instructional	activities	on	reading	comprehension	

of	Thai	language	strand	by	Panorama	technique	for	Prathom	Suksa	five	students	was	efficient	at	the	
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87.59/85.30	which	was	accordable	to	the	requirements	of	80/80.

	 2.		Effectiveness	Index	of	organization	of	instructional	activities	on	reading	comprehension	of	

Thai	language	strand	by	Panorama	technique	for	Prathom	Suksa	five	students	 is	equal	to	0.6523	,	

indicating	that	the	students’	knowledge	increased	by	65.23

	 3.		The	Prathom	Suksa	five	students	who	learn	with	these	organization	of	instructional	activities	

on	reading	comprehension	of	Thai	language	strand	by	Panorama	technique	got	significantly	higher	

average	post-test	scores	than	pre-test	at	0.01	level.

	 4.		The overall	aspect	students’	satisfaction	toward	the	organization	of	instructional	activities	

on	 reading	 comprehension	of	 Thai	 language	 strand	by	Panorama	 technique	was	 at	highest	 level.	 

(x̄ =	4.57)

 Keywords :	The	Effects	of	Reading	Skill	Development		Clustered	Consonants	on	Thai	Language	

Learning

บทน�า

	 ในทักษะภาษาไทยทั้ง	 4	 ทักษะที่ประกอบด้วย	 

การฟัง	พูด	อ่าน	และเขียนนั้น	ทักษะการอ่าน	นับว่าเป็น

ทักษะที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์มาก	 	 เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้

จากสื่อ	ที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นการอ่านท�าให้เกิด

ความคิดที่หลากหลายและกว้างไกล	ผู้ที่อ่านเป็น	สามารถ

น�าความรูจ้ากการอ่านมาช่วยพฒันาคณุภาพชวีติของตนได้ 

(ชรินทิพย์	 ธัญญลักษณ์.	2546	 :	16)	ทักษะการอ่านยังมี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาคน	 เพราะการอ่านออกเขียนได้

จะเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้และเป็นทักษะพื้น

ฐานในการด�ารงชีวิต	โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาเป็น

จดุเริม่ต้นของการวางรากฐานในด้านการอ่านให้แก่นกัเรยีน	

ไม่ว่าวิชาอะไรก็ตามต้องอาศัยพื้นฐานทางการอ่านทั้งส้ิน	

ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนในระดบัใด	ความสามารถในการ

อ่านของนกัเรียน	จะเป็นตวัก�าหนดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ในทุกวิชาของนักเรียน	 (บุญชัย	 เกรียงบูรณนันท์.	 2537	 :	

47)	 การอ่านยังเป็นทักษะที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการ

แสวงหาความรู้	 ความคิด	 ข้อมูลข่าวสาร	 ท�าให้ผู้อ่านได้มี

โอกาสศึกษาตลอดชีวิต	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	 ในโลกปัจจุบัน	

เพราะการอ่านจะชว่ยปรบัและขยายประสบการณ์ของคน	

ทั้งยังช่วยให้คนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 และ

สร้างความเพลิดเพลินในการอ่าน	 และมีอัตราเร็วในการ

อ่านสูง	 ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	สามารถน�าความรู้	ที่ได้จากการอ่านไปใช้ใน

การพูดและการเขียนได้อย่างดี	 (สุจริต	 เพียรชอบ	 และ

สายใจ		อินทรัมพรรย์.	2536	:	136)

	 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่ส�าคัญ	 และจ�าเป็น

มากในการด�ารงชีวติของคนในยคุปัจจบุนั	เพราะวทิยาการ

และเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	ได้เปลีย่นแปลงเจรญิก้าวหน้ามากขึน้

และเป็นไปอย่างรวดเร็ว	การตดิต่อสือ่สารมคีวามส�าคญัใน

ธุรกิจการงานมากขึ้น	 สภาพของสังคมกลายเป็น	 สังคม

ข่าวสาร	(Information	society)	เนือ้หาสาระทางวชิาการ

รวมทัง้ข้อมูลต่าง	ๆ 	ในชีวติประจ�าวนั	จะต้องอาศัยการอ่าน	

จงึจะสามารถเข้าใจและสือ่ความหมายกนัได้ถกูต้อง		แม้จะ

มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อส่ือสาร	 แต่ก็ไม่

สามารถใช้ทดแทนการอ่านได้	 ฉะนั้นคนเราจ�าเป็นต้องมี

ทักษะในการอ่าน	 กล่าวคือต้องอ่านได้รวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ	เพือ่เสาะแสวงหาความรูท้ัง้หลาย	จนสามารถ
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เข้าใจ	 และติดตามการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้า 

ทางวิชาการ	 รวมท้ังข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ันได้ทัน	 (วรรณี	 

โสมประยูร.	2537	:	120)	

	 การอ่านจบัใจความเป็นทกัษะในการอ่านทีม่คีวาม

ส�าคัญมาก	 ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเข้าใจในการอ่านส่ิง 

ต่าง	 ๆ	 และเป็นทักษะท่ีต้องใช้มากในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	

การอ่านข่าวและอ่านสาระความรู ้จากหนังสือพิมพ	์

บทความ	หนังสือ	นิตยสาร	วารสารต่าง	ๆ	เป็นต้น	ถ้าอ่าน

แล้วจับประเด็นส�าคัญได้ถูกต้อง	 ก็จะสามารถน�าข้อมูลไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้	 ส�าหรับนักเรียนซึ่ง

ต้องค้นคว้าหาความรู้จากเอกสารต�ารา	ยิ่งมีความจ�าเป็นที่

จะต้องจับใจความจากเรื่องท่ีอ่านให้ได้ถูกต้องและแม่นย�า	

จึงจะสามารถน�าสาระความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้ามาใช้ได้

อย่างแท้จรงิ	มฉิะนัน้จะเกดิความสบัสนและการอ่านจบัใจ

ความยังเป็นการพัฒนาสติปัญญาของผู ้อ่านให้รู ้จักคิด

วิเคราะห์	 ซึ่งผู ้อ่านจะเข้าใจเรื่องราวท่ีอ่านได้ถูกต้อง	

สามารถจับใจความของประโยคหรือข้อความท่ีอ่านได้ใน

เวลารวดเร็ว	สรุปส่วนส�าคัญได้ว่า	ใคร	ท�าอะไร	ที่ไหน	เมื่อ

ใด	ท�าอย่างไร	เกิดผลอย่างไร	การอ่านจับใจความส�าคัญจึง

มคีวามจ�าเป็นต้องฝึกฝนเนือ่งจากเป็นทกัษะส�าคญัทีจ่�าเป็น

ในการแสวงหาความรู้	 ช่วยให้ได้ความบันเทิงและให้เกิด

ความคดิสร้างสรรค์จรรโลงโลก	เป็นทกัษะทีต้่องเรยีนรูแ้ละ

ฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย	(แม้นมาส	ชวลิต.	2530	:	4)	ดังนั้น

การสอนอ่านจบัใจความจงึเป็นสิง่ทีค่รตู้องค�านงึถงึ	และให้

ความส�าคัญในการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน

จับใจความเพื่อสามารถน�าไปเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา

ความรู	้แล้วสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�า

วัน

	 จากการจดัการเรยีนการสอน	กลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรียนบ้านแกวทิยาคม	

ผู้วิจัยพบว่า	สภาพการเรียนการสอนอ่านจับใจความภาษา

ไทยไม่ประสบผลเท่าที่ควร	 เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถ

อ่านจับใจความเน้ือเรื่องได้อ่านเน้ือเรื่องแล้วตอบค�าถาม

บางค�าถามไม่ได้	 จับประเด็นมาเล่าได้ไม่หมด	 เล่าวกวน

เขียนแผนภาพโครงเรื่องไม่ถูกต้อง	เรียงล�าดับเหตุการณ์ไม่

ถูกต้องและไม่สามารถย่อเรื่องได้	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

ผลสัมฤทธ์ิ	 ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระอื่น	 ๆ	ด้วย	ดังจะเห็นได้

จากรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดบัท้องถิน่	(LAS)	ปีการศกึษา	2553	ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	2	ได้ด�าเนินการประเมินในระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2,	5	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2,	5	โดยร่วม

กับศูนย์เครือข่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 โดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้สถานศึกษามีข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักเรียน	 เพื่อปรับปรุงผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อน

จบช่วงชั้น	 ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละ	44.61	และผลการประเมินกลุ่มสาระการเรยีน

รูภ้าษาไทย	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนบ้านแกวทิยาคม	

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	36.61	ซึ่งต�่ากว่าระดับเขตร้อยละ	

8.00	(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	

เขต	2.	2553	:	38)	

	 เทคนคิการสอนแบบพาโนรามา	เป็นเทคนคิหนึง่ที่	

เอดเวอร์ด	(Edwards.	1973	:	132-135)	ได้พัฒนาเทคนิค

จาก	SQ3R	ในปี	1960	เทคนิค	OK4R	ในปี	1962	เทคนิค	

PQSRT	ในปี	1966	และเทคนิค	OARWET	ในปี	1968	มา

เป็นเทคนิคพาโนรามา	(PANORAMA)	ซึ่งเทคนิคการสอน

แบบพาโนรามานั้นมีขั้นตอนการสอนอ่าน	8	ขั้นตอนได้แก่	

1)	การก�าหนดจดุมุง่หมายการอ่าน	2)	การปรบัความเรว็ใน

การอ่าน	3)	การตั้งค�าถาม	4)	การส�ารวจ	5)	การติดตาม	 

6)	การจดบันทึก	7)	การทบทวนความจ�า	8)	การประเมิน

ผล	ซึง่ขัน้ตอนดงักล่าวจะช่วยให้นกัเรยีนเกดิความเข้าใจใน

เรื่องที่อ่านได้	 เป็นอย่างดี	 และนักเรียนมีส่วนร่วมในการ

เรยีนการสอน	โดยเริม่ตัง้แต่การร่วมกนัก�าหนดจดุมุง่หมาย

ของการอ่านแต่ละครั้ง	 เพราะจะท�าให้ผู้อ่านอ่านอย่างมี

ทิศทาง	 ผู้อ่านจะรู้ว่าต้องการทราบอะไรจากเร่ืองที่อ่าน	

นอกจากนัน้ขัน้ตอนการปรับความเรว็จะยดืหยุน่ตามความ

ยากง่ายของเนือ้หาการช่วยกนัตัง้ค�าถามเพือ่พยายามหาค�า
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ตอบจากการอ่าน	การส�ารวจลกัษณะข้อความทีส่�าคญั	การ

ติดตามด้วยความพยามยามตอบค�าถามท่ีตั้งไว้	 การจด

บนัทกึเพือ่ช่วยการจ�า	การทบทวนความจ�าตลอดจนถงึการ

ประเมนิผลตนเองว่าอ่านได้ตรงจดุมุง่หมายหรอืไม่	เป็นขัน้

ตอนที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถจับใจความสาระส�าคัญของ

เรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน	 ท�าให้ผู ้อ่านเป็นนักอ่านที่มี

ประสิทธิภาพ

	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการ

จดักจิกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	ด้วย

เทคนคิการสอนแบบพาโนรามาของเอดเวอร์ด	(Edwards.	

1973	:	132-135)	เพราะเชื่อว่า	เทคนิควิธีสอนที่ดีจะช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการ	ทุกด้าน	ผู้เรียนสามารถ

พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ	อนัจะส่งผลให้การจดัการเรยีนรูม้ี

ประสทิธภิาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์ส�าหรบัครผููส้อนและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การอ่านจับใจความส�าคัญ	 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ประสิทธิภาพ	E1/E2	โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้	80/80

	 2.		เพือ่ศกึษาดชันปีระสทิธิผลของการเรยีนรูภ้าษา

ไทย	หลงัการเรยีนรูโ้ดยใช้	แผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การ

อ่านจับใจความส�าคัญ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย

เทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

และหลังการเรียนของนักเรียน	 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

แผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพา

โนรามา	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

	 4.		เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัด	การเรียนรู้	เรื่อง	การอ่าน

จับใจความส�าคัญ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วย

เทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5

สมมุติฐานการวิจัย

	 1.		การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู	้

เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย	ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	ของนักเรียนชั้น

ประถม	 ศึกษาปีที่	 5	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ประสิทธิภาพ	E1/E2	โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้	80/80	

	 2.		การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู	้

เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษา

ไทย	ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	ของนักเรียนชั้น

ประถม	ศึกษาปีที่	5	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท�าให้นักเรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรียนมากกว่า	ร้อยละ	60

	 3.		นักเรียนที่ ได ้รับการจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้

แผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคัญ	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพา

โนรามาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที	่5	มผีลสมัฤทธ์ิหลงั

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.01

	 4.		นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง

การอ่านจับใจความส�าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยเทคนิคการสอน

แบบพาโนรามา	มีความพึงพอใจในระดับมาก	(x̄ >	3.50)

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	

and	Development	:	R&D)		โดยมีกระบวนการวิจัย	เพื่อ

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความส�าคัญ	 กลุ่ม

สาระ		การเรียนรู้ภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	5	

	 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัก�าหนดเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	

ดังนี้

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง	 การอ่าน
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จับใจความส�าคัญ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วย

เทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที่	5	โดยใช้เนื้อหาจากข่าว	บทความ	สารคด	ีนทิาน	

และเรื่องสั้น	 ด�าเนินการสอนตามข้ันตอนของเทคนิคการ

สอนแบบพาโนรามา	 8	 ขั้นตอน	 โดยมีจุดประสงค์ให้

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความส�าคัญ	 4	

ล�าดับขั้นของ	รัดเดลล์	(Ruddell.	2002	:	109)	คือ	ระดับ

ข้อเท็จจริง	ระดับการแปลความ	ระดับการประยุกต์	และ

ระดบัการประมวลเรือ่งราว	ซึง่ประกอบไปด้วย	5	แผนการ

จัดการเรียนรู้	ดังนี้

	 	 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี	่1	การอ่านจบัใจความ

ส�าคัญข่าว	

	 	 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี	่2	การอ่านจบัใจความ

ส�าคัญบทความ

	 	 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี	่3	การอ่านจบัใจความ

ส�าคัญสารคดี

	 	 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี	่4	การอ่านจบัใจความ

ส�าคัญนิทาน

	 	 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี	่5	การอ่านจบัใจความ

ส�าคัญเรื่องสั้น	

	 2.		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เป็น

แบบชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ

	 3.		แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีน

ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจับใจความส�าคัญ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบ	

พาโนรามา	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

ขอบเขตการวิจัย

 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา(Research	

and	Development	:	R&D)	โดยกระบวนการวจิยัเริม่จาก

การส�ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาและวางแผนพัฒนา

โดยการสร้างเครือ่งมอืและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื	

ซึ่งได้แก่	การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	แล้วน�าแผนการ

จดัการเรียนรู้	ไปทดลองใช้กบักลุม่ท่ีไม่ใช่กลุม่เป้าหมายเพือ่

หาคณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้ก่อนน�าไปใช้จรงิ	น�า

ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วด�าเนินการปรับปรุงแผนการจัดการ

เรียนรู้	ให้สมบูรณ์	จึงน�าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย	

เก็บรวบรวมข้อมูล	 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงสรุปรายงานผลการพัฒนา

 1.  กลุ่มเป้าหมาย

	 	 กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	5	โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	

2555	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	

เขต	2	จ�านวน	22	คน	

 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  2.1		 ตัวแปรต้น	ได้แก่	การจดักจิกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เร่ือง	 การอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการสอน

แบบพาโนรามา			

	 	 2.2		 ตัวแปรตาม

	 	 	 2.2.1		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 	 2.2.2		 ความพึงพอใจของนักเรียนเรียน

 3.  เนื้อหา

	 	 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยว

กับการอ่านจับใจความส�าคัญ	 โดยใช้ล�าดับขั้นวุฒิภาวะ

ระดับกลางตามแนวทางของเพียเจต	 Piaget	 (สุนันทา 

มั่นเศรษฐวิทย์.	2543	 :	20)	ซึ่งเป็นความสามารถใช้เรียน

ในระบบต่าง	 ๆที่ครูสอนและรู้จักคิดวิจารณญาณมากขึ้น		

และใช้ล�าดับขั้นการอ่านจับใจความส�าคัญของรัดเดลล	์

(Ruddell.	2002	:	109)	ทีเ่สนอล�าดบัขัน้การคดิทีแ่สดงให้

เหน็ถงึความสามารถในการอ่านจบัใจความส�าคญั	4	ขัน้	คอื	

ระดับข้อเท็จจริง	ระดับการแปลความ	ระดับการประยุกต์	

และระดับ		การประมวลเรื่องราว

 4.  สถานที่และระยะเวลาการวิจัย

	 	 สถานที่	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	

ระยะเวลา	คือ	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	
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สรุปผลการวิจัย

	 การวิจัย	ปรากฏผลดังนี้

	 1.1	ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการสอน	

แบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ที่ 

ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	87.59/85.30	ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	คือ	80/80	

	 1.2	ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้	 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการสอน

แบบพาโนรามาของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่5	ได้	0.65	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

	 1.3	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พบว่า	หลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนการจดัการ

เรยีนรู้	เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีน

รู ้ภาษาไทยด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิส์งูกว่า

ก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 1.4	นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู	้

เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามาของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี	 5	 มีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.57)
	 จากผลการศกึษา	แสดงว่า	การจดักจิกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เร่ือง	 การอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการสอน

แบบพาโนรามาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มี

ประสิทธิภาพช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	ในชีวิตประจ�าวันสูงขึ้น

อภิปรายผล

	 การวจิยั	เรือ่ง	การจดักจิกรรมการเรยีนรู	้เรือ่ง	การ

อ่านจับใจความส�าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ด้วย

เทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	ผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

ไว้	คือ

	 1.		ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 การอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการสอน

แบบพาโนรามาของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่5	ทีผู้่วจัิย

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ	 87.59/85.30	 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 คือ	 80/80	 หมายความว่า	 นักเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทักษะการอ่านจับใจความ

ส�าคัญระหว่างเรียน	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	

คดิเป็นร้อยละ	87.59	และได้คะแนนเฉลีย่	จากการท�าแบบ

ทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความหลังเรียนคิดเป็น 

ร้อยละ	 85.30	 แสดงให้เห็นว่า	 การใช้	 แผนการจัดการ 

เรยีนรู้	เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีน

รู ้ภาษาไทยด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 5	 ที่ผู ้ วิจัยสร ้างขึ้น	 มี

ประสิทธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	ซ่ึงสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	สุปราณี	สิทธิผล	(2549	:	47-49)	ได้สร้างแบบฝึก

พฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ	ส�าหรบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	ทดลองกับนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที่	4	โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน	“บูรณะสินอนุสรณ์”	อ�าเภอ

บางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เครื่องมือที่ใช้	ได้แก่	แบบฝึก	

เพือ่พฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ	จ�านวน	15	

แบบฝึก	และข้อสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน	ผลการวจิยั

พบว่า	 แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน	 จับใจ

ความส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่4	มปีระสิทธภิาพ	

84.06/86.25	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้	 และ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่าน

จับใจความส�าคัญ	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยด้วย

เทคนิค	 การสอนแบบพาโนรามาของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
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ที่ก�าหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

	 	 1.1	 ผู ้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้น 

พื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

โดยศกึษามาตรฐานการเรยีนรู้	ตวัชีว้ดั	สาระการเรยีนรูแ้กน

กลาง	 แนวทางการจัดการเรียนรู้	 สื่อประกอบการเรียนรู้	

การวัดผลประเมินผลศึกษาทฤษฎีการสอนอ่านจับใจ 

ความส�าคญัของสขุมุ	เฉลยทรพัย์	(2531	:	44)	ศกึษาเทคนคิ 

การการสอนแบบพาโนรามาเป็นเทคนิคการสอนอ่าน	 ซึ่ง 

เอดเวร์ิด	(Edwards.	1973	:	132-135)	เป็นผู้คดิพฒันาขึน้

มาจากเทคนคิการสอนอ่านหลาย	ๆ 	แบบ	เพือ่ใช้กบันกัเรียน

ระดับมัธยมศึกษา	 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถอ่าน

ข้อความจ�านวนมาก	เกบ็ข้อความต่าง	ๆ 	อย่างมรีะบบและ

น�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.2		 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง	 การ

อ่านจับใจความส�าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ด้วย

เทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที	่5	แผนการจดัการเรยีนรู	้ตามรปูแบบพาโนรามา

นั้นมีขั้นตอนที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านได้เป็น

อย่างมีขั้นตอนการเขียนจดบันทึก	การทบทวนเรื่องราว	ที่

อ่าน	 ซึ่งช่วยนักเรียนมีประสบการณ์ทางภาษามาก	 ส่งผล

การคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วย	 อีกทั้ง

วธิกีารสอนโดยใช้รปูแบบพาโนรามา	ฝึกก�าหนดจดุมุง่หมาย					

ก่อนอ่านเพื่อให้อ่านอย่างมีทิศทางจากน้ันให้ฝึกคิดตั้ง

ค�าถาม	 ขณะที่อ่านฝึกคิดตามเพื่อตอบค�าถาม	 พร้อมจด

บันทึกสิ่งที่ได้จากการอ่านเม่ืออ่านจบได้ฝึกอภิปราย	 เพื่อ

แปลความ	ตีความ	และขยายความในสิ่งที่อ่านท�าให้เข้าใจ

สิง่ทีอ่่านได้ถกูต้องในแผนการจดักจิกรรมมรีปูแบบและขัน้

ตอนการประเมินที่ชัดเจน	ประเมินได้ตามสภาพจริง

 2.		ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เร่ือง	 การอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการสอน

แบบพาโนรามาของชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	มค่ีาเท่ากบั	0.65	

แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนสงูขึน้ร้อยละ	

65.23	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 หทัยทิพย์	 ชมภูพื้น	

(2551	:	82-84)	ผลการวิจัยพบว่า	แผนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา	 มีประสิทธิภาพ	 E1/E2	

เท่ากับ	 86.52/83.75	 และดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.651786	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบพาโนรามา	 มี

ประสิทธิภาพ	 E1/E2	 เท่ากับ	 82.75/85.83	 และดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	0.602339	นักเรียนที่เรียนโดยรูปแบบ

มุ่งประสบการณ์ทางภาษา	 กับรูปแบบการสอนแบบพา

โนรามา	 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเขียน

สร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	และนักเรียนที่เรียนด้วยทั้งสองรูปแบบมี

ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์และการเขยีนสร้างสรรค์

ไม่แตกต่างกัน	

	 	 ทัง้นีเ้นือ่งจาก	นกัเรียนทีไ่ด้รบัการสอนอ่านโดย

ใช้เทคนิคการอ่าน	 แบบพาโนรามา	 ได้รับการฝึกตามขั้น

ตอนต่าง	ๆ 	ของเทคนคิพาโนรามา	เริม่ตัง้แต่	ขัน้การก�าหนด

จดุมุง่หมายโดยครแูละนกัเรยีนช่วยกนัก�าหนดจดุมุง่หมาย

ในการอ่านโดยตอบค�าถามที่ว่า	 “ฉันก�าลังอ่านเรื่องนี้เพื่อ

อะไร”	 อ่านเพ่ือหารายละเอียดหรืออ่านเพื่อหาข้อมูลบาง

จดุส�าหรบัอ้างองิ	ขัน้การปรับความเร็วครแูนะน�าให้นกัเรยีน

ปรบัความเรว็ในการอ่าน	โดยดจูากจดุมุ่งหมายทีก่�าหนดไว้

ซ่ึงยืดหยุ่นตามความยากง่ายของเรื่องที่อ่าน	 ขั้นความ

จ�าเป็นในการตั้งค�าถามครูและนักเรียนช่วยกันตั้งค�าถาม	

โดยเปลี่ยนชื่อเรื่องหัวเรื่อง	 หรือบางข้อความให้เป็นรูป

ค�าถามและนกัเรยีนช่วยกนัต้ังค�าถามและพยายามอ่านเพือ่

ตอบค�าถามเหล่านั้น	ขั้นการส�ารวจ	ครูให้นักเรียนเริ่มการ

อ่าน	โดยสังเกตลักษณะของข้อความที่อ่าน	ผู้แต่ง	คุณวุฒิ	

ปีที่พิมพ์	หัวข้อแต่ละบท	บทสรุป	เพื่อทราบแนวคิดของผู้

แต่ง	 ขั้นการติดตาม	 นักเรียนอ่านด้วยการพยายามตอบ

ค�าถามที่ตั้งไว้	 จับความคิดหลักและเรื่องราวต่าง	 ๆ	 โดย

เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้น	

	 	 ขั้นการจดบันทึก	 นักเรียนบันทึกสิ่งที่น่าสนใจ

ลงในหนงัสอืหรอืสมดุบนัทกึ	ซึง่อาจเป็นการใช้เครือ่งหมาย

หรอืข้อความกไ็ด้เพือ่เป็นการช่วยความจ�าขัน้การจ�าครเูน้น

ให้นกัเรยีนทบทวนความจ�าจากการบนัทกึ	โดยแยกแยะจดุ
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ส�าคญัของเรือ่งให้เป็นระบบ	เพือ่สะดวกในการน�ามาใช้ใหม่

เมื่อต้องการ	 ขั้นประเมินผล	 ครูและนักเรียนช่วยกัน

อภิปรายเรื่องราวที่อ่าน	 เพื่อเป็นการประเมินว่า	 นักเรียน

อ่านได้ตรงตามจดุมุง่หมายทีต่ัง้ไว้ในตอนต้นหรอืไม่	จากขัน้

ตอนการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบพาโนรามาดงักล่าว	

ท�าให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ	เมื่อนักเรียนได้ฝึกอ่านแล้วนักเรียนมีโอกาสได้

ประเมินผลและปรับปรุงทักษะการอ่านของตนเองอย่าง

สม�่าเสมอ	 จึงส่งผลให้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการ

อ่านเพื่อความเข้าใจเม่ือนักเรียนได้ฝึกอ่านแล้วนักเรียนมี

โอกาสได้ประเมนิผลและปรบัปรงุทกัษะการอ่านของตนเอง

อย่างสม�่าเสมอ	 จึงส่งผลให้ความเข้าใจในการอ่านของ

นักเรียนสูงขึ้น

	 3.	 การเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า	หลัง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	

การอ่านจับใจความส�าคัญ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 5	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 เน่ืองมาจากสาเหตุ	

ดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการ

เรยีนรู้	เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีน

รู ้ภาษาไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน	 ให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในการเรียน

ด้วยตนเอง	 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน	 มีความ

กระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้มีความรับผิดชอบในงานที่ท�า	ผู้วิจัย

ได้จัดท�าแบบฝึกทักษะโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคล	ยดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญัและส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมบีทบาท	

ในการเรยีนรู	้ให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์ตรง	สามารถแก้

ปัญหาและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

	 	 3.2		 แผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	การอ่านจบัใจ

ความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการ

สอนแบบพาโนรามา	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

เป็นการก�าหนดเรื่องราวเหตุการณ์ที่เหมาะสมกับความ

สนใจของนักเรียน	 ทันสมัยต่อเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับตัว

นักเรียน	 และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันที่อยู่รอบตัว

นักเรียน	 ซึ่งนักเรียนสามารถน�าความรู้	 ที่ได้รับไปใช้แก้

ปัญหาในชีวิตประจ�าวันทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

	 	 จากผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	การจดัการเรยีน

รู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	 การอ่านจับใจความ

ส�าคัญ	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ด้วยเทคนคิการสอน

แบบพาโนรามาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 	 5	

นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา

ไทยสูงขึ้น	 และยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน

ทักษะการอ่าน	 การให้เหตุผล	 การส่ือสาร	 การส่ือความ

หมาย	 การเช่ือมโยงและความคิดสร้างสรรค์	 และส่งเสริม

ให้ผูเ้รยีนเกดิคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามทีก่�าหนดไว้	ใน

หลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	มคีวามรอบคอบมี

ความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	

และตระหนักในคุณค่า	

	 	 มีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทยมากขึ้น	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยงานของเริงศักดิ์	คันศร	(2545	:	56-

57)	 ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกความเข้าใจในการอ่านตาม

วิธีพาโนรามาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียน

มกุฎราชวิทยาลัย	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	ปีการศึกษา	

2544	ผลการศึกษาพบว่า	หลังฝึกด้วยแบบฝึกความเข้าใจ

ในการอ่านตามวธีิพาโนรามา	นกัเรยีนมคีะแนนความเข้าใจ

ในการอ่านสงูกว่าก่อนฝึกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.01	และสอดคล้องกบังานวจิยัของสกุลเพญ็	พนัธ์อ่ิม	(2547	

:	 62-65)	 ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านเพื่อ 

ความเข้าใจวชิาภาษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ทีไ่ด้รบัการ

สอนอ่านโดยใช้เทคนิคพาโนรามากบัการสอนอ่านตามคู่มอื

ครู	 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสระแก้ว	 

ปีการศึกษา	2546	ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนที่ได้รับการ

สอนอ่านโดยใช้เทคนิคพาโนรามากับนักเรียนที่ได้รับการ

สอนอ่านตามคู่มือครูหลังการทดลองมีผลสัมฤทธิ์การอ่าน

เพื่อความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .01	
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และมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 	 2.4	 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการ

เรยีนรู้	เรือ่ง	การอ่านจบัใจความส�าคญั	กลุม่สาระการเรยีน

รู้ภาษาไทย	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามา	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	นักเรียนมีความพึงพอใจใน

การเรียนรู้ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.57)	เมื่อเรียงล�าดับค่า

เฉลีย่จากสงูสดุไปหาต�า่สดุ	ดงันี	้ด้านผลผลติ	ด้านปัจจัยน�า

เข้าด้านกระบวนการ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.60,	4.55,	4.54	

ตามล�าดับ	 และเม่ือพิจารณา	 เป็นรายด้านปรากฏผลดังน้ี	

ด้านปัจจัยน�าเข้า	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรม	 การเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 

การอ่านจับใจความส�าคัญ	 ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 

พาโนรามา	ด้านปัจจัยน�าเข้า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	(x̄ =4.55,	S.D.=	0.57)	ด้านกระบวนการนักเรียนมี

ความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แผนการ

จัดการเรียนรู้	 เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ	ด้วยเทคนิค

การสอน	แบบพาโนรามา	ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด	 (x̄ =	4.54,	S.D.=	0.62)	ด้านผลผลิต	

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้แผนการจัดการเรียนรู้	 เรื่องการอ่านจับใจความส�าคัญ	

ด้วยเทคนิคการสอนแบบพาโนรามาด้านผลผลิต	 โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =4.60,	S.D.	=	0.53)	ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุขอารมย์	 กลิ่นเกษร	 (2553	 :	

บทคัดย่อ)	 ได้รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ	 การอ่านจับใจ

ความ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	

4	 โรงเรียน	 วัดโพธิ์ทอง	 อ�าเภอบ้านหมอ	 จังหวัดสระบุร	ี

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี	 

เขต	1	ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2553	

ผลการศึกษาปรากฏผลว่า	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4		

มคีวามพงึพอใจต่อการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ	

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.83	ภาพ

รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ในการจัดท�า

แผนการเรียนรู ้ น้ัน	 มีการจัดล�าดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสม	 ได้มีการก�าหนดรูปแบบของวิธีการ

สอนที่ชัดเจน	 เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและเวลาในการจัด

กิจกรรม	 กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้	 มีส่วนช่วยให้

นักเรียนกล้าแสดงออก	กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใน

การเรยีนมากยิง่ขึน้	นกัเรยีนได้พฒันาตนเอง	สนกุสนานใน

การท�ากจิกรรม	ท�าให้เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน	เกิดความ

ชื่นชอบ	และความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การสร้างแผนการเรียนรู้การอ่านจับใจความ

ส�าคญัโดยใช้เทคนคิการสอน	แบบพาโนรามาครตู้องศกึษา

เทคนิคขั้นตอนต่าง	 ๆ	 เช่น	 ขั้นเตรียม	 การก�าหนดจุด 

มุ่งหมาย	 การปรับความเร็ว	 ความจ�าเป็นในการตั้งค�าถาม	

ขัน้อ่าน	การส�ารวจ	การตดิตาม	การจดบนัทกึ	ขัน้สรปุ	การ

จ�า	การประเมินผล	เพื่อที่จะฝึกเด็กให้สรุปและหาค�าตอบ	

ได้ถกูต้องและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้

	 2.		การส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญ

ของนักเรียน	ครูควร	เอาใจใส่และคอยให้ก�าลังใจ	ให้ข้อคิด

ตลอดจนข้อเสนอแนะ	การเลือกหนงัสอืประเภท	ต่าง	ๆ 	มา

พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญให้สูงขึ้น

	 3.		ควรตรวจผลงานนักเรียนและสรุปผลการ

พฒันาทนัทเีมือ่เสร็จสิน้กระบวนการเรยีนการสอน	เพือ่ให้

นักเรียนรู้ข้อบกพร่องของตนเอง
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ผลการการพัฒนาทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

The Effects of Reading Skill Development on Clustered Consonants on 

Thai Language Learning of Prathom Suksa Two Students

ประไพ	เสนฤทธิ์	,	นิรุต	ถึงนาค,ชมพูนุท	เมฆเมืองทอง

Praphai	Senrit	,	Dr.Nirut	Thuengnak	,	Chomphunut	Makemuengthong

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ี	 มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 80/80	 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รียนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีม่อีกัษรน�ากลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย	ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 2	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยและเพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อการเรยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย	 กลุ่มตัวอย่างได้แก	่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 2	 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม	 ต�าบลบึงนาเรียง	

อ�าเภอห้วยเมก็	จงัหวดักาฬสนิธุ	์จ�านวน	15	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	แผนการจดัการ

เรียนรู้	 จ�านวน	 9	 แผน	 แบบฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีมีอักษรน�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 

แบบบันทึกการสังเกต	 แบบสัมภาษณ์แบบบันทึกประจ�าวัน	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน	และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	

	 ผลการวิจัยมีดังนี้

	 1.		ผลการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนช้ันประถม

ศกึษาปีที	่2	จากการสงัเกตและสมัภาษณ์ในวงจรที	่1	-3	พบว่า	แบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุม่สาระการเรียน

รู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 2	 สามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตามกระบวนการที่ได้

ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง	9	แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้จริง

	 2.		แบบฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีมีอักษรน�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 2	 ที ่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	มีประสิทธิภาพ	85.70/86.00	

	 3.		นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

1  นักศึกษาปริญญาโท	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	M.A.I.E.	(หลักสูตรและการสอน)	รองศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ค.อ.ด.	(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	อาจารย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 4.		ดชันปีระสทิธผิลของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

ของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	0.7375		แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	

73.75

	 5.		นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยเฉลีย่ทกุด้าน	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(µ	=	4.60)	เรยีงล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อยได้ดังนี้	ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	(µ	=	4.65)	ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้	(µ	=	4.63)	ด้านสาระการเรียน

รู้	(µ	=	4.56)	และด้านการวัดผลประเมินผล	(µ	=	4.54)

 ค�าส�าคัญ :	การพัฒนาทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1.	develop	the	clustered	consonants	reading	exercise	

on	Thai	 language	 learning	of	Prathom	Suksa	two	students	 (the	efficiency	standard	 level	of	80/80)	 

2.	compare	the	clustered	consonants	reading	skill	in	experimental	group	before	and	after	receive	the	

exercise	of	Prathom	Suksa	two	students	3.,	study	Effectiveness	 Index	of	the	clustered	consonants	

reading	exercise	on	Thai	 language	learning	of	Prathom	Suksa	two	students	and	4.	study	students’	

satisfaction	toward	the	clustered	consonants	reading	exercise	on	Thai	language	learning	of	Prathom	

Suksa	two	students.	The	sample	groups	were	15	Prathom	Suksa	two	students	of	Nong	Bao	Vitthayaserm	

School.	The	research	instrument	combined	with	9	learning	management	plans,	clustered	consonants	

reading	exercise	on	Thai	language	learning	of	Prathom	Suksa	two	students,	observation	form,	interview	

form,	recorded	forms,	achievement	test	and	satisfaction	with	the	clustered	consonants	reading	exercise	

on	Thai	language	learning	questionnaire.	The	collected	data	were	analyzed	by	percentage,	arithmetic	

means,	standard	deviation,	t-test	and	descriptive	analysis.

The results of the research were as follows :

	 1.		The	effectiveness	of	the	clustered	consonants	reading	exercise	was	efficient	at	the	87.84/87.06	

which	was	accordable	to	the	requirements	of	80/80.

	 2.		The	Prathom	Suksa	two	students	who	learn	with	these	clustered	consonants	reading	exercise	

got	significantly	higher	average	post-test	scores	than	pre-test	at	0.01	level.

	 3.		Effectiveness	Index	of	clustered	consonants	reading	exercise	on	Thai	language	learning	of	

Prathom	Suksa	two	students	is	equal	to	0.7375,	indicating	that	the	students’	knowledge	increased	by	

73.75

	 4.	 The overall	aspect	students’	satisfaction	toward	the	clustered	consonants	reading	exercise	
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was	at	highest	level.	(µ	=	4.60)	Most	of	them	ranked	their	satisfactory	level	very	high	which	can	be	

shown	in	a	descend	order	as	follows:	 Instructional	activities	(µ	=	4.65),	Measurement	and	learning	

resources	(µ	=	4.63),	Content	(µ	=	4.56)	and	Measurement	evaluation	(µ	=	4.54)	

 Keywords :	The	Effects	of	Reading	Skill	Development	Clustered	Consonants	on	Thai	Language	

Learning

บทน�า

	 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาตไิทยทีม่คีวามส�าคัญ	

แสดงถึงความเป็นไทย	ใช้เป็นพื้นฐานในชีวิตประจ�าวัน	จัด

ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งส�าหรับคนไทย	 ปัจจุบันกระทรวง

ศกึษาธกิารได้ก�าหนดให้ภาษาไทยอยูใ่นกลุม่สาระการเรยีน

รู ้ภาษาไทย	 ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยทักษะการอ่าน	 

การเขยีน	การฟัง	การด	ูการพดู	หลกัการใช้ภาษา	วรรณคดี

และวรรณกรรมในส่วนของทักษะการอ่านจะมคีวามส�าคญั

อย่างย่ิงส�าหรับนกัเรยีนทีเ่ริม่เรยีนในระดบัชัน้ประถมศึกษา	

เพราะเป็นทักษะที่มีกระบวนการสลับซับซ้อน	 (พัชน ี

บุญรัศมี.	2550	:	1)						

	 ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน

ที่ส�าคัญอย่างหน่ึงต่อการศึกษาและการด�ารงชีวิตของ

มนุษย์	 เพราะหากผู ้เรียนมีทักษะในการอ่านแล้วย่อม

สามารถเรียนรู้ในวิชาต่าง	ๆ	จากสิ่งที่อ่านและสามารถน�า

ไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรยีนวิชาอืน่	ๆ 	ด้วย	ดงันัน้ครผูู้สอน

ต้องฝึกฝนให้เดก็มทีกัษะในการอ่านเพ่ือจะได้พฒันาทกัษะ

การอ่านให้มปีระสทิธิภาพ	ประกอบกบัมาตรฐานการเรยีน

รู้ช่วงชั้น	สาระที่	1	การอ่าน	ได้ก�าหนดไว้ว่า	นักเรียนอ่าน

ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน	 อ่านได้คล่องและเร็ว	 เข้าใจ

ความหมายของค�าและข้อความที่อ่าน	 เข้าใจความส�าคัญ

และรายละเอียดของเรื่อง	 หาความส�าคัญหรือใช้แผนภาพ	

การอ่านในใจ	การอ่านออกเสยีงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง

ได้รวดเร็ว	 ถูกต้องตามลักษณะค�าประพันธ์	 และอักขรวิธ	ี

และจ�าบทร้อยกรองที่ไพเราะเลือกอ่านหนังสือที่เป็น

ประโยชน์ทั้งความรู้และความบันเทิง	 มีมารยาทการอ่าน

และนิสัยรักการอ่าน	 (กรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ.	

2545	:	21-22)	

	 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	

ประกอบกับประสบการณ์ในการสอน	 กลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทยของผู้วิจัยทราบว่า	ปัญหาที่ส�าคัญของนักเรียน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	คือการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	

โดยผู้วิจัยใช้บัญชีค�าพ้ืนฐานช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	 มา

ทดสอบกับนักเรียนซ่ึงในภาคการศึกษาต่อไปจะขึ้นช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	 2	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านค�าที่มี

อกัษรน�าซึง่ในบญัชคี�าพืน้ฐานมจี�านวน	25	ค�า	นกัเรยีนทีม่ี

ทกัษะการอ่านอยูใ่นระดบัดอ่ีานถูกต้องร้อยละ	75	ขึน้ไปมี	

3	คน	คิดเป็นร้อยละ	20	ที่เหลืออีกร้อยละ	80	ทักษะการ

อ่านอยูใ่นระดบัต้องปรบัปรงุ	โดยค�าทีม่อีกัษรน�าซ่ึงในบญัชี

ค�าพืน้ฐาน	มจี�านวน	25	ค�า	นัน้อ่านถกูต้องเฉล่ีย	14	ค�า	คิด

เป็นร้อยละ	56	และที่ส�าคัญค�า	ที่มีอักษรน�าในบัญชีค�าพื้น

ฐานชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ก็เพิ่มขึ้นเป็น	100	ค�า	โดยใน

บญัชคี�าพืน้ฐานชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	ทีอ่่านออกเสยีงร่วม

กันสนิทเป็นพยางค์เดียว	 แต่ในบัญชีค�าพื้นฐานช้ันประถม

ศึกษาปีที่	2	จะมีอ่านออกเสียง	2	พยางค์	พยางค์แรกออก

เสียง	อะ	กึ่งเสียง	พยางค์หลังออกเสียงตามสระที่ประสม

อยูแ่ละออกเสยีงเหมอืน	ห	น�า	เช่น	ตลก	ตลอด	ตลาด	สมดุ	

สมอง	 เป็นต้น	 ซึ่งจะสร้างความสับสนแก่นักเรียนมากขึ้น	

นอกจากนีผู้ว้จัิยได้วเิคราะห์สาเหตขุองปัญหาดงักล่าวร่วม

กับครูประจ�าชั้นประถมศึกษาปีที่	2	พบว่า	ครูผู้สอนอาศัย

เฉพาะหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดในแบบเรียนเพียง
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อย่างเดยีว	ซึง่ถอืว่า	ยงัน้อยเกนิไปส�าหรบัการฝึกทกัษะการ

อ่านค�าของนักเรียนในระดับช้ันน้ี	 ดังน้ันเพื่อเป็นการ 

แก้ปัญหาทกัษะการอ่านค�าของนกัเรยีน	ผูว้จิยัในฐานะเป็น

ครผููส้อนวชิาภาษาไทย	จงึมแีนวคดิในการแก้ปัญหาโดยน�า

วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาเป็นวิธีการในการฝึกทักษะ 

การอ่านค�าให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 2	 อย่าง 

เป็นระบบ	 ตามกระบวนการวิจัย	 เชิงปฏิบัติการ	 โดยเริ่ม

กระบวนการตัง้แต่การวางแผน	การปฏบัิต	ิการสงัเกตการณ์		

และการสะท้อนผลการปฏิบัติ	 ซึ่งถ้าแก้ปัญหาทักษะการ

อ่านตามกระบวนการดังกล่าว	 จะส่งผลให้นักเรียนมี

พัฒนาการด้านทักษะการอ่านอย่างเต็มศักยภาพ	เพื่อเป็น

รากฐาน	 ในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น	 และในการเรียน

ในวิชาต่าง	ๆ	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษร

น�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	2	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

การอ่านค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของ

นักเรียน		ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	

	 3.		เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของทักษะการอ่าน

ค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

	 4.		เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี

ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ	 การอ่านค�าที่มีอักษรน�า	

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา

ปีที่	2

สมมุติฐานการวิจัย

	 1.	 แบบฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีมีอักษรน�า	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว้	80/80

	 2.		หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค�า

ทีม่อีกัษรน�า	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	สงูกว่าก่อน

เรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 3.		นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่2	มคีวามพงึพอใจ

โดยรวมต่อการเรียน	 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีมี

อักษรน�าในระดับมาก	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	

Research)	 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านค�าที่มี

อักษรน�า	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan)	ด�าเนินการตาม

ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.		ส�ารวจสภาพปัญหาการจดัการเรยีนรู้กลุม่สาระ

การเรยีนรูภ้าษาไทยจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย	

การสัมภาษณ์	สอบถามปัญหา	การจัดกิจกรรม	การเรียนรู้

จากครูผู้สอนและประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยของ 

ผู้วิจัย	พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทาง

ในการแก้ไข

	 2.		ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดการ

เรยีนรูใ้นการฝึกทกัษะการอ่านค�าทีม่อีกัษรน�า	ขัน้ตอนการ

จัดกิจกรรม	 ส่ือการเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผล

เพื่อน�าหลักการและแนวคิดมาใช้ในการฝึกทักษะการอ่าน

ค�าที่มีอักษรน�าให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

	 3.		ศกึษาและสร้างเครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมลู	

ซึ่งประกอบด้วย

	 	 3.1		 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ	ได้แก่	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะการอ่านค�าที่มี

อักษรน�า

	 	 3.2		 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการสะท้อนผลการปฏบิตั	ิ

ได้แก่	แบบบนัทกึการสังเกต	แบบสัมภาษณ์	แบบฝึกทักษะ

การอ่านค�าที่มีอักษรน�า

	 	 3.3		 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิประสทิธภิาพ

ของรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้
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ภาษาไทย	ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 4.		ให้ความรู้ผู้ช่วยผู้วิจัยเก่ียวกับกระบวนการฝึก

ทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�าท�าความเข้าใจเก่ียวกับ

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 และบทบาทของผู้ช่วย 

ผู้วิจัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแต่ละขั้นตอน	ตามขั้นตอน

ดังนี้

	 	 ขั้นวางแผน	 ผู ้ช ่วยผู ้ วิจัยมีบทบาทในการ

สนับสนุนข้อมูล	 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา	 หารูปแบบวิธีการที่

เหมาะสมในการฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีมีอักษรน�า	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่	2	และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ที่

พบเห็นขณะด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา

	 	 ขั้นปฏิบัติการ	 ผู ้ช่วยผู้วิจัยมีบทบาทในการ

สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน	และพฤตกิรรมการ

สอนของครู

	 	 ขั้นสังเกตการณ์	 ผู้ช่วยผู้วิจัยมีบทบาทในการ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและพฤติกรรมการ

สอนของครู	 รวมทั้งจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ	 ผู้ช่วยผู้วิจัยมี

บทบาทในการน�าเสนอข้อมลูต่างๆทีไ่ด้จากการสงัเกตและ

ตรวจสอบปัญหาต่างๆที่พบจากการปฏิบัติการ	 ชี้ให้เห็น

ข้อด	ีข้อจ�ากดัทีเ่กดิจากกระบวนการวจิยั	ร่วมเสนอแนะวธิี

การและแนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบตักิารในวงจร

ต่อไป

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) 

 ในขั้นตอนน้ีได้ด�าเนินการ	 โดยการสังเกตการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนในระหว่างปฏบิตักิารสอนโดยสงัเกต

ทัง้กระบวนการในการปฏบิตั	ิ(The	Action	Process)	และ

ผลของการปฏิบัติ	(The	Effect	of	Action)	โดยใช้เทคนิค

การรวบรวมข้อมูลดังนี้

	 1.	 สังเกตและบันทึกเหตุการณ์ในขณะที่ก�าลัง

ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยจดบันทึกพฤติกรรมที่เห็น

ตามสภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะสอน	ซึง่การสงัเกตจะเริม่

สังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนรู ้ของ

นักเรียนตั้งแต่เริ่มสอนจนกระทั่งจบชั่วโมง	 และบันทึก

เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้หลังจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละครั้ง

	 2.		การสัมภาษณ์	(Interviews)	ในการสัมภาษณ์

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับนักเรียน 

รายบุคคลได้แก่นักเรียนที่เรียนเก่ง	 1	 คน	นักเรียนที่เรียน 

ปานกลาง	 1	 คน	 และนักเรียนที่เรียนอ่อน	 1	 คน	 โดย

สมัภาษณ์เมือ่จบการจดักจิกรรม	การเรยีนรู	้ในแต่ละวงจร

ปฏิบัติ

	 3.		แบบฝึกทกัษะ	เป็นผลจากการท�าแบบฝึกทกัษะ

ของผู้เรียนในแต่ละครัง้ทีน่กัเรียนท�าในแต่ละชัว่โมง	จ�านวน	

9	ชั่วโมง

 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

	 ในขั้นน้ีเป็นการตอนการประเมินหรือตรวจสอบ

กระบวนการ	ปัญหาหรอืส่ิงทีเ่ป็นข้อจ�ากดั	เป็นอปุสรรคต่อ

การปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจากกการสังเกต	การวิเคราะห์	

การอภิปราย	 ประเมินร่วมกับคณะท�างาน	 คือ	 ผู้วิจัยและ 

ผู้ช่วยผู้วิจัย	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงแลพัฒนา

เพื่อการวางแผนการปฏิบัติในวงจรต่อไป

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) 

	 เป็นการน�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เพื่อฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�าไปใช้สอนนักเรียนที่

เป็นกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะ

มีลักษณะเป็นขั้นบันไดเวียน	 (spiral)	 กระท�าซ�้าตามวงจร

จนกว่าได้ผลการปฏบิตักิารตามจดุมุง่หมาย	โดยในการวจัิย

ครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้	 9	 แผน	 และ

ด�าเนนิการตามขัน้ตอนการวจิยัปฏบิตักิารเป็น	3	วงจร	และ

ด�าเนินปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้									

ขอบเขตการวิจัย

	 การวิ จั ยครั้ งนี้ เป ็นการวิ จั ย เชิ งปฏิบั ติ การ

(Classroom	Action	Research)	เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	 โดยมีขอบเขตในการวิจัย
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ดังนี้

 1.  กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	 2	 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม	 อ�าเภอห้วยเม็ก	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	

ปีการศึกษา	2554	จ�านวน	15	คน	

 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	

		 	 2.1		 ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การสอนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	 ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	2

	 		 	2.2		ตัวแปรตาม	ได้แก่

	 	 	 2.2.1		 ทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2

	 	 	 2.2.2		 ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านค�าของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	

	 	 	 2.2.3		 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	2	

 3.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วยแบบ 

ฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีมีอักษรน�า	 ซ่ึงได้มาจากบัญชีค�า 

พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 2	 ศูนย์พัฒนาหลักสูตร	 กรม

วิชาการ	รวมจ�านวน	50	ค�า

 4.  แบบฝึกทักษะ	 หมายถึง	 สื่อการเรียนท่ีผู้วิจัย

สร้างข้ึน	 เพื่อใช้ส�าหรับฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	

สรุปผลการวิจัย

	 การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มี

อักษรน�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	2	ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มี

อักษรน�า	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	จากการสังเกตและสมัภาษณ์ในวงจร

ที่	1-3	พบว่า	แบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	กลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่	

2	 สามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตาม

กระบวนการท่ีได้ระบุไว้ในแผนการจดัการเรยีนรูท้ัง้	9	แผน	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ได้จริง

	 2.		แบบฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	 กลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่	

2	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	มีประสิทธิภาพ	85.70/86.00	

	 3.		นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านค�าที่

มีอักษรน�า	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	2	มีผลสัมฤทธิ์	ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่า	ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.		ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ

ฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	

0.7375		แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูเ้พ่ิม

ขึ้นร้อยละ	73.75

	 5.		นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านค�าที่

มีอักษรน�า	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 2	 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวม

เฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	(µ	=	4.60)	เรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อยได้ดงันี	้ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอน	(µ	=	4.65)	ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้	(µ	=	4.63)	ด้าน

สาระ	การเรียนรู้	 (µ	=	4.56)	และด้านการวัดผลประเมิน

ผล	(µ	=	4.54)

อภิปรายผล

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน

ค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานที่

ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งปรากฏผลการวิจัยดังนี้

	 1.		ผลทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค�าทีม่อีกัษร

น�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 2	 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ในวงจรที่	 1-3	 

พบว่า	แบบฝึกทกัษะการอ่านค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	
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สามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียนได้ตาม

กระบวนการท่ีได้ระบุไว้ในแผนการจดัการเรยีนรูท้ัง้	9	แผน	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

ได้จริง	ทัง้นีเ้นือ่งจากการด�าเนนิการในแต่ละวงจรนัน้	ผูว้จิยั

ได้น�าข้อบกพร่องทีพ่บในแต่ละวงจรไปปรบัปรงุในวงจรต่อ

ไป	ท�าให้การเรียนการเรียนรู้ของครูได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับความสนใจของผู ้เรียน	 และสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งผลที่

ได้นัน้สอดคล้องและเป็นไปตามกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิ

การ	(Action	Research)	ของ	เคมมิส	และเมคเทคการ์ท	

(Kemmis	and	McTaggart.	1988	:	5)	ซึ่งประกอบด้วย	

4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นวางแผน	(Plan)	ขั้นปฏิบัติการ	(Action)	

ขั้นสังเกตการณ์	(Observe)	และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ	

(Reflect)

	 2.		แบบฝึกทักษะการอ่านค�าท่ีมีอักษรน�า	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน	 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที	่2	ทีผู่ว้จัิยพฒันาขึน้	มปีระสทิธภิาพ	85.70/86.00	ทัง้นี้

เนือ่งจากแบบฝึกทกัษะ	ได้ผ่านการสร้างตามขัน้ตอนอย่าง

เป็นระบบและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน	 โดยศึกษาจาก

หลกัสตูร	คูม่อืการจดัประสบการณ์	เนือ้หา	เทคนคิ	และวธิี

การจากเอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นแนวทาง	แบบฝึกทกัษะ

ได้ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอ

แนะของคณะผูเ้ชีย่วชาญ	โดยการน�าข้อเสนอแนะดงักล่าว

ไปปรบัปรงุแก้ไขก่อนน�าไปทดลองสอนจรงิ	และในขณะจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน	 เด็กก็ชอบและมีความสุข	

สนกุสนาน	เพลดิเพลนิ	มคีวามกระตอืรอืร้นและสนใจทีจ่ะ

เรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญทอง	 จันทฤทธิ์	

(2542	:	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะภาษา

ไทยที่มีประสิทธิภาพ	 เรื่อง	 การสะกดค�าและแจกลูกของ

หนังสือเรียนภาษาไทยเล่ม	1		ชั้นประถมศึกษาปีที่	1		

	 3.	 นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบฝึกทกัษะการอ่านค�าที่

มีอักษรน�า	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	2	มีผลสัมฤทธิ์	ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่า	ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทั้งนี้

เนื่องจากแบบฝึกทักษะ	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น	 นักเรียนมี

โอกาสที่จะพัฒนาทักษะด้านหลักภาษาตามความสามารถ

ของตนเองและการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะนั้น	ผู้เรียนจะ

พฒันาความสามารถของตนเองตามขัน้ตอนโดยเริม่ต้นจาก

ง่ายไปหายาก	ท�าให้นักเรียนเกิดความม่ันใจ	 เละเช่ือม่ันที่

จะตัดสินใจต่อการเรียนด้วยตนเอง	 เพราะได้รับการเสริม

แรงจากการทีต่นนัน้ได้ท�าแบบฝึกทกัษะได้อย่างประสบผล

ส�าเรจ็	อกีทัง้แบบฝึกทกัษะทีผู่ว้จิยัได้สร้างขึน้นัน้ได้ผ่านการ

หาคณุภาพตามขัน้ตอนอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยได้ผ่านการ

ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญหลายครั้ง	 จึงท�าให้แบบฝึก

ทกัษะมคีวามสมบรูณ์และถกูต้อง	และยงัได้ผ่านการทดลอง

ใช้กับนักเรียนก่อนที่จะน�ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ท�าให้เห็นข้อบกพร่องและได้น�ามาปรบัปรงุแก้ไขเป็นชดุฝึก

ทกัษะท่ีมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ

ขวัญทอง	จนัทฤทธิ	์(2542	:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการพฒันา

แบบฝึกทักษะภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ	เรื่อง	การสะกด

ค�าและแจกลูกของหนงัสือเรยีนภาษาไทยเล่ม	1	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	1	ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยแบบฝึกทกัษะหลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ	ทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 4.		ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ

ฝึกทักษะการอ่านค�าที่มีอักษรน�า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยของนักเรียน	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	

0.7375		แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูเ้พ่ิม

ขึ้นร้อยละ	 73.75	 ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะที่ผู ้วิจัย

พฒันาขึน้ได้ผ่านการหาคณุภาพหลายขัน้ตอน	ท�าให้ผูเ้รยีน

มีการพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งการ

เรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น	นักเรียนที่ได้

ท�ากจิกรรมใหม่	ๆ 	ตามขัน้ตอนของกระบวนการฝึก	จงึเป็น

ผลให้นักเรียนมีความสนใจ	 ตั้งใจเรียน	 ได้ฝึกปฏิบัติด้วย

ตนเอง	ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ	 ซึ่งเป็นผลให้นักเรียน	มี

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนท่ีพฒันาขึน้จากก่อนทีจ่ะได้รบัการ

เรียนด้วยแบบฝึก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา	

แจ้งตรง	 (2550	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ภาษาไทย	 เรื่อง	 การผันวรรณยุกต์	 โดยการใช้

แบบฝึกทักษะชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/2	

จ�านวน		24	คน	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2549	โรงเรียน

วัดโชติการาม	 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา

เขต	 7	 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า	 ผลการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยด้วยแผนการเรียนรู้	เรื่อง	การผันวรรณยุกต์โดย

ใช้แบบฝึกทักษะ	 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 5	 มีค ่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.7341	 แสดงว่า	 นักเรียนมีความ

ก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ	73.41	

	 	 5.	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

ค�าทีม่อีกัษรน�า	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีน	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดย

เฉลี่ยทุกด้าน	อยู่ในระดับมากที่สุด	(µ	=	4.60)	เรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้

(µ =	4.65)	ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้	(µ =	4.63)	ด้าน

สาระการเรยีนรู	้(µ =	4.56)	และด้านการวดัผลประเมนิผล	

(µ =	4.54)	ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ	

นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตามความสามารถของแต่ 

ละคน	จึงไม่เกิดความรู้สึก	เบื่อหน่ายต่อการเรียน	นักเรียน

มคีวามสนกุกบัการเรยีน	เมือ่นกัเรยีนได้ท�ากิจกรรมโดยการ

ฝึกตามล�าพังและกิจกรรมกลุ่ม	 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เพื่อน	ๆ	นักเรียนจะมีความกระตือรือร้น	และตั้งใจท�างาน

จนบรรลุตามวัตถุประสงค์	 นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีความ 

พึงพอในต่อการเรยีนในระดบัมากทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกับงาน

วจิยัของจริาพร	พรมวาศร	ี(2549	:	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาการ

พัฒนาแผนการเรียนรู้	 กลุ่มสาระภาษาไทย	 ช้ันประถม

ศึกษาปีที่	2	เรื่องการอ่านและเขียนสะกดค�าไม่ตรงมาตรา

ตัวสะกดแม่กด	 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	

2548	โรงเรียนบ้านผาสะนา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเลย	 เขต	 2	 จ�านวน	 10	 คน	 ผลการศึกษาพบว่า	

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู้

กลุม่สาระภาษาไทย	เรือ่งการอ่าน	และเขยีนสะกดค�าไม่ตรง

มาตราตัวสะกดแม่กด	โดยใช้แบบฝึกทักษะ	อยู่ในระดับ	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ครผููส้อนภาษาไทย	ควรน�าการสอนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยในเรื่องอื่น	ๆ

	 2.	 การน�าแบบฝึกทกัษะไปใช้ในกจิกรรมการเรยีน

การสอนนั้น	ควรให้นักเรียน	ได้มีโอกาสฝึกทักษะอย่างต่อ

เนือ่ง	เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิประสทิธภิาพในการเรยีนรูท่ี้สูงขึน้

	 3.	 ผู ้บริหาร	 ศึกษานิเทศก์	 และผู้สนใจ	 ควร

สนับสนุนให้ครูได้สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อน�าไป

ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น	ๆ

กิตติกรรมประกาศ

	 วิทยานิพนธ์นี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	โดยได้รับความ

ก รุณ าและคว ามช ่ ว ย เ หลื อ เ ป ็ น อย ่ า ง ดี ยิ่ ง จ า ก 

รองศาสตราจารย์	ดร.นิรตุ	ถงึนาค	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ชมพูนุท	 เมฆเมืองทอง	 คณะกรรมการที่ปรึกษา

วิ ทย านิ พนธ ์ 	 ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย ์ 	 ด ร .พรพิ ม 

เ ฉ ลิมมีประ เสริ ฐ 	 ประธานกรรมการสอบ	 และ 

รองศาสตราจารย์	 ดร.ฉลาด	 จันทรสมบัติ	 ที่กรุณาให้ 

ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ก�ากับ	 ดูแล	 ในการจัดท�าและเก็บ

รวบรวมข้อมลูต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการศกึษา

วิจัยในครั้งนี้	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 

ณ	โอกาสนี้
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บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

“รักพ่อ 365 วัน”

รวบรวมและเรียบเรียงโดย พินิจ จันทร และคณะ

บทวิจารณ์โดย  ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา

       

	 หนังสือ	“รักพ่อ	365	วัน”	เล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงโดย	นายพินิจ	จันทร		และคณะ	ซึ่งในการจัดท�าหนังสือ

เล่มนี้	นายพินิจ	จันทร		และคณะ	ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

ราวต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่9	แห่งราชวงศ์จกัร	ีได้ให้เกยีรตเิป็นทีป่รกึษาในการเรยีบ

เรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้น	ได้แก่	ศาสตราจารย์	ดร.บุญทัน	ดอกไธสง								รองศาสตราจารย์	ดร.สุนทร	โคตรบรรเทา	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	ไกรคุง	อนัคฆกุล	ดร.ส�าราญ	สัมฤทธิสุวรรณ	ดร.ชาญชัย	อาจินสมาจาร	ดร.อบรม	สินภิบาล	ดร.ชัยเสฏฐ์	

พรหมศรี	ดร.ประเวศน์	มหารัตน์สกุล	และ	ดร.พิเชษฐ์	วงศ์เกียรติ์ขจร	

	 หนังสอื	“รกัพ่อ	365	วนั”	เป็นหนงัสอืทีน่�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัพระราชภารกจินานาประการ	ทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	ได้ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทย	ไม่ว่าจะเป็นหลักการแนวคิด	หรือนวัตกรรมต่างๆ	ที่ล้วนแต่ยัง

ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน	ด้วยพระราชประสงค์หลักที่ว่า	เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งตนเองได้	ท�ามาหากินด้วยความสุจริต	เป็นคนดีของสังคม	และอยู่อย่างมีความสุข

	 หนังสือ	“รักพ่อ	365	วัน”	ประกอบด้วยเนื้อหาสาระหลัก	4	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1 “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่

ยิ่งใหญ่” ส่วนที่	2 “พระราชกรณียกิจของพ่อ” ส่วนที่	3 “พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน” และส่วนที่	4 “การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซ่ึงผู้เขียนได้ถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทั้ง	 4	 ส่วน	 ด้วยภาษาที่

เข้าใจง่าย	และชัดเจน	มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม	พร้อมทั้งถ่ายทอดอารมณ์	ความรู้สึก	ในการเรียบเรียง	ที่ช่วยท�าให้ผู้

อ่านได้รบัทราบถงึความรกัอนัยิง่ใหญ่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานให้กบัอาณาประราษฎร์ของพระองค์	

และสื่อด้วยถ้อยค�าที่เชื่อมโยงถึงความรู้สึกที่อบอุ่น	 ความรัก	 และความปรารถนาดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มีให้

กับพสกนิกรชาวไทย	ด้วยการใช้ค�าว่า	พ่อ	แทน	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และใช้ค�าว่า	ลูก	แทน	พสกนิกรชาวไทย		

อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวบรรยายรายละเอียดต่างๆ	ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับชื่อเรื่องหนังสือเล่มที่

ว่า	รักพ่อ	365	วัน	เลย	แต่จากการที่ผู้เขียนได้น�าเสนอ	รายละเอียดต่างๆ	ที่เป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงงาน

หนักมาตลอดชีวิต	พระองค์ได้ทรงท�าเพื่อพสกนิกรชาวไทย		ทั้งนี้เพื่อความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุขของทุกคนในชาติ	มา

โดยตลอดและสืบต่อกนัมาอย่างยาวนานนัน้	ท�าให้ผู้อ่านได้ตระหนกัและมคีวามรู้สกึรกัและเทิดทนูพระองคท่์านอยา่งหา

ที่เปรียบไม่ได้	สมดังชื่อหนังสือเล่มนี้นั่นเองคือรักพ่อตลอด	ไม่ว่าจะวันไหนๆ	ก็ตาม	จึงลงตัวที่	“รักพ่อ	365	วัน”	
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	 หนังสือ	“รักพ่อ	365	วัน”	ได้เขียนรายละเอียด	เกี่ยวกับ ส่วนที่	1 “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่” ถึงพระ

ราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เกี่ยวกับ	 พระราชประวัติการศึกษา	 ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์	 ทรงประสบ

อุบัติเหตุ	ทรงอภิเษกสมรส	ทรงผนวช	ทรงถูกลอบปรงพระชนม์	สถานะพระมหากษัตริย์	ล�าดับพระอิสริยยศ	และพระ

เกียรติยศ	อันเนื่องด้วยพระปรมาภิไธย	หลักค�าสอนของพ่อ	และเกร็ดชวนรู้เกี่ยวกับพ่อหลวง		ที่ท�าให้ผู้อ่านได้ทราบราย

ละเอียด	และเกร็ดเล็กๆ	น้อยที่หลายๆ	คนอาจไม่เคยทราบมาก่อน	รวมถึงการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	และชวนให้น่าติดตาม	

จากหัวข้อ		“ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่”	ในที่นี้คือความยิ่งใหญ่ในใจของคนไทยและต่างชาติ		และทรงเป็นพระ

มหากษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์	ได้รับรางวัลเทิดทูนพระเกียรติคุณที่แสดงให้เห็นถึงพระ

ราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ	เช่นรางวัลจาก	โคฟี	อันนัน	เลขาธิการสหประชาชาติ	(ยูเอ็น)	ทูลเกล้าถวาย “รางวัล

ความส�าเร็จสูงสุดในการพัฒนามนุษ” (UNDP	Human	Development	Lifetime	Achievement)  

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	เสด็จสมภพในราชสกุลมหิดล	อันเป็นสายหนึ่งในราชวงศ์จักรี	ณ	

โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น	เมืองเคมบริดส์	รัฐเมสซาซูเซตส์	สหรัฐอเมริกา	เมื่อวันจันทร์ที่	5	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	2470	

ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์	และหม่อมสังวาลย์		มหิดล	ณ	อยุธยา	(	สกุล

เดิม	ตะะละภัฏ	)	และมีพระเชษฐภคินี		และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช	รวม	2	พระองค์		คือ	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 และพระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	ซึ่งสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการล�าลองว่า	“เล็ก”	และในปี	พ.ศ.	2471		พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช		ได้เสด็จกลับประเทศไทยพร้อมพระบรมราชชนก	พระบรมราชชนนี	และ	สมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระเชษฐาธิราช	 เน่ืองจากพระราชชนกทรงส�าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	

เกียรตินิยม	จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	สหรัฐอเมริกา	แต่หลังจากที่กลับมาประเทศไทยไม่นานนัก	พระบรมราชชนกได้

เสด็จสวรรคต	เมื่อวันที่	24	กันยายน	พ.ศ.	2472		ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุไม่ถึง	2	พรรษา

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 	 ทรงเข้ารับการศึกษาเบ้ืองต้นที่โรงเรียนมาแตร์เดอี	 	 กรุงเทพฯ	

และเสดจ็ไปศกึษาต่อ	ณ	มหาวทิยาลยัโลซานน์	ประเทศสวสิเซอร์แลนด์	ในด้านวทิยาศาสตร์	แต่ต่อมาเมือ่วนัที	่9	มถินุายน		

พ.ศ.	2498		พระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหัน	รัฐสภาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์

ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 	 ขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อไป	 แต่เนื่องจาก	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช		ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา	จึงเสด็จพระราชด�าเนินกลับไปศึกษาต่อ	ณ	มหาวิทยาลัยเดิม	แต่

เปลี่ยนสาขาเป็นสังคมศาสตร์	นิติศาสตร์	และรัฐศาสตร์	ซึ่งมีความจ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่งประมุขของประเทศ		และขณะ

ที่พระองค์ทรงเสด็จไปยังสนามบินดอนเมือง	 ก็มีเสียงจากราษฎรคนหน่ึงตะโดนว่า	“ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน”	 และ

พระองค์ทรงตอบในพระราชหฤทัยว่า	“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” และได้

ตรัสตอบชายคนนั้นในอีก	20	ปีต่อมา

	 ซ่ึงจากประเดน็ของการเปลีย่นสาขาทีเ่รยีนของ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช		กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่

ทีพ่ระองค์ทรงสละสาขาวชิาทีช่อบเรยีน	มาเรยีนในสาขาทีจ่�าเป็นทีต้่องใช้ในการปกครองประเทศ	นีเ่ป็นเพยีงประวตัขิอง

พระองค์บางประการเท่านั้นที่พระองค์เสียสละท�าเพื่อพสกนิกรชาวไทย	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช		ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร	เมื่อวันที่	28	

เมษายน	พ.ศ.	2493		ณ	วังสระปทุม	และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้สถาปนา	หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร	

ขึ้นเป็น		สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์		และมีพระราชโอรส	และพระราชธิดา	รวม	4	พระองค์	คือ		สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้า
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ฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี		สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ		เจ้า

ฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	กิติวัฒนาดุลนโสภาคน์		และ	สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ		เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี		

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช		ทรงผนวชเป็นเวลา	15	วัน	ระหว่างวันที่	22		ตุลาคม	-	5	พฤศจิกายน		

พ.ศ.	2499		ณ	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวิชิรญาณวงค์	เป็นพระอุปัชฌาย์	ทรง

ได้รบัฉายาว่า	“ภมูพิโลภกิขุ”	ในระหว่างทีท่รงผนวช	ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็พระราชนิสีริิกต์ิิ	เป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทน

พระองค์	และด้วยเหตนุี	้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึโปรดเกล้าฯ	ให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น	สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิพ์ระบรม

ราชินีนาถ	ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2499		

	 ในเดือนกันยายน		พ.ศ.	2520	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชนินีาถ	สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ	เจ้าฟ้าสริิธรเทพรตันสดุา	และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์	เสดจ็

พระราชด�าเนินปฏิบัติ	พระราชกรณียกิจในจังหวัดภาคใต้	และทรงถูกลอบปลงพระชนม์	ที่จังหวัดยะลา	ในขณะประทับ

อยู่บนพลับพลาที่ประทับ	ด้วยการวางระเบิด	ซึ่งในการนี้ทั้งสี่พระองค์ไม่ได้ทรงรับบาดเจ็บใดๆ		

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช		ได้ถูกจัดอันดับให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีทรัพย์สินมาก

ที่สุดในโลก		ตั้งแต่ปี	2551	-	2556	(จัดอันดับโดยนิตยสารฟอบส์	)	ซึ่งทรัพย์สินของพระมหากษัตริย ์จะแบ่งออกเป็น	1)	

ทรัพย์สินสว่นพระมหากษตัรย์ิ		ทรัพย์สินในส่วนนีเ้ป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ	อยูใ่นการดูแลของกระทรวงการคลงั	ซึง่ส่วน

ใหญ่จะอยู่ในรูปของที่ดิน	ที่มีผู้เช่ามากกว่า	30,000	สัญญา	2)	ทรัพย์สินส่วนพระองค์		โดยมีส�านักงานจัดการทรัพย์สิน

ส่วนพระองค์	และ	ผูจ้ดัการทรพัย์สนิส่วนพระองค์	เป็นผู้ดแูลรกัษา	และจดัหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชอธัยาศยั	

รวมถงึเงนิทลูเกล้าถวายต่างๆ		ซึง่ทรพัย์สนิส่วนพระองค์นีต้้องเสียภาษอีากรตามปกตเิหมอืนบคุคลทัว่ไป	โดยไม่ได้รบัการ

ยกเว้น		และทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่มีนั้น	ส่วนใหญ่	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระราชทานให้

กับโครงการในพระราชด�าริ	มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์	การกุศล	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		เป็นต้น		ในส่วนของ

การใช้ทรพัย์สนิส่วนทีเ่ป็นส่วนพระองค์จรงิๆ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช		จะทรงใช้สอยอย่างประหยดั

ที่สุด

	 รายละเอียดทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ผู้เขียนได้กล่าวรายละเอียดในหนังสือ	

“รักพ่อ	365	วัน”	มาพอสังเขปนั้น	ช่วยท�าให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักพ่อหลวงของเรามากยิ่งขึ้น		ซาบซึ้งในความรักและ

ความเสียสละที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงมีให้กับพสกนิการชาวไทยมาตลอด	 ตั้งแต่เริ่มครอง

ราชย์สมบัติ	จนถึงปัจจุบัน

	 หนังสือ	“รักพ่อ	365	วัน”	ได้เขียนรายละเอียด	เกี่ยวกับ ส่วนที่	2 “	 เกี่ยวกับ”พระราชกรณียกิจของพ่อ” ผู้

เขียนได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพ่อในด้านต่างๆ	 เช่น	 พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 พระราช

กรณียกิจด้านการศึกษา	พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา	พระราขกรณียกิจด้านภาษาและวรรณกรรม	พระราชกรณียกิจ

ด้านดนตรี	พระราชกรณียกิจด้านดนตรี	พระราชกรณียกิจ้ดานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	และพระราชกรณียกิจด้าน

การเมือง  ซึ่งพระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท�า

เพื่อพสกนิกรชาวไทย	หรือพ่อท�าให้ลูก		และพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญที่ของพระองค์	คือ	การเสด็จพระราชด�าเนินเยือน

ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ	 ของประเทศ	 เพื่อเข้าถึงปัญหาและความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทย	 และได้ทรงวิระยะ

อุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบัน	 	 พระองค์ทรงตรากตร�าทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย	 แม้กระทั่ง
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ในยามทรงพระประชวรก็มิได้หยุดยั้งพระราชด�าริเพื่อขจัดความทุกข์และผดุงสุขแก่พสกนิกร	 โดยมิได้ค�านึงถึงประโยชน์

สุขส่วนพระองค์เลย	

	 ดังปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	พ.ศ.	2493	ที่ว่า	“เรา

จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

	 หนังสือ	“รักพ่อ	365	วัน”	ได้เขียนรายละเอียด	เกี่ยวกับ ส่วนที่	3	“พระผู้เป็นพลังของแผ่นดิน” ผู้เขียนได้กล่าว

ถงึ	โครงการฝนหลวง	โครงการรกัษ์สิง่แวดล้อม	โครงการแกล้งดนิ	โครงการปลูกหญ้าแฝก	การส่ือสารอเิลก็โทรนกิส์	มลูนธิิ

ชัยพัฒนา	กังหันน�้าชัยพัฒนา	มูลนิธิโครงการหลวง	โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	โครงการหลวงอ่างขาง	โครงการ

แก้มลิง	 โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน	โครงการพัฒนาไบโอดีเซล	และการผลิตแก๊สโซฮอล์	 	จากการน�าเสนอ

ของผู้เขียนจะเห็นได้ว่าโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เกิดจากพระราชด�าริของพระองค์ที่มุ่งเน้นบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขของ

พสกนกิรชาวไทยทัง้สิน้	ซ่ึงพระราชกรณยีกจิในส่วนโครงการนีจ้ะเป็นโครงการทีช่่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่กดิ

ขึ้น	 โดยเร่ิมตั้งแต่ปี	 2493	 -	 2505	 เช่นปัญหาโรคระบาด	 น�้าท่วม	 เป็นต้น	 ที่คร่าชีวิตพนกสิกรชาวไทยไปจ�านวนมาก	

พระองค์ทรงบริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์	 ช่วยเหลือในทุกๆ	 เรื่องที่ทรงเล็งเห็นว่ายังต้องมีอะไรที่ควรเพิ่มเติม	 	 ดังเช่น	

พระราชปรารภกับ	หลวงพยุงเวชศาสตร์	อธิบดีกรมสาธารณสุข	เมื่อวันที่	6	กันยายน	พ.ศ.	2493	ความว่า	“คุณหลวง 

วัณโรคสมัยนี้มียารักษากันได้เด็ดขาดหรือยัง ยาอะไรขาด ถ้าต้องการฉันจะหาให้อีก ฉันอยากเห็นกิจการแพทย์ของ

เมอืงไทยเจรญิมากๆ”		หรอืเมือ่คราวทีโ่รคอหวิาตกโรค	ระบาดอย่างรนุแรง	ต้องใช้น�า้เกลอืเป็นจ�านวนมาก	ซึง่การให้น�า้

เกลอืจะมค่ีาใช้จ่ายสงู	เพราะต้องสัง่น�า้เกลอืคณุภาพมาจากต่างประเทศ	ส่วนน�า้เกลอืทีผ่ลติได้ในเมอืงไทยในระยะนัน้เป็น

น�า้เกลอืทีย่งัขาดคณุภาพ	ไม่สามารถน�ามาใช้ช่วยชวีติผูป่้วยได้	จนมคี�ากล่าวว่า	“ใส่ใครไปกช็อ็ก”	และด้วยความเป็นห่วง

พสกนิกรชาวไทยของพระองค์ท่าน	 จึงพระราชทานพระราชด�าริให้มีการศึกษาวิจัยและสนับสนุนให้ค้นหาวิธีการสร้าง

เครือ่งกลัน่น�า้เกลอืขึน้ใช้เอง	จนกระทัง่ท�ามนี�า้เกลอืทีม่คุีณภาพทดัเทยีมกบัต่างประเทศและเป็นทีย่อมรบัใช้กนัอย่างแพร่

หลายจนถึงปัจจุบัน		

	 นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 และโครงการในพระ

ราชด�าริทีเ่กดิขึน้มากเพือ่บรรเทาปัญหาของพสกนกิร	ทัง้ในเรือ่งทีด่นิท�ากนิ	อาหาร	ยารกัษาโรค	แม้กระท่ังการท�าฝนเทยีม	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	การบ�าบัดน�้าเสีย	เป็นต้น	และจากการที่พระองค์ทรงคิดค้น	ศึกษา	วิจัย	จนท�าให้พระองค์ท่านได้

รับรางวัลมากมาย	เช่น	กังหันน�้าชัยพัฒนา	ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก	The	Belgian	Chamber	of	Inventor	องค์กร

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งเบลเยี่ยม		ภายในงาน	Brussels	Eureka		2000	ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก		

จากข้อความทีผู่เ้ขียนได้น�าเสนอรายละเอยีดอกีมากมายทีพ่สกนกิารชาวไทยควรรบัทราบถงึพระราชกรณยีกจิ	ทีพ่ระองค์

ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกร	ด้วยภาษาที่ไพเราะ	มีทั้งเชิงวิชาการ	ไม่ใช่เชิงวิชการ	และข้อคิดต่างๆ	ที่สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้อ่านได้รับทราบความรัก	ความห่วงใย	อันยิ่งใหญ่จากพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี	

	 หนังสือ	“รักพ่อ	365	วัน”	 ได้เขียนรายละเอียด	 เกี่ยวกับ ส่วนที่	 4	 	“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม”	ผูเ้ขยีนได้กล่าวถงึ	การจดัการทรพัยากรน�า้	การจดัการทรพัยากรป่าไม้	การจดัการทรพัยากรทีด่นิ	การทรพัยากร

ประมง	 การจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร	 และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 	 ส�าหรับในเรื่องของการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมนี	้ผูเ้ขียนมุง่เน้นทีพ่ระบาทามเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ทรงจดัการทรพัยากรธรรมเพือ่ให้เกดิ
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คุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโครงการ	ที่มีถึง	1,955	โครงการ		สามารถ

แยกได้ออกเป็น	 8	ประเภท	คือ	 การเกษตร	 สิ่งแวดล้อม	 สาธารณสุข	 ส่งเสริมอาชีพ	พัฒนาแหล่งน�้า	 คมนาคมสื่อสาร	

สวัสดิการสังคม	และอื่นๆ		

	 การจดัการทรัพยากรน�า้และการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การเพาะปลูกและบรโิภค	อปุโภค	นบัว่าเป็นสิง่ท่ีมคีวามส�าคัญ	

จ�าเป็นและมปีระโยชน์อย่างยิง่ส�าหรบัพสกนกิรชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศ	โดยมพีระราชด�ารเิพยีงเพือ่ช่วยให้เกษตรกร

สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี	มุ่งขจัดปัญหาภัยแล้ง	มีกินมีอยู่	ทั้งนี้แนวทางในการแก้ปัญหาจะต้องไม่ส่งผลกระทบให้

กบักลุม่คนใดกลุม่คนหนึง่	หรอืสร้างผลประโยชน์ให้คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิเกีย่วกบั

การลงทนุ	แม้ว่าการลงทนุนัน้จะมคีวามเหมาะสมมากเพยีงใดกต็าม	ส�าหรบัการจดัการทรพัยากรน�า้และการพฒันาแหล่ง

น�้า	นับเป็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง					ใฝ่พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง	มีพระราชด�าริว่า	น�้า

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิตอย่างถ่องแท้					ดังพระราชด�ารัส	ณ	สวนจิตรลดา	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	

พ.ศ.	2529	ความตอนหนึ่งว่า

  “...หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้เพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า

คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้  แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้...”

	 การจัดการทรัพยากรป่าไม้	 นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันกับทรัพยากรน�้า	 เพราะป่าไม้เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ	ที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่มวลมนุษยชาติ	ช่วยควบคุมดิน	ฟ้า	อากาศ	 ให้อยู่ใน

สภาพปกติ	 รักษาต้นน�้า	 ล�าธาร	 พันธ์พฤกชาติ	 และสัตว์ป่า	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้มีความเก่ียวโยงกันกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	 จึงทรงเน้นการอนุรักษ์พัฒนาป่าต้นน�้า	 เป็นพิเศษ	 และ

จากแนวพระราชด�าริของพระองค์จึงท�าให้เกิดโครงการพัฒนาและบ�ารุงป่าไม้ทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นต้นน�้า

ล�าธารให้คงสภาพเดมิอยู	่เพือ่ป้องกนัอทุกภยัต่างๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้	ในขณะเดยีวกันกถ็นอมน�า้ไว้ส�าหรบัหล่อเลีย้งแม่น�า้ล�าธาร

ด้วย

	 ในช่วงระยะเวลา	20	ปีทีผ่่านมา	ประเทศไทยประสบปัญหาการขยายพืน้ทีก่ารเพาะปลกู	จนท�าให้พืน้ทีเ่พาะปลกู

ที่เหมาะสมถูกใช้ไปเกือบหมด	ท�าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า	 และการใช้พื้นดินแบบไม่ระวังรักษา	 ท�าให้ดินเส่ือมโทรมทั้ง

ด้านเคมีและกายภาพ	 ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีหากไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก	

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึมแีนวพระราชด�ารใินการแก้ปัญหาทรพัยากรดนิ	ทัง้ในแง่ของทีด่นิเส่ือมโทรมขาดคุณภาพ	

และปัญหาการขาดที่ดินท�ากินส�าหรับเกษตรกร	โดยแบ่งเป็น	3	ด้านหลักคือ	1)	ด้านการจัดและพัฒนาที่ดิน	โดยน�าที่ดิน

ที่เป็นป่าเสื่อมโทรม	ทิ้งร้าง	ว่างเปล่า	มาจัดสรรให้เกษตรกร	ให้สิทธิท�ากินชั่วลูกชั่วหลาน	แต่ไม่กรรมสิทธิ์ในการถือครอง		

(ไม่สามารถขาย	 จ�านอง	 หรือท�าธุรกรรมทางการเงินได้)	 นับเป็นการด�าเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินป่าเตรียมสงวน	

กล่าวคือเมื่อมีที่ดินท�ากินแล้วก็จะไม่ไปบุกรุกป่าสงวนอีก	2)	ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน	หลังจากที่ได้จัดสรรที่ดินท�า

กนิให้พสกนกิรชาวไทยแล้ว	กข็ยายขอบเขตในการพฒันาผนืดนิด้วยวธิธีรรมชาต	ิซึง่เป็นวธิกีารทีพ่ยายามสร้างสมดลุของ

ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้น	เช่น	การปลูกพืชบางชนิดในพื้นที่ดินไม่ดี	แต่พืชนั้นให้ประโยชน์ในการบ�ารุงดิน

ได้	โดยไม่ต้องลงทนุใช้สารเคม	ี	หรอืพืน้ท่ีดนิบางแห่งไม่เหมาะสมส�าหรบัการปลูกพชืผล	กท็รงแนะน�าให้ฟ้ืนฟเูป็นทุง่หญ้า

เลี้ยงสัตว์	เป็นต้น		

	 นอกจากการจัดการทรพัยากรน�า้		ป่าไม้	และทีด่นิแล้ว	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงตระหนกัเกีย่วกบัสขุภาพ

ของพสกนิกรชาวไทยท่ีต้องการอาหารประเภทโปรตีนที่นับเป็นสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย	 โดย
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เลง็เหน็ว่าการบรโิภคโปรตนีจากสตัว์น�า้จ�าพวกปลาน�า้จดืเป็นแหล่งอาหารทีม่ีค่ณุค่าทางโปรตนี	มรีาคาถกู	และหาได้ง่าย

ในท้องถิ่นชนบททั่วประเทศ	 จึงมีแนวพระราชด�าริในการจัดการทรัพยากรประมง	 เพื่อให้พสกนิกรได้มีอาหารประเภท

โปรตีนที่ราคาถูก	 หรือจัดหามาได้ด้วยตนเองเกิดขึ้น	 เช่น	 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 มีบ่อเพาะปลานิล	

พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทย	 น�าไปเพาะพันธ์	 นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปล่อยปลาตามแหล่งน�้าต่างๆ	 เอย่าง

มากมายทั้งนี้พื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น�้าเพิ่มมากขึ้น	เป็นต้น	อันยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งสิ้น

	 นอกจากทีก่ล่าวมาแล้ว	ยงัมกีารจดัการทรพัยากรการผลิตทางการเกษตร	ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มุง่เน้น

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	ภายใต้ข้อจ�ากัดของสภาพภูมิศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติ	และเกษตรกร	โดยมีแนว

พระราชด�าริที่ส�าคัญ	 คือให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้	 โดยเฉพาะในด้านอาหาร	 นั่นเป็นการย�้าและแสดงให้เห็นว่า	

พระองค์ทรงห่วงใย	ความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย	 ให้สามารถอยู่รอด	กินอิ่ม	 มีความสุข	 ซึ่งพระราชกรณียกิจและ

พระราชด�ารทิี่ส�าคญั	เขน่	ทฤษฎกีารพฒันาเกษตรแบบพึง่ตนเองและเศรษฐกจิพอเพยีง	ทฤษฎใีหม่	:	แนวทางการจดัการ

น�้าและที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน	เป็นต้น	กอรปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ที่ต้องให้ความส�าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะการบ�าบัดน�้าเสีย	 ด้วยวิธีธรรมชาติ	 เช่น	 ทฤษฎีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยระบบบ่อบ�าบัดและ

วัชพืชบ�าบัด	และกังหันน�าชัยพัฒนา	เป็นต้น		

	 หนังสือ	“รักพ่อ	65	วัน”	เล่มนี้	ผู้เขียนได้บรรยายให้ผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับ	พระราชด�าริ	พระราชกรณียกิจ	

รวมถึงความวิริยะอุตสาหะอันสูงส่งของพระองค์	ในการพัฒนาทรัพยากร	และประเทศในทุกๆ	ด้าน	เพื่อให้โลกปราศจาก

ความหิวโหย	และประชาชนมีอาหารเพียงพอต่อการด�ารงชีวิต	เมื่ออ่านมาจนจบเล่ม	เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านย่อมรู้สึกได้ว่า	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	หรือ	พ่อของปวงชนชาวไทย	รักและห่วงใยพวกเราคนไทยมากเพียงใด		

นบัว่าเป็นความสามารถของผูเ้ขียน	นายพนิจิ	จนัทร	และคณะ	ทีส่ามารถรวบรวมและเรยีบเรยีงรายละเอยีดต่างๆ	ได้อย่าง

ครบถ้วน	ครอบคลุม	ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นความรักและความห่วงใย	น�้าพระทัย	ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมี

ให้กับพสกนิกรชาวไทย	 และเอื้อเฟื้อถึงชาวโลกอีกด้วย	 และย�้าเตือนด้วยพระราชด�ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม	 ใน

งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	พุทธศักราช	2552	ณ	พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช	เมื่อวันเสาร์ที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.2552	ในปกหลังของหนังสือ	“รักพ่อ	365	วัน”	ให้ผู้อ่านได้ได้ตระหนักถึงความ

เสียสละ	และความรักอันยิ่งใหญ่ที่		“พ่อหลวง” พระองค์นี้	มีให้กับ					พสกนิการชาวไทยทุกคนที่ว่า	พ่อจะสุขได้ก็เมื่อ

บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง	เป็นปกติสุข	เมื่อบ้านเมืองมั่นคงเป็นปกติสุข	นั่นก็หมายความว่า	ลูกทุกคนก็มีความสุข		พ่อ

จึงจะมีความสุขด้วย	ซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นว่า	พ่อมีความสุขไม่ได้เลย	หากลูกๆ	ของพ่อ	ยังเดือดร้อนอยู่	ดังนั้นทุกคนใน

ชาตต้ิองร่วมมอืรวมใจปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็ความสามารถ	ประเทศชาตกิจ็ะสงบสขุ	ส่งผลให้คนในชาตมิคีวามสขุ

ด้วย	 และจากพระราชด�ารัสที่ผู้เขียนได้น�าเสนอพียงไม่ก็ประโยคก็ท�าให้ลูกๆ	 ชาวไทยทุกคน	 ซาบซ้ึงในน�้าพระทัยของ

พระองค์เป็นยิ่งนัก		จึงไม่แปลกเลยที่พสกนิกรชาวไทยจะรักและเทิดทูนพระองค์ตลอด		และ	“รักพ่อ	365	วัน”	อย่างไม่

เสื่อมคลาย		สมดังกับชื่อของหนังสือเล่มนี้อย่างแท้จริง	ซึ่งพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านมีดังนี้

	 “...ความสุข	 ความสวัสดีของข้าพเจ้า	 จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข	

ความเจริญมั่นคงท้ังนั้นจะส�าเร็จผลเป็นจริงได้	 ก็ด้วยทุกคนทุกผ่ายในชาติ	 มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้เต็มก�าลัง	

ด้วยสติรู้ตัว	ด้วยปัญญารู้คิด	และด้วยความสุจริต	จริงใจ	โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น...”
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เอกสารอ้างอิง

พินิจ	จันทร	และคณะ. รักพ่อ 365 วัน. กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์ปัญญาชน,	2559.
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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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ตัวอย่างการท�าเอกสารอ้างอิง

หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.	สถานที่พิมพ์	:	ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง
เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	(2546).	การคัดเชิงอนาคต. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ฐานการพิมพ์.
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย......( TH SarabunPSK  18 pt. หนา).......
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1	รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย....(เนื้อหา	TH	SarabunPSK		ขนาด	12	Pt.	ปกติ)....ต�าแหน่ง....หน่วยงานที่สังกัด....
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(ทั้ง 4 หัวข้อ จัด 1 คอลัมน์)
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(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)	..........................
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...........................................................................................
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ชื่อผู้แต่ง___.	(ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต)__.	ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ___,	วันที่ท�าการสืบค้น.	จาก	URL___. 
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