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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 องค์ความรู้	 ความคิด	 

		 	 ทฤษฎ	ีตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ	ทางการศึกษา	และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์	ต่อวงการศึกษา	

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัยทางการศึกษานักวิชาการศึกษาบุคลากร 

		 	 ทางการศึกษาและผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

	 3.		 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เจ้าของ 
	 คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุรวาท	ทองบุ		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 รองศาสตราจารย	์ดร.สมทรง	สุวพานิช		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์กนกวรรณ	ศรีวาป	ี	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์อลงกต	ภูมิสายดร	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สมบัต	ิฤทธิเดช		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 	

	 อาจารย	์ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 	

	 นายประภาส	ปาตลานนท	์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ไพศาล	วรค�า		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย	์ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ 
	 ศาสตราจารย	์ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ	์	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย	์ดร.ศิริชัย	กาญจนวาส	ี	 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์		 	

	 ศาสตราจารย	์ดร.ฉวีลักษณ	์บุญยะกาญจน		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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	 รองศาสตราจารย	์ดร.กนกอร	สมปราชญ์		 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 รองศาสตราจารย	์ดร.วิมลรัตน	์สุนทรโรจน์		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย	์ดร.ไพฑูรย์	สุขศรีงาม		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		  

		 รองศาสตราจารย	์ดร.กนก	สมะวรรธนะ		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 		

	 รองศาสตราจารย	์ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สมบัต	ิฤทธิเดช		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย	์ดร.สมปอง	ศรีกัลยา		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย	์ดร.อารยา	ปิยะกุล		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  Professor James W Chapman    Massey University

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

		 รองศาสตราจารย	์ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 รองศาสตราจารย	์ดร.วิมลรัตน	์สุนทรโรจน์		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย	์ดร.รัตนะ	บัวสนธ	์	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

	 รองศาสตราจารย	์ดร.กนก	สมะวรรธนะ		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 รองศาสตราจารย	์ดร.สมบัต	ิท้ายเรือค�า		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ทรงศักดิ	์ภูสีอ่อน		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุนทรพจน์	ด�ารงพานิช		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ประวิทย์	สิมมาทัน		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		  

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.กฤษณา	สมะวรรธนะ	 		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		  

	 อาจารย	์ดร.สมปอง	ศรีกัลยา		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 
	 อาจารย	์ดร.พรรณวิไล	ชมชิด		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย	์ดร.ปนัดดา	แทนสุโพธิ์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์สิริมณ	ีดีรัศมี		 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 อาจารย์อุทก	พิเคราะห์ฤกษ์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์วิลาวัลย	์คัดทะจันทร์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์อพันตร	ีพูลพุทธา		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์โชติกา	ธรรมวิเศษ		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชนชนะ	ศรีหาบุตรโต		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ณุชฎา	บูรณะพิมพ์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่ 
	 อาจารย์ปัณญาพัฒน	์ขันทอง	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 อาจารย์ชยกร	สมศิลา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 นางสาวกรกมล	ศิริเสาร	์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางสาวอรนุช	ชูรัตน์	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายศิลปกรรม 
	 อาจารย์นราวิชญ	์ศรีเปารยะ		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นายสุพจน	์ค�ายา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายการเงิน 
	 นางสาวปราณ	ีค�าสะอาด		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางกมลพร	ขรรค์ทัพไทย	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส�านักงาน 

	 คณะครุศาสตร	์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	บทความสัมภาษณ	์

		 4.	 รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็น	นิติบุคคล	

	 5.	 บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ	(Peer	Review)	

	 6.	 ข้อคิดเห็นใดๆ	 ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้เป็นของผู้เขียนคณะผู้จัดท�าวารสารไม่จ�าเป็นต้อง 

		 	 เห็นด้วย	

	 7.	 กองบรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร	์ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

	 ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี	้ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	เฉพาะสาขาวิชาการ 

	 ตีพิมพ์ซ�้าต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์ที ่
มิคก๊อปปี้ครุภัณฑ์ 199/102 ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000

                 โทร. 0-4346-8502, 0-8575-53424  E-mail. mickcopycenter@gmail.com
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บรรณาธิการแถลง

	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ฉบับที่	 13	 ฉบับที่	 1	 เดือน	 มกราคม	 -	 มิถุนายน	 2559 

ทกุบทความวจัิยและบทความวชิาการได้ผ่านการกลัน่กรองจากกองบรรณาธกิารและผูท้รงคณุวฒุติรวจสอบ	เพือ่ให้วารสาร

เป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงการวิชาการในการจัดท�าวารสาร	กองบรรณาธิการได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ

ของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่คัดเลือกน�ามาลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ	 โดยบทความวิจัยและบทความทาง

วิชาการที่ตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 review)	 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเหล่านี้ได้สละเวลา 

อันมีค่าในการช่วยอ่านพิจารณาบทความ	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์ต่อการด�าเนินการจัดท�าวารสารเป็นอย่างดี

	 ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยก�าลังก้าวสู่การพัฒนาประเทศในสู่ยุคดิจิทัลหรือเรียกว่า	 “Thailand	

4.0”	 โดยพลเอกประยุทธ	์ จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 ได้แถลงวิสัยทัศน์ในการประชุมสัมมนา	“วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัล

ประเทศไทย	Thailand	Digital	Government	Vision	2017	-	2021”	จัดโดย	ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์(องค์การ

มหาชน)	 หรือ	 EGA	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ	 5	 ปี	

(พ.ศ.	2560	-	2564)	ซึ่งทางด้านการศึกษาได้ขับเคลื่อนให้ทุกสถาบันในทุกระดับได้พัฒนา	ส่งเสริม	สนับสนุน	และวิจัย

เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	 การจัดการเรียนการสอน	 การจัดระบบบริการต่างๆ	 การเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูล 

ในการด�าเนนิการ	ทัง้หมดเพือ่มุง่เน้นให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในยคุการศกึษา	4.0	หรอืเรยีกว่า	Education	

4.0

	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประกอบด้วยบทความวิจัย	 17	 เรื่อง	 บทความวิชาการ	 5	

เรื่อง	และบทวิจารณ์หนังสือ	1	เรื่อง	ซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบองค์กร	การพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	การบริหารการศึกษา	การพัฒนาตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการท�างานเป็นทีม	

รวมทั้งการประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะและปัจจัยที่เป็นฐานข้อมูลที่ส�าคัญในการน�าไปปรับใช้ทางด้านการศึกษา	 เพื่อให้

สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล	และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษายุค	4.0

	 กองบรรณาธกิารวารสารคณะครศุาสตร์	ยนิดต้ีอนรบับคุคลทีต้่องการน�าเสนอผลงานวชิาการ	ไม่ว่าจะเป็นบทความ

วจิยั	บทความวชิาการ	บทความทัว่ไป	บทความปรทิศัน์	หรอืบทวจิารณ์หนงัสอื	ทัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

ราชภัฏมหาสารคาม	 เพื่อให้เปิดกว้างด้านเนื้อหาและสาระที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารเกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์/

ครุศาสตร์

	 สดุท้ายนี	้กองบรรณาธกิารขอขอบพระคณุท่านผูอ่้านทกุท่านทีไ่ด้ให้ค�าตชิม	และค�าแนะน�า	เพือ่การปรบัปรงุการ

ด�าเนนิการจดัท�าวารสารมาโดยตลอด	หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสารฉบบันี	้จะเป็นแหล่งอ้างองิทางวชิาการด้านการศกึษาที่

เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ไพศาล	วรค�า

บรรณาธิการ
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สารบัญ

บทความวิชาการ 

เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ 11

 ภูชิศ สถิตย์พงษ ์

แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของคนหูหนวก 25

 อารี ภาวสุทธิไพศิฐ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษากับการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 36 

 นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล  

รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของนักศึกษาครูด้วย 46 

การบูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชา 

 มานิตย์ อาษานอก 

 

บทความวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนา 59 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาต�าบลเหล่า อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม 

 ฉลาด จันทรสมบัติ 

การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย 78 

การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิคร ู

 นิรุต ถึงนาค
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก 90 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 เขต 2 และเขต 3 

 จ�าเนียร พลหาญ 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน 102

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

 สายทอง ไตรยะวิภาค 
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รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน  114 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 กาญจนา คานเพชรทา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศกับการแพร่ระบาด 127 

ของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดสุพรรณบุร ี

 ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  137 

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

 ทศพร ทักษิมา

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ โดยการก�ากับ 147

ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ดุษณี รัตนวราห
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  159

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

 ชฎารัตน์ พลเดช

การประเมินสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ 171 

และจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส  

สังกัดส�านักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 ธนพรรณ สว่างวงศ์

การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 186 

 วัฒนะ มั่งคั่งดี 

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 	 195 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2548 ปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 อพันตรี พูลพุทธา

การพัฒนาตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 206

 ไพวัล ไชยทองศรี 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ 223 

เพิ่มพูนเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท 

 ศรัญญา จันทร์เพ็ญ 
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การพัฒนาระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  233 

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 เสถียร อ่วมพรหม 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 244

การบริหารงานวิชาการสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

 สายไสว พรหมหลวง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 257

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการ  

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

 ชนิกากาญจน์ ยวนยิ่ง 

การประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 270

ส�านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 ปิยวรรณ เยาวพันธ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียน 285 

กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ระหว่างการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 ลักขณา ไสยประจ�า

การเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเจตคติ 297 

ต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู ้

ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

 วนิดา ประยูรหาร

 

วิจารณ์หนังสือ

นวัตกรรมการศึกษาการสอนภาษาไทย 315

 ขวัญชัย ขัวนา
 

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  319	

ใบสมัครสมาชิก 325 
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1	นิสิตระดับปริญญาเอก	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

Augmented Reality for Smart Classroom

ภูชิศ	สถิตย์พงษ์1

Phuchit	Satitpong1

 นวตักรรมทางการศกึษามวีวิฒันาการในการพฒันาอย่างต่อเนือ่งท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของบรบิท

เชงิสงัคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ทีเ่ข้ามามบีทบาทค่อนข้างสูงต่อการจดัการศกึษาจงึส่งผลก

ระทบต่อระบบการจัดการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน	 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพท่ีทัดเทียมกับมาตรฐานสากล	

โดยรูปแบบวิธีการเรียนนับเป็นจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที่	 11	 (พ.ศ.2555-

2559)	 ที่ต้องการให้ประเทศมีความพร้อมส�าหรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และแผนการศึกษาแห่งชาติ	

(ฉบับปรับปรุง)	(พ.ศ.2552-2559)	ที่มุ่งเน้นใหม้ีการพัฒนาคุณภาพของบุคคลอย่างรอบด้านด้วยการศึกษา	ดังนั้นในยุคที่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันขีดความสามารถ	มิติของนวัตกรรมทางการศึกษาจึงมี

บทบาทต่อกระบวนการเรียนของผู้เรียนและการก�าหนดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนยุคใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมุ่งเน้นที่ไปที่ตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญและเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากผู้ให้

ความรู้ไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่	21	ที่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

และวิธีการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้หรือสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่ง

ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งก่อให้เปิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 โดยอาศัยระบบเครือ

อินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุน	(วิจารย์	พานิชย์,	2555)

 นวตักรรมทางการศกึษาส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนและการก่อให้เกดิเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่	 ไม่ใช่เพียงแต่รูปแบบหรือวิธีการเรียนการสอนเท่านั้นที่จะต้องปรับเปล่ียนไปตาม

ความเหมาะสม	แต่การเลอืกใช้นวตักรรมทีเ่หมาะสมส�าหรบัการปฏิรปูระบบการศึกษากส็�าคัญเช่นกัน	เพือ่ส่งผลให้ผู้เรยีน

สามารถพฒันาตนเองได้อย่างเตม็ศกัยภาพ	แนวทางหนึง่ในการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั,	ตอบสนอง

ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล	และมีความยืดหยุ่นกับผู้เรียนอย่างแท้จริง	คือ	“เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียน

อัจฉริยะ”	(Augmented	Reality	for	Smart	Classroom)	ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการ

เรียนการสอนในปัจจุบันอย่างแท้จริง	โดยในห้องเรียนอัจฉริยะจะถูกออกแบบส�าหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชา

และมีจุดเน้นด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีส่ือการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย	 เพื่อมุ่ง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเกิดวิธีคิดตามกระบวนการสร้างองค์ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์	ส่วน

เทคโนโลยเีสมอืนจรงิจะมคีณุสมบตัพิเิศษ	คอื	การผสมผสานกนัอย่างลงตวัของภาพความจรงิในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจรงิ

กับภาพเสมือนจริงที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเสมือนจริงสร้างขึ้นเข้าด้วยกัน	 ส่งผลให้ผู้เรียนได้มองเห็น 
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ภาพนิง่,	ภาพสามมติิ,	ภาพเคลือ่นไหว	หรอืเสยีงประกอบเสมอืนจรงิขึน้อยูก่บัการออกแบบตามความเหมาะสมทีส่ามารถ

แสดงผลแบบ	ณ	เวลาจรงิผ่านอุปกรณ์ทีร่อบรบัได้อย่างชดัเจนในทกุมติ	ิเมือ่น�าเทคโนโลยเีสมอืนจรงิไปใช้ร่วมกบัห้องเรยีน

อัจฉริยะจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงข้อมูลความรู้ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์,	การคิดสังเคราะห์,	การคิดเชิงสร้างสรรค์,	การคิด

แก้ปัญหา	และสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง	อีกทั้งช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้,	ทักษะการสื่อสาร,	

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารท่ีจ�าเป็นส�าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 โดยทั้งหมดผู้สอนท�า

หน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวก	ชีแ้นะ	และกระตุน้ในการจดัการเรยีนการสอนให้กบัผู้เรยีนเท่านัน้	ดงันัน้เทคโนโลยเีสมอืน

จริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะจึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา,	 เพ่ิมทางเลือกทางการเรียนให้กับผู้เรียน	 เพ่ือต่อย

อดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้จริงชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม	

 บทความนี้	ผู้เขียนได้อธิบาย	และน�าเสนอการสังเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับ

ห้องเรียนอัจฉริยะ	 โดยประเด็นเหล่าน้ีสามารถน�าไปเพื่อการบูรณาการปรับใช้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

เหมาะสม	และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน	ทั้งนี้ผู้เขียนหวังว่าบทความจะท�าให้ผู้สอน	และบุคคลที่เกี่ยวข้องมี

ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นต่อไป

นิยามของเทคโนโลยีเสมือนจริง

	 เทคโนโลยีเสมือนจริง	(Augmented	Reality:	AR)	หมายถึง	การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลก

แห่งความเป็นจริง	(Real	World)	และโลกเสมือนจริง	(Virtual	World)	เข้าด้วยกัน	โดยผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

ระบบเสมือนจริงมาใช้ในการสร้างภาพเสมือนจริงขึ้นมา	 ส่งผลให้มองเห็นเป็นรูปแบบของภาพน่ิง,	 ภาพสามมิติ,	 ภาพ

เคลื่อนไหว	หรือเสียงประกอบเสมือนจริงขึ้นอยู่กับการออกแบบตามความเหมาะสมที่สามารถแสดงผลแบบ	ณ	เวลาจริง	

(Real	Time)	ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์,	กล้องดิจิตอล,	แท็บเล็ต,	สมาร์ทโฟน	หรืออุปกรณ์อื่นๆ	ที่รองรับจะช่วยให้ผู้เรียน

ได้เข้าใจถึงข้อมูลความรู้ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนในทุกมิติผ่านการแสดงผลดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นการ

จดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้	(ววิฒัน์	มสีวุรรณ์,	2554;	ปถมาภรณ์	ไทยโพธิศ์ร	ีและพลัลภ	

พิริยะสุรวงศ์,	2557)

นิยามของห้องเรียนอัจฉริยะ

	 ห้องเรียนอัจฉริยะ	(Smart	Classroom) หมายถึง	ห้องเรียน	หรือแหล่งการเรียนที่จัดท�าขึ้นในลักษณะพิเศษ

ที่แตกต่างไปจากห้องเรียนปกติโดยทั่วไป	เพื่อใช้ส�าหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน,	การฝึกอบรม	

รวมทั้งการฝึกทักษะ	และความรู้ในด้านต่างๆ	ที่ผู้เรียนจะสามารถน�าไปปรับใช้ในอนาคตได้	โดยมีจุดเน้นในด้านของการ

มปีฏสิมัพันธ์ทางการเรยีนร่วมกนักับเทคโนโลยทีีห่ลากหลายของสือ่ในรปูแบบต่างๆ	ทีก่่อให้เกดิเป็นการเรยีนการสอนทัง้

ในระบบชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนในการเรียนการสอนแบบทางไกลที่มีประสิทธิภาพ	 (Huang,	R.,	Hub,	Y.,	Yang,	 J.,	

Xiao,	G.,	2012)	โดยมโนทัศน์ของห้องเรียนอัจฉริยะ	ดังนี้
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	 1.	 S:	Showing	ความสามารถในการน�าเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีการ

สอน

	 2.		M:	Manageable	ความสามารถในเชงิการ

บริหารจัดการด้านการจัดระบบการสอน,	 สื่อ,	 อุปกรณ์,	

ทรัพยากร,	 แหล่งทรัพยากร	 และสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนอัจฉริยะ

	 3.	 A:	Accessible	ความสามารถในการเข้าถงึ

แหล่งข้อมูลทางการเรียนจากการใช้สื่อ,	 เครื่องมือ	 และ

อุปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ

ภาพที่ 1	มโนทัศน์ของห้องเรียนอัจฉริยะ

(Huang,	R.,	Hub,	Y.,	Yang,	J.,	Xiao,	G.,	2012)

	 4.		R:	Real-time	Interactive	ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบขณะสร้างประสบการณ์ทางการ

เรียนการสอน	รวมทั้งการเรียนผ่านสื่อ,	เครื่องมือ	และอุปกรณ์เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบในห้องเรียนอัจฉริยะ

	 5.		T:	Testing	ความสามารถด้านการทดสอบ	หรอืการตรวจสอบเชงิคณุภาพส�าหรบัการจดักิจกรรมการเรยีน

การสอน	และการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนจากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ

แนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

 เทคโนโลยเีสมอืนจรงิส�าหรบัห้องเรยีนอจัฉรยิะเป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีไ่ด้น�าแนวคดิด้านเทคโนโลยกีาร

ศกึษามาประยกุต์ใช้ส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนรปูแบบหนึง่ทีต้่องการมุง่เน้นให้ผูเ้รยีนสามารถเพิม่ประสทิธิภาพและ

ประสทิธผิลต่อการเรยีน	โดยการจดัการเรียนการสอนทีผู่เ้รยีนสามารถเข้าศกึษาได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางของเทคโนโลยี

และระบบอนิเตอร์เนต็	(วนัวสิาข์	เคน,	2556)	ซึง่นบัว่าเป็นการบรูณาการแนวคิดของนวตักรรมทางการศึกษาทีม่กีารผสม

ผสานกันอย่างลงตัว	(ณมน	จีรังสุวรรณ,	2556)	สามารถสรุปได้ดังนี้

 1.		แนวคิดด้านการเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	(Learner	Centered)	แนวคิดนี้จะเกีย่วข้องกับบทบาทของผู้เรยีน

เป็นอย่างมากในการค้นหา	หรือแสวงหาความรู้,	การคิดวิเคราะห์,	การคิดสังเคราะห์ข้อมูลความรู้นั้นด้วยตนเองจนเกิด

เป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาผ่านกระบวนการทางปัญญา	(กระบวนการคิด)	และกระบวนการทางสังคม	(กระบวนการกลุ่ม)	

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ของตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนที่มีอยู	่อีกทั้งผู้เรียนได้มีส่วนส�าคัญที่

ผู้สอนจะต้องจัดรูปแบบ,	วิธีการสอน,	จัดกิจกรรมในการเรียน	และการประเมินผลให้ร้อยรัดกับความสามารถของผู้เรียน	

โดยทั้งหมดนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 2.		แนวคิดด้านการเรียนแบบร่วมมือ	(Cooperative	Learning)	แนวคิดนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงจากการแสวงหาความรู้,	 การบันทึกความรู้,	 การคิด

วิเคราะห์,	การคิดสังเคราะห์,	การจัดการกับความรู้,	การประมวลผล	ฯลฯ	จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู	้รวม

ถงึความกล้าในการซักถาม	หรอืการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกัน	และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรยีนเพือ่ลดความวติก

กังวลในการเรียนด้วยการน�าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการออกแบบและสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และ

การตดิต่อสือ่สารระหว่างผูเ้รยีน,	ผูส้อน,	ผูเ้ชีย่วชาญ	และสือ่อืน่ๆ	ผ่านช่องทางของนวตักรรมทางการศกึษาทีอ่าศยัศักยภาพ

ของระบบอินเตอร์เน็ต
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 3.		แนวคิดด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล	(Individual	Different)	แนวคิดนี้เป็นการจัดการเรียนการสอน

เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะท่ีผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองน้ัน	 ผู้เรียนจะเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล

ความรู้	 และประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลมี	 โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายช่องทาง

ห้องเรียนอัจฉริยะแล้วน�าความรู้ที่ได้มานั้นร่วมแลกเปลี่ยน,	 วิเคราะห์,	 สังเคราะห	์ และประมวลผล	 เพื่อให้เกิดเป็นองค์

ความรู้ใหม	่และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาต่างๆ	หรือในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม

	 4.		แนวคิดของการออกแบบสาร	 (Massage	 Design)	 แนวคิดนี้เป็นการสื่อความหมายของการเรียนที่มี

ประสทิธภิาพ	โดยนวตักรรมทางการศกึษาทีด่คีวรดงึดดูความใจของผู้เรยีน	เพือ่เป็นการกระตุน้และเกดิแรงจงูใจให้ผู้เรยีน

คล้อยตามและมคีวามต้องการทีเ่รียนกบัข้อมลูความรูน้ัน้ตลอดจนจบ	ดงันัน้เทคโนโลยกีารศกึษาจงึเข้ามามบีทบาทในการ

ออกแบบสาร,	 เครื่องมือท่ีใช้กับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้,	 เกิดความ

เข้าใจถึงข้อมูลความรู้ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น,	เกิดการกระตุ้น	และการดึงดูดความสนใจในการติดตามข้อมูลความรู้

ของผู้เรียนในการศึกษาได้อย่างเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพ

	 5.		แนวคดิด้านความพร้อม	(Readiness)	แนวคดินีเ้ป็นการจดัรายวิชาส�าหรบัการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

เสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	 สามารถเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ช้ีให้เห็นด้านความพร้อมในด้านการ

เรยีนของผูเ้รยีนแต่ละบคุคลนัน้เป็นสิง่ทีส่ร้างขึน้เองได้	ถ้ามกีารจดัการกับรายวชิาให้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ

ผูเ้รยีน	โดยการจดัการเรยีนการสอน	หรือกจิกรรมควรมคีวามหลากหลาย	เหมาะสมกบัความพร้อมของผูเ้รยีนแต่ละบุคคล

	 6.		แนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	(To	enhance	in	teaching	and	learning)	แนวคิด

นี้เกิดจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก	เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงข้อมูล

ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น	 ด้วยศักยภาพและคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริงและ

ห้องเรยีนอจัฉรยิะจงึเข้ามามีบทบาท	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถมองเหน็สิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมได้ชดัเจนมากขึน้ในรปูแบบของภาพ

นิง่,	ภาพสามมติ,ิ	ภาพเคลือ่นไหว	หรอืเสยีงประกอบเสมอืนจริงทีส่ามารถแสดงผลแบบ	ณ	เวลาจรงิผ่านอปุกรณ์ทีร่องรบั

	 	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแนวคิดของเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะจึงถือเป็นรูปแบบการ

เรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่หลากหลายเข้าร่วมกัน	 อาทิ	 การเน้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั,	การเรยีนแบบร่วมมอื,	ความแตกต่างระหว่างบคุคล,	การออกแบบสาร,	ความพร้อม	และการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการจดัการศกึษา	เป็นต้น	ซึง่จะส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจกบัข้อมลูความรู,้	ความใฝ่เรียนใฝ่รู,้	แรงจูงใจ	และ

ความสนใจอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งสามารถพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในศตวรรษที่	21	ได้อย่างเหมาะสม

หลักการการออกแบบการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

	 หลกัการการออกแบบการเรยีนการสอนกบัเทคโนโลยเีสมอืนจรงิส�าหรบัห้องเรยีนอจัฉรยิะถอืเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น

อย่างมากส�าหรับการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการ

เรียนการสอน	(ณมน	จีรังสุวรรณ,	2556;	นิพนธ์	บริเวธานันท์,	(มปพ.))	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.		ผู้เรียนมีทางเลือก	 (Learner	Choice)	 เป็นวิธีการจัดการให้ผู้เรียนมีทางเลือกอย่างมีความหมายส�าหรับ

การด�าเนินการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน	โดยค�านึงถึงความเป็นได้ที่จะให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง	อาทิ	

การเลือกรูปแบบการเรียน,	 การเลือกใช้อุปกรณ์ภายในห้องเรียนอัจฉริยะ	 หรือการเลือกใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการ

ศึกษาข้อมูลความรู้ที่ต้องการ	เป็นต้น	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้
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	 2.		ความสามารถในการเข้าถงึ	(Accessibility)	เป็นวธิกีารทีใ่ห้ผูเ้รยีนเข้าถงึบทเรยีนได้ง่าย,	ไม่ยุง่ยาก,	ไม่ซบั

ซ้อน	และสะดวกที่สุดตามศักยภาพของเทคโนโลยีเสมือนจริงและห้องเรียนอัจฉริยะ	เมื่อผู้เรียนต้องการที่จะศึกษาข้อมูล

ความรู	้หรือเรียนรูใ้นเรือ่งนัน้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยขีองผูเ้รียน	โดยมุง่ให้ผูเ้รยีนมสีว่นร่วมในการท�า

กจิกรรมทีห่ลากหลายโดยอาศยัศกัยภาพของเทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็	โดยมผู้ีสอนท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวกเท่านัน้

	 3.		เร้าความสนใจและกระตุ้นการตอบสนอง	 (Gain	Attention	 and	Elicit	 Responses)	 เป็นวิธีการที่จะ

ดึงดูดความใจของผู้เรียน	เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจให้คล้อยตามและมีความต้องการที่ศึกษาข้อมูลความ

รูน้ัน้ตลอดการศกึษาด้วยตนเอง	และเม่ือผูเ้รยีนได้รบัการกระตุน้ให้เกดิการตอบสนองจะช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการจดจ�า,	เกดิ

ความรู้	 ความเข้าในข้อมูลความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถน�าข้อมูลความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง 

เหมาะสม	

	 4.		การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (Share	 Knowledge)	 เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องนั้นเพิ่มมาก

ขึ้น	 โดยอาศัยช่องทางของการสนทนา,	การสอบถาม,	การอภิปราย	และการแลกเปลี่ยน	หรือการแบ่งปันข้อมูลความรู้

ด้วยช่องทางต่างๆ	 ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่อาศัยศักยภาพของ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง	หรือแบบเผชิญหน้าภายในห้องเรียนระหว่างผู้เรียน,	ผู้สอน	หรือผู้เชี่ยวชาญ	เป็นต้น

	 5.		การให้ข้อมูลย้อนกลับ	(Feedback)	เป็นผลที่ได้จากการกระท�า	หรือการลงมือปฏิบัติจากการเรียนของผู้

เรยีน	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องได้รบัข้อมลูย้อนกลบัไปยงัผูเ้รียน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนทราบว่าผูเ้รยีนตดัสนิใจถูกหรอืผดิ

อย่างทันท่วงที	 และตรวจสอบความเข้าใจและความถูกต้องของผู้เรียนที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง	 หรือต้องการให้ผล

งานนั้นมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	

	 	 จากที่กล่าวมาข้างต้นหลักการการออกแบบการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียน

อัจฉริยะถือเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยการออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนการสอนควรมทีางเลอืกให้กบัผูเ้รยีนในการเลอืกรปูแบบการเรยีน	หรอืเลือกใช้เทคโนโลยตีามความเหมาะสมทีส่่งผล

ให้ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง	 โดยผู้สอนต้องค�านึงถึงความเป็นได้ที่จะให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้

ด้วยตนเอง	อีกทั้งบทเรียน	หรือกิจกรรมที่ใช้ควรที่จะสะดวก	และง่ายต่อการเข้าถึง	ไม่ซับซ้อน	หรือยุ่งยากจนเกินไป	และ

สิ่งส�าคัญควรเร้าความสนใจ	 หรือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจคล้อยตามและ

ตอบสนองต่อการเรียนรูไ้ด้อย่างเตม็ศกัยภาพของผูเ้รยีน	และควรมช่ีองทางการแลกเปลีย่น	และแบ่งปันข้อมูลความรู้	เพือ่

จะช่วยให้ได้ผู้เรียนทราบถึงข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล	 และส่ิงที่ส�าคัญที่ขาดไม่ได้ส�าหรับการออกแบบการเรียน

การสอน	คอื	การให้ข้อมลูย้อนกลบัไปยงัผูเ้รยีน	เพือ่เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้รยีน	หรอืต้องการให้ผลงานนัน้ๆ	

มคีวามสมบรูณ์มากขึน้	และเมือ่มกีารใช้เทคโนโลยเีสมอืนจรงิส�าหรบัห้องเรยีนอจัฉริยะบทบาทของผู้สอนกต้็องปรบัเปล่ียน

ไปจากเดมิทีเ่ป็นผูถ่้ายทอดความรูก้ลายมาเป็นเพียงผูอ้�านวยความสะดวก,	ชีแ้นะ,	สร้างแนวทาง	และกระตุน้ผูเ้รยีนเท่านัน้	

เพือ่ทีจ่ะช่วยให้ผู้เรยีนเกดิความรูค้วามเข้า	และเกดิการจดจ�าข้อมลูได้อย่างเตม็ศกัยภาพของผูเ้รยีนและเกดิประสทิธภิาพ

สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน

ทฤษฏีการออกแบบการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

	 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกับการออกแบบการเรยีนการสอนกบัเทคโนโลยเีสมอืนจรงิส�าหรบัห้องเรยีนอจัฉริยะล้วนมี

มากมายทั้งที่เก่ียวข้องโดยตรง	 และเก่ียวข้องแบบการน�าประยุกต์ใช้	 ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจ�าเป็นค�านึงถึงและ
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ต้องมีทฤษฏีเหล่าน้ีเข้ามาเป็นส่วนประกอบหน่ึงส�าหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน	 (คณาจารย์คณะศึกษา

ศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,	2554;	สุมาลี	ชัยเจริญ,	2557)	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.		การสร้างความรูด้้วยตนเอง	(Constructivism)	เป็นการให้ผู้เรยีนสามารถเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็น

ผู้สร้างสรรค์ความรู้นั้นจากประสบการณ์ของตนเอง	โดยการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนอัจฉริยะผู้เรียนจะมีบทบาทเป็น

ผูก้ระท�ากบัประสบการณ์	หรอืชดุข้อมลูความรูผ่้านช่องทางการมีปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ด้วยกระบวนการเรยีนรู้แบบร่วมมอื	

(Cooperative	Learning)	หรือการเรียนแบบสืบสอบ	(Inquiry-Based	Learning)	ภายใต้เทคโนโลยีเสมือนจริงและสื่อ

ในห้องเรียนอัจฉริยะ	โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวอย่างจากภาพเสมือนจริง,	การการอภิปราย,	การสนทนา	หรือแลก

เปลีย่นความคดิเหน็ข้อมลูความรูภ้ายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม	เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการสร้างความ

รู	้ ความเข้าใจด้วยตนเอง,	สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	และสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนจึงจะส่งผลให้ผู้เรียน

ได้เกิดการฝึกฝน,	การสังเกต,	การวิเคราะห์,	การสังเคราะห์	และการประมวลผลจนกลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น	

และบทบาทของผู้สอนจะเป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวก,	 กระตุ้นและฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด,	 ช่วยสร้างแรงจูงใจ

ภายในให้กับผู้เรียน,	 ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 อีกทั้งให้ค�าแนะน�า	 หรือค�า

ปรกึษาเมือ่จ�าเป็น	เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้เกดิการพฒันาการของตวัผู้เรยีนเองอย่างเตม็ศกัยภาพ	โดยข้อมลูความรู,้	เนือ้หา	

หรอืกจิกรรมนัน้จะต้องมุง่เน้นและส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาในการท�าความเข้าใจ	ตลอดจนดงึความรูแ้ละประสบการณ์ที่

มีอยู่ในอดีตมาบูรณาการให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าตนเอง	 และควบคุมตนเองได้จาก

การเรียน

	 2.		การเรียนรู้แบบร่วมมือ	(Cooperative	Learning)	เป็นการให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	เพื่อก่อให้

เกิดการเรียนรู	้ และการแบ่งปันจากการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มในกระบวนการเรียนการสอน	 โดยการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีเสมือนจริงกับห้องเรียนอัจฉริยะนั้นเป็นการดึงจุดเด่นและคุณลักษณะส�าคัญออกมา	 เพื่อให้เกิดผู้เรียนได้เกิด

ความรูค้วามเข้าใจจากภาพเสมอืนจรงิ,	การแลกเปล่ียน	หรอืการแบ่งปันความรู้	และทกัษะต่างๆ	ร่วมกนั	จากประสบการณ์

การเรียนที่มีอยู่ในอดีต	 หรือจากการเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงในห้องเรียนอัจฉริยะที่มีอยู่ใน

ตัวผู้เรียนแต่ละบุคคลออกมา	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน	และเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์,	การคิด

สงัเคราะห์	และการประมวลผลความรูท้ีจ่ะเชือ่มโยงไปสูอ่งค์ความรูใ้หม่ทีส่ามารถบรูณาการให้เกดิประโยชน์ในการเรยีน

การสอนต่อไปได้

	 3.		การเรียนรู้แบบน�าตนเอง	(Self	–Directed	Learning)	เป็นกระบวนการเรียนของผู้เรียน	โดยเริ่มต้นจาก

การวิเคราะห์ความต้องการ,	ก�าหนดจุดมุ่งหมาย,	การวางแผน,	การแสวงหาแหล่งวิทยาการ	หรือแหล่งทรัพยากร	และ

การประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง	 โดยการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงกับห้องเรียนอัจฉริยะนั้นผู้เรียนจะ

ต้องมีการวางแผนการเรียนด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง,	 ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนให้ชัดเจน	 ไม่

คลมุเครือ	และก�าหนดเนือ้หา	วธิกีารเรยีนให้เหมาะสมกบัสภาพความต้องการและความสนใจของผูเ้รยีน	อกีทัง้ต้องสามารถ

ประเมินผลได้	 การแสวงหาแหล่งวิทยาการ	 หรือแหล่งทรัพยากรด้วยการอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้

ประโยชน์	 โดยสื่อภายในห้องเรียนอัจฉริยะถือเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้,	 แลกเปลี่ยน	 และแบ่งปัน

ข้อมลูความรู	้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่,	การคดิวเิคราะห์,	การคดิสงัเคราะห์,	การตดัสนิใจ	และการ

ประเมนิความก้าวหน้าในการเรยีนด้วยตนเองอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	เพือ่ช่วยให้ผู้เรยีนทราบถงึความก้าวหน้าในการ

เรียนของตนเองเป็นอย่างดี
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	 4.		การสร้างแรงจูงใจ	(Motivation)	เป็นวิธีการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ	และดึงดูดความสนใจใน

การติดตามข้อมูลความรู้ของผู้เรียนในการศึกษาได้อย่างเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพด้วยการน�าเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้า

มาเป็นสื่อกลางระหว่างข้อมูลความรู้น้ันกับผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับการถ่ายทอดข้อมูลความรู้นั้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 5.		การเรยีนรูร่้วมกนั	(Collaborative)	เป็นการปฏสิมัพนัธ์ในกลุม่สงัคมทีม่เีป้าหมายเดยีวกนัทัง้ภายในและ

ภายนอกห้องเรยีน	โดยได้มกีารเชือ่มโยงผ่านเทคโนโลยรีะบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็	การเรยีนรูร่้วมกนัเป็นการร่วมกนัแบ่ง

ปันประสบการณ์	และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกันในกลุ่มสังคมที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วน�าไปข้อมูลความรู้ที่ได้

ไปเช่ือมโยงและประมวลผลกบัข้อมลูความรูจ้ากประสบการณเดมิทีม่อียูใ่นตนเองให้กลายเป็นองค์ความรูใ้หม่ทีเ่หมาะสม

	 	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของทฤษฏีการออกแบบการเรยีนการสอนกบัเทคโนโลยเีสมอืน

จริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะที่ถือว่าเป็นทฤษฏีที่มีความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ	ในการเรียนการสอน	และนอกจากนี้ยังมี

ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม	(Behaviorism)	ซึ่งให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤตกิรรมผูเ้รยีนและสิง่แวดล้อม	นัน่คอื	การตอบสนองต่อส่ิงเร้าทีผู้่สอนก�าหนดให้ผู้เรยีน,	ทฤษฏีการเรยีนรูก้ลุ่มพฤตกิรรม

นยิมแนวใหม่	(Neo-Behaviorism)	เชือ่ว่าพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องแต่ละบคุคลเกดิประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม	

นั้นคือ	ผู้เรียนเกิดเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ	จากการสังเกตและการเลียนแบบ,	ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม	(Cognitivism)	คือ	

การเชื่อมโยงสิ่งใหม่กับความรู้เดิม	 และทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน	 (Construc-

tionism)	คือ	การท�าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง	หรือการค้นพบด้วยตนเอง	เพื่อเข้าใจสิ่งต่างๆ	รอบตัว

และสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน	 ซึ่งทฤษฏีเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง	

และเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง	 อีกท้ังยังสามารถพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในศตวรรษท่ี	 21	 ได้อย่าง

เหมาะสม

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

 ขั้นตอนส�าหรับการออกแบบและการพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับ

ห้องเรียนอัจฉริยะ	 ควรมุ่งเน้นกระบวนการสะท้อนมุมมองของการเรียนที่เกิดการสร้างความรู้	 หรือเกิดทักษะต่างๆ	 ที่

จ�าเป็นส�าหรับการเรียนในศตวรรษที่	21	โดยขั้นตอนที่ควรจะเป็นสามารถสรุปได	้(ณมน	จีรังสุวรรณ,	2556)	ดังนี้

	 1.		ก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้	 เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้	 หรือเกิดทักษะใดบ้างจากการเรียนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงกับห้องเรียนอัจฉริยะซ่ึงก�าหนดโดยผู้สอน	

และเป้าหมายการเรยีนรูใ้นส่วนทีผู่เ้รยีนจะเป็นการก�าหนด	คือ	การก�าหนดเป้าหมายเฉพาะตนทีก่�าหนดจากการเรยีนครัง้

นั้น	ซึ่งการก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้จะเป็นแนวทางที่ดีในการก�าหนดลักษณะพุทธิพิสัย,	จิตพิสัย	และทักษะพิสัย	ให้

สัมพันธ์กันส่งผลช่วยให้สามารถทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ด	ี ตลอดจนช่วยให้ทราบวิธีการสอนอย่างมี

เป้าหมายที่ชัดเจน

	 2.		การวเิคราะห์	ได้แก่	(1)	วเิคราะห์บรบิทการเรยีนรู	้เพือ่เป็นการวเิคราะห์จากสภาพแวดล้อมจรงิว่ามคีวาม

รู,้	ทกัษะ	และความซบัซ้อนของปัญหาอย่างไร	การวเิคราะห์จะช่วยในการจดัเตรยีมแหล่งข้อมลูสารสนเทศ	และทรพัยากร

ทีม่อียูอ่ย่างหลากหลาย	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้น�ามาใช้ในการวเิคราะห์,	การสังเคราะห์,	การประมวลผล	และการแก้ปัญหา	หรอื

สร้างความคิดรวบยอดที่สัมพันธ์กับเป้าหมายการเรียนรู้ที่ได้ก�าหนดไว้	(2)	วิเคราะห์ผู้เรียน	เพื่อเป็นการวิเคราะห์มุมมอง	
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หรือพื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลที่มีอยู่ก่อนการการเรียนรู	้ เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ผู้เรียน

มีต่อข้อมูลความรู้,	ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี	และความสามารถในกระบวนการสร้างความรู	้(3)	วิเคราะห์เนื้อหา	เพื่อ

เป็นการน�าข้อมูลความรู้	หรือเนื้อหาที่จะสอนมาจ�าแนกเป็นหัวข้อย้อย	และก�าหนดเรื่องที่จะสอนออกเป็นหน่วย	 เพื่อที่

จะได้เลือกเครื่องมือ	และจัดเตรียมแหล่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ	กับทรัพยากรเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเนื้อหา

	 3.		การเลอืกวธีิการจดัการเรยีนการสอนและกจิกรรม	เพือ่เป็นการพิจารณาเลอืกวธิกีารส�าหรบัถ่ายทอดข้อมลู

ความรู้ไปยังผู้เรียนและกิจกรรมด้วยวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	 และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

ข้อมลูความรูแ้ละจดุประสงค์การเรยีนรู	้เทคโนโลยเีสมอืนจรงิกับห้องเรยีนอัจฉรยิะจงึถอืเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน	เพือ่

ตอบสนองต่อแนวคิดด้านการเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ,	 แนวคิดด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล	 และแนวคิดด้านการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	และถือเป็นการส่งเสริมการสร้างความรู้อย่างตื่นตัวให้กับผู้เรียน

	 4.		การเตรียมแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติม	 เพื่อเป็นการให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งในการ

แสวงหา	 หรือค้นหาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน	 และเพื่อเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์,	 การคิดสังเคราะห์,	 

การประมวลผล,	การคิดเชิงสร้างสรรค์	และการแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเองจากข้อมูลความรู้ที่ได้

	 5.		การประเมนิ	การจดัการเรยีนด้วยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิส�าหรบัห้องเรยีนอจัฉรยิะจ�าเป็นต้องมกีารประเมนิ

ผลความครอบคลุมรอบด้านแบบ	360	องศา	อาทิ	กระบวนการเรียนการสอน,	ความก้าวหน้าในการเรียน,	ผลการเรียน	

และผลย้อนกลบัจากการเรยีน	เพือ่เป็นการตรวจสอบความรู	้ความเข้าใจและทกัษะต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรยีนครบถ้วนตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่

	 6.		ก�าหนดบทบาทของผู้สอน	 การจัดการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะจ�าเป็นที่

ต้องมีการก�าหนดบทบาทของผู้สอนที่ชัดเจนและเหมาะสม	โดยผู้สอนจะมีหน้าที่เป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวก,	ชี้แนะ,	

สร้างแนวทาง	และกระตุน้ในการจดัการเรยีนการสอนให้กบัผูเ้รยีนเท่านัน้	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เกดิกระบวนการสร้างองค์ความ

รู	้จากการค้นหาความรู้,	การคิดวิเคราะห์,	การสังเคราะห์	และการประมวลผลข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง	และเพื่อเกิดการ

พัฒนาทักษะต่างๆ	 ได้อย่างรอบด้าน	 ซึ่งจะแตกต่างจากเดิมในการจัดการเรียนการสอนท่ีผู้สอนจะเป็นเพียงผู้บรรยาย

ส�าหรับถ่ายทอดข้อมูลความรู้นั้นผ่านสื่อการสอนเพียงอย่างเดียว

	 	 จากที่กล่าวมาข้างต้นขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี

เสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสะท้อนมุมมองของการสร้างความรู้ให้กลายเป็นองค์ความรู้

ใหม่จากขั้นตอนการก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้,	การวิเคราะห์,	การเลือกวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรม,	การเตรียม

แหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน,	การประเมินผล	และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ�าเป็น

ต้องก�าหนดบทบาทของผู้สอนเพ่ิมเติม	 เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด	 อีกท้ังขั้นตอนข้างต้นยังช่วย

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนในศตวรรษที่	 21	 อาทิ	 การคิดวิเคราะห์,	 การคิด

สังเคราะห์,	การประมวลผล,	การคิดเชิงสร้างสรรค์	และการแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเองอีกด้วย	

การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

	 การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนกับเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะจะต้องครอบคลุมรอบ

ด้านนั้นจะอยู่ในลักษณะของการประเมินแบบ	360	องศา	(360	Degree	Appraisal)	เป็นประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการ

สอนตลอดทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 ซึ่งการประเมินรอบด้าน	 (อุทิศ	 บ�ารุงชีพ,	 2557)	 ซึ่งการประเมินผล 
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การเรียน	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.		การประเมินกระบวนการเรียนการสอน	 เพื่อเป็นการเริ่มต้นประเมินตั้งแต่กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่ผู้เรียนได้เข้าร่วม	อาทิ	การประเมินตนเอง,	การประเมินการมีส่วนร่วม,	การประเมินกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้า,	การประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน,	,	การประเมนิจากการสมัภาษณ์ผูร่้วมแลกเปลีย่นเรยีนรู,้	การประเมนิ

การมปีฏสิมัพนัธ์	เป็นต้น	ซึง่การประเมนิรปูแบบนีเ้ป็นการประเมนิตามสภาพจรงิทีพ่บขณะจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ได้อย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 2.		การประเมนิความก้าวหน้าในการเรยีน	เพือ่เป็นการประเมนิตามจุดประสงค์การเรยีนรูท้ีไ่ด้ตัง้ไว้ตัง้แต่ก่อน

จัดการเรียนการสอน	 เพื่อตรวจสอบการเรียนการสอนตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่	 ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ

แบบฝึกหัด,	 ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย,	 แบบทดสอบก่อนเรียน,	 การทดสอบระหว่างเรียน	 และการทดสอบหลังเรียน	 

ซึ่งเป็นประเมินเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในแต่ละระยะของการจัดการเรียนการสอน

	 3.		การประเมินผลการเรียน	 เพื่อเป็นการประเมินผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอนตลอดกระบวนการ	 

ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	การท�างานกลุ่ม,	การท�าโครงงาน	และการน�าเสนอ

ผลงาน	โดยทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงทักษะของผู้เรียน	อาทิ	ทักษะการคิด,	ทักษะการคิดวิเคราะห์,	

ทักษะการคิดสังเคราะห์,	 ทักษะการแก้ปัญหา,	 ทักษะความคิดสร้างสรรค์	 และการประมวลผลข้อมูลความรู้	 เป็นต้น	 

ซึ่งการประเมินรูปแบบนี้จะเป็นการประเมินผลงาน	หรือประเมินความรู	้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนการสอน

	 4.		การประเมินผลย้อนกลับจากการเรียน	 เพื่อเป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้สอนให้ความคิดเห็น

กลบัไปสู่ผูเ้รยีน	เพือ่ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้รยีน	หรอืเพือ่ต้องการให้ผลงานนัน้มคีวามสมบรูณ์มากขึน้	ซึง่การประเมนิ

รูปแบบนี้จะเป็นการประเมินผลซ�้าจากผลงาน,	 การสอบถาม	 หรือการทดสอบ	 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

อีกครั้ง

	 	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นการประเมนิผลแบบ	360	จะเป็นการประเมินแบบรอบด้านเพือ่ตรวจสอบในทกุด้าน

ของการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะว่าผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู	้ความ

เข้าใจ,	กระบวนการสร้างองค์ความรู,้	การคดิวเิคราะห์,	การคดิสงัเคราะห์,	การคดิแก้ปัญหา,	การประมวลผลข้อมลูความ

รู	้และเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้นั้นได้ด้วยตนเองหรือไม	่รวมไปถึงด้านกระบวนการเรียน

การสอน,	ด้านความก้าวหน้าในการเรียน,	ผลการเรียน	และผลย้อนกลับจากการเรียนตามสภาพจริง	อีกทั้งการประเมิน

ด้านพฤติกรรม,	การน�าตนเอง,	การแสดงออก,	การควบคุมบทเรียนด้วยตนเอง,	การมีปฏิสัมพันธ์และการแบ่งปันข้อมูล

ความรู	้เป็นต้น

เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะในบริบทการศึกษาประเทศไทย

 ปัจจุบันแนวโน้มการปฏิสัมพันธ	์หรือติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น	ส�าหรับด้านการ

ศึกษาก็เช่นเดียวกัน	การเตรียมความพร้อมส�าหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนให้กับ

ผู้เรียนในประเทศไทยน้ันจึงถือเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นการสร้างแนวทางการศึกษาในประเทศไทยให้เติบโต

อย่างยัง่ยนื เทคโนโลยเีสมอืนจริงกบัห้องเรยีนอจัฉริยะจงึถือเป็นนวตักรรมทีส่อดคล้องกบัการจดัการศึกษาในประทศไทย

รูปแบบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลความรู้,	มุ่งเน้นไปที่ตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญ,	ตอบสนองต่อ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล,	มีความยืดหยุ่นกับผู้รู้เรียน	และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ของการเรียนได้เป็นอย่างดี	ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว	

 ส�าหรบัในประเทศไทยการจดัการศกึษาในหลากหลายสถานศึกษายงัประสบปัญหาการขาดแคลนส่ือเพือ่การ

ศึกษาที่ดีและมีคุณภาพในทุกระดับชั้นการศึกษา	 เช่น	 หนังสือ,	 อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์,	 หุ่นจ�าลอง,	 เครื่องมือเฉพาะ

ทาง,	ฯลฯ	โดยปัญหาดงักล่าวถอืว่าเป็นปัญหาส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างเตม็ศักยภาพได้ที่

มีอยู่ในตัวผู้เรียน	 และปัญหาดังกล่าวสามรถแก้ไขได้ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริงและห้องเรียนอัจฉริยะที่

สามารถผสมผสานกันอย่างลงตัวของภาพความจริงในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง	 กับภาพเสมือนจริงที่อาศัยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร	์และระบบเสมือนจริงสร้างขึ้นเข้าด้วยกัน	ส่งผลให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพนิ่ง,	ภาพสามมิติ,	ภาพเคลื่อนไหว	

หรือเสียงประกอบเสมือนจริงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่สามารถแสดงผลแบบ	ณ	เวลาจริงผ่านอุปกรณ์ที่รอบรับได้อย่าง

ชดัเจนในทกุมติ	ิและเมือ่น�าเทคโนโลยเีสมอืนจรงิไปใช้ร่วมกบัห้องเรยีนอจัฉรยิะจะช่วยให้ผู้เรยีนได้เข้าใจถงึข้อมลูความรู้

ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์,	การคิดสังเคราะห์,	การคิดเชิงสร้างสรรค์,	การคิดแก้

ปัญหา	และสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง	อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้,	ทักษะการสื่อสาร,	

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร	ที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่	21	เพื่อต่อยอดให้เกิดแรง

บันดาลใจให้กับผู้เรียนในการใช้ประยุกต์ใช้จริงกับทักษะชีวิต	โดยทั้งหมดผู้สอนท�าหน้าที่เป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวก,	

ชี้แนะ,	 สร้างแนวทาง	 และกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเท่าน้ัน	 ซ่ึงจะแตกต่างจากเดิมในการจัดการ

เรยีนการสอนทีผู่ส้อนจะเป็นเพยีงผูบ้รรยายส�าหรบัถ่ายทอดข้อมลูความรูน้ัน้ผ่านสือ่การสอนเพยีงอย่างเดยีว	เพือ่ให้เหน็

ถึงข้อแตกต่างของการจัดการเรียนการสอนทั้ง	2	รูปแบบที่ชัดเจน	ผู้เขียนขอน�าเสนอข้อเปรียบเทียบ	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1		การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม	 และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

	 เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

กระบวนการ การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

ก่อนกระบวน

การจัดการเรียน

การสอน

-	ผู้สอนเตรียมการเรียนการสอนด้วยการ

บรรยาย

-	ผู้สอนให้ค�าแนะน�าการเรียนการสอนด้วย

การบรรยาย

-	ผู้สอนเตรียมความพร้อมของสื่อตามที่

ออกแบบและวางแผน

-	ผู้สอนให้ค�าแนะน�าการเรียนการสอนผ่านสื่อ

-	ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล

ความรู้	หรือเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน

เท่านั้น

-	ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู	้

และค้นหา,	แสวงหาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับ

ข้อมูลความรู	้หรือเนื้อหาการเรียนจากสื่อใน

ห้องเรียน

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน

-	ผู้สอนท�าหน้าที่เป็นผู้บรรยาย	หรือ 

ผู้ด�าเนินการส�าหรับการถ่ายทอดข้อมูล

ความรู้เพียงอย่างเดียว

-	ผู้สอนท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก,	

ชี้แนะ,	สร้างแนวทาง	และกระตุ้นในการ

จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
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ตารางที่ 1		การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม	 และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

	 เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	(ต่อ)

กระบวนการ การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน

-	สื่อการสอนส�าหรับการจัดการเรียนการ

สอนขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอน

-	สื่อการสอนส�าหรับการจัดการเรียนการสอน

ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอน	และการเข้า

ถึงจากแหล่งแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายด้วย

การค้นหา,	แสวงหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง

จากศักยภาพของสื่อในห้องเรียน

-	รูปแบบการเรียนมีเพียงการบรรยายส่ง

ผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย	และมี

คล้อยตามข้อมูลความรู้

-	รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้

เรียนเกิดการกระตุ้น,	เกิดแรงจูงใจ	และการ

ดึงดูดความสนใจในการคล้อยตามข้อมูลความ

รู้ของผู้เรียนในการศึกษาได้อย่างเข้าใจและเกิด

ประสิทธิภาพ

-	ผู้สอนก�าหนดสถานการณ์สมมติเพื่อให ้

ผู้เรียนเข้าใจข้อมูลความรู้และเห็นเป็น 

รูปธรรมเพิ่มมากขึ้น

-	ผู้สอนใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียน

เข้าใจข้อมูลความรู	้และเห็นเป็นรูปธรรมมาก

ยิ่งขึ้นจากภาพนิ่ง,	ภาพเคลื่อนไหว,	ภาพสาม

มิต	ิหรือเสียงประกอบเสมือนจริงตามความ

เหมาะสมแสดงผลแบบ	ณ	เวลาจริงผ่าน

อุปกรณ์ที่รอบรับได้อย่างชัดเจนในทุกมิติ

-	ผู้สอนให้ข้อมูลความรู้กับผู้เรียนเท่าที่

ตนเองทราบ	หรือรู้

-	ผู้สอนให้ข้อมูลความรู้กับผู้เรียนเท่าที่

ก�าหนดในหนังสือแบบเรียนเท่านั้น

-	ผู้เรียนได้ข้อมูลความรู้ที่จ�ากัดจากผู้สอน

-	ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามผู้สอน

ตามความเหมาะสม

-	ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลความรู้

จากแหล่งแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลาย

ด้วยการค้นหา,	แสวงหาข้อมูลความรู้ด้วย

ตนเองจากศักยภาพของสื่อภายในห้องเรียน

อัจฉริยะ	และเทคโนโลยีเสมือนจริง

-	ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์,	การคิด

สังเคราะห์,	การคิดเชิงสร้างสรรค	์และการ

ประมวลผลข้อมูลความรู้ที่ได้ด้วยตนเองจาก

แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลาย

-	ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยน	และแบ่งปันข้อมูล

ความรู้ที่ได้จากการประมวลผลเป็นที่เรียบร้อย

ระหว่างผู้เรียน,	ผู้สอน	และผู้เชี่ยวชาญ

-	ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามผู้สอนตาม

ความเหมาะสม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

22

ตารางที่ 1		การเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม	 และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

	 เทคโนโลยีเสมือนจริงส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	(ต่อ)

กระบวนการ การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ส�าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน

-	ผู้เรียนมีหน้าที่ฟังบรรยายจากผู้สอน	

-	ผู้เรียนสอบถามผู้สอนเมื่อเกิดข้อสงสัย

ภายในชั่วโมงเรียน

-	ผู้เรียนมีหน้าที่ฟังบรรยายจากผู้สอน	

-	ผู้เรียนสามารถค้นหา	หรือแสวงหาข้อมูลความ

รู้จากแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลายใน

ห้องเรียน	

-	ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน	แบ่งปันข้อมูลความ

รู้ระหว่างผู้เรียน	ผู้สอน	และผู้เชี่ยวชาญ

-	ผู้เรียนน�าเสนอข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล

เรียบร้อย	เพื่อแลกเปลี่ยน	แบ่งปันข้อมูลความ

รู้กับผู้เรียนคนอื่นๆ	ในชั้นเรียน	

-	ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์,	การคิด

สังเคราะห์,	การคิดเชิงสร้างสรรค	์และการ

ประมวลผลข้อมูลความรู้นั้นด้วยตนเอง	ส่งผล

ให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้

-	ผู้เรียนสอบถามผู้สอนเมื่อเกิดข้อสงสัยภายใน

ชั่วโมงเรียน

หลังกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน

-	หากผู้เรียนมีข้อสงสัย	เนื่องจากผู้เรียนจะ

ต้องรอสอบถามผู้สอนในการจัดการเรียน

การสอนครั้งถัดไป

-	หากผู้เรียนมีข้อสงสัย	ผู้เรียนสามารถสอบถาม	

หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน,	ผู้เชี่ยวชาญได้

อย่างเหมาะสมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

-	ผู้เรียนได้รับค�าแนะน�า	หรือข้อเสนอแนะ

ที่ล่าช้า	ผู้เรียนจะต้องรอสอบถามผู้สอน

ในการจัดการเรียนการสอนครั้งถัดไป

-	ผู้เรียนได้รับข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว	เนื่องจาก 

ผู้เรียน,	ผู้สอน	และผู้เชี่ยวชาญมีปฏิสัมพันธ์

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน	์

-	การทบทวน	หรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้

ที่ได้รับจากการเรียนการสอนครั้งก่อน	ผู้

เรียนต้องการเรียนการสอนครั้งถัดไป

-	การทบทวน	หรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ที่ได้

รับจากการเรียนการสอนครั้งก่อน	ผู้เรียน

สามารถรับรู้ได้ทันทีจากศักยภาพของสื่อสังคม

ออนไลน	์
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บทสรุป

	 เทคโนโลยเีสมอืนจรงิส�าหรบัห้องเรียนอจัฉรยิะถอืเป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีส่่งเสรมิให้เกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน	อีกทั้งยังตอบโจทย์การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และการ

ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล	 โดยการอาศัยศักยภาพและคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริงกับห้องเรียน

อจัฉรยิะทีถ่กูออกแบบมาเพือ่มุง่ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้แสวงหาความรู	้และเกดิวธิคีดิตามกระบวนการสร้างองค์ความรูแ้ละ

หลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของภาพความจริงในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงกับภาพเสมือน

จริงที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	และระบบเสมือนจริงสร้างขึ้นเข้าด้วยกัน	ส่งผลให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพนิ่ง,	ภาพสามมิติ,	

ภาพเคลื่อนไหว	หรือเสียงประกอบเสมือนจริงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่สามารถแสดงผลแบบ	ณ	เวลาจริงผ่านอุปกรณ์

ที่รอบรับได้อย่างชัดเจนในทุกมิติจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงข้อมูลความรู้ที่เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 และเมื่อน�า

เทคโนโลยเีสมอืนจรงิไปใช้ร่วมกบัห้องเรยีนอจัฉรยิะจะส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ	อาท	ิการคดิวเิคราะห์,	การคดิสงัเคราะห์,	

การคิดแก้ปัญหา,	การคิดเชิงสร้างสรรค์	และสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้นั้นได้ด้วยตนเองจาการที่ผู้สอนน�าแนวคิด

ของนวตักรรมทางการศกึษา	อาท	ิการมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั,	การเรยีนแบบร่วมมอื,	ความแตกต่างระหว่างบคุคล,	การ

ออกแบบสาร,	 ความพร้อม	 และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	 เป็นต้น	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้และได้น�าหลัก

การที่จ�าเป็นส�าหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน	 อาทิ	 การให้ผู้เรียนมีทางเลือก,	 เร้าความสนใจ,	 การเข้าถึง

และกระตุ้นการตอบสนองของผู้เรียน,	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และการให้ข้อมูลย้อนกลับ	เป็นต้น	มาเป็นส่วนหนึ่งในหลัก

การของการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน	และได้น�าทฤษฏทีีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบการเรยีนการสอนมาประยุกต์

ร่วม	อาทิ	การสร้างความรู้ด้วยตนเอง,	การเรียนรู้แบบร่วมมือ,	การเรียนรู้แบบน�าตนเอง,	การสร้างแรงจูงใจ,	การเรียนรู้

ร่วมกนั,	การเรยีนรูก้ลุม่พฤติกรรมนยิม,	และการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศยัการสร้างสรรค์ช้ินงาน	เป็นต้น	ซึง่แนวคดิ,	

หลกัการ	และทฤษฏเีหล่าน้ีจะช่วยส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิการบรูณาการน�าข้อมลูความรูไ้ปใช้ในการสร้างความรูใ้หม่	หรอืการ

ประยุกต์ใช้ความรู้น้ันอย่างเหมาะสม,	 ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง	 และสามารถพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนใน

ศตวรรษที	่21	ได้	อาทิ	ทักษะการเรียนรู้,	ทักษะการสื่อสาร,	ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร	เพื่อต่อยอด

ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้จริงชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม	 โดยผ่านขั้นตอนในการออกแบบ

และพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสะท้อนมุมมองกระบวนการเรียนที่เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์,	การคิด

สังเคราะห์,	 การประมวลผล,	 การคิดเชิงสร้างสรรค์	 และการแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง	 และการปฏิสัมพันธ์ในการแลก

เปลี่ยน	 และแบ่งปันข้อมูลความรู้	 ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกับผู้เรียน,	 ผู้เรียนกับผู้สอน	 และผู้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน	 โดยผู้สอนจะต้องปรับเปล่ียนบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ป้อนข้อมูล

ความรูท้กุอย่างให้กับผูเ้รียนเพยีงอย่างเดยีวกลายมาท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวก,	ชีแ้นะ,	สร้างแนวทาง	และกระตุน้

ในการจดัการเรยีนการสอนให้กบัผูเ้รยีนเท่านัน้	และช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเกดิจรยิธรรมทางเทคโนโลยีในการเข้าถงึข้อมลู

ร่วมด้วย	ส�าหรบัการประเมนิผลจากการเรยีนจะต้องมคีวามครอบคลมุรอบด้าน	360	องศา	ในด้านกระบวนการเรยีนการ

สอน,	ด้านความก้าวหน้าในการเรยีน,	ผลการเรียน	และผลย้อนกลบัจากการเรยีนตามสภาพจรงิ	เป็นต้น	ดงันัน้เทคโนโลยี

เสมอืนจริงส�าหรบัห้องเรยีนอจัฉรยิะจงึถือเป็นทางเลอืกหนึง่ทีด่สี�าหรบัการจดัการศกึษาปัจจบุนั	และถอืเป็นการเพิม่โอกาส

หรอืทางเลอืกหนึง่ส�าหรบัการจดัการศกึษา,	เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธิผลต่อการเรยีนส�าหรบัการจดัการศกึษา	และ

เพือ่เป็นการปฏริปูการจดัการศกึษาไทยให้ทัดเทยีมกบันานาชาตใิห้สามารถแข่งขนับนเวทรีะดบัโลกทีย่ัง่ยนื	และส่ิงส�าคญั

การใช้เทคโนโลยเีสมอืนจริงส�าหรบัห้องเรยีนอจัฉรยิะผูส้อนควรท�าการเลอืกปรบัใช้ตามรปูแบบ,	วธิกีาร,	แนวทางการจดั
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ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของสภาพแวดล้อมของสถานศกึษาเป็นหลกั	เนือ่งจากนวตักรรมใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิง่ที่

ดทีีส่ดุเสมอไป	แต่ขึน้อยูกั่บการเลอืกปรบัใช้ให้เหมาะสม	และจะต้องไม่ให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยมีากเกนิไปจนลมืหวัใจ

ของการเรียน	คือ	การสร้างกระบวนคิดอย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน	และการท�าผู้เรียนเกิดความรู	้ความเข้าใจกับข้อมูล

ความรูไ้ด้อย่างลึกซึง้และแท้จรงิ	โดยทีผู่เ้รยีนสามารถน�าข้อมลูความรูท้ีไ่ด้เรยีน	หรอืรบัรูเ้หล่านัน้ไปปรบัใช้ในชวีติประจ�า

วันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของคนหูหนวก

Learning Resources Supporting Self-Directed Learning for Deaf Learners

อารี	ภาวสุทธิไพศิฐ1

Aree	Phavasuttipaisit1

 

	 ชาร์ลส	์โรเบิร์ต	ดาร์วิน”	(Charles	Robert	Darwin)	นักคิดนักปรัชญาคนส�าคัญเคยกล่าวว่า	“ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่

แขง็แรงทีส่ดุหรอืฉลาดทีส่ดุทีจ่ะอยูร่อด	แต่เป็นเผ่าพนัธุท์ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงได้มากทีส่ดุ”	ซึง่ความเปลีย่นแปลง

ขนานใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกศตวรรษที่	21	นี้คือความท่วมท้นของข้อมูลข่าวสาร	อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ผู้ที่จะอยู่รอดในสังคมยุคน้ีจาเป็นต้องปรับตัวในทุกๆ	 เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการ

เรียนรู	้ทุกสังคมจึงหันมาส่งเสริมให้คนในสังคมของตนมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ	ด้วยการชี้น�าตนเองเพราะการ

เรียนรู้ด้วยการช้ีน�าตนเองคือวิธีการเรียนรู้ท่ีส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี	้

(Guglielmino,	2008:	2-4)	ซึ่งการส่งเสริมให้คนในสังคมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ	ได้ด้วยตนเองนั้นควรให้ความส�าคัญกับ

การพฒันาแหล่งเรยีนรู	้เพราะแหล่งเรยีนรูเ้ปรยีบเสมอืนขมุทรพัย์ทางปัญญาให้ผู้เรยีนได้ค้นหาความรูห้รอืค�าตอบส�าหรบั

โจทย์การเรียนรู้ของตน	และเป็นตัวจุดประกายโครงการเรียนรู้ใหม่ๆ	ส�าหรับผู้เรียน	แหล่งเรียนรู้ที่มีอย่างเพียงพอและมี

คุณภาพ	ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นับเป็นสิ่งส�าคัญ	นั่นคือแหล่งเรียนรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�า

ตนเองของคนแต่ละกลุ่มควรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของคนกลุ่มน้ันๆ	 ปัจจุบัน	

เรามีโอกาสได้เห็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของคนตาบอดท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 แต่ส�าหรับคน 

หหูนวกแม้ว่าจะมลีกัษณะทางกายภาพภายนอกเหมอืนคนทัว่ไป	แต่ความบกพร่องทางการได้ยนิท�าให้คนเหล่านีม้กีารรบั

รู	้ มีภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเอง	 ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของคนหูหนวกจึงต้องได้รับการ

พัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของบุคคลเหล่าน้ี	 บทความน้ีจะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

แหล่งเรยีนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของคนหูหนวก	ซึ่งหน่วยงานต่างๆ	ที่ตอ้งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตให้คนหูหนวกสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม	เพื่อเอื้อให้บุคคลเหล่านี้สามารถ

เข้าถึงและเรียนรู้สิ่งต่างๆ	ด้วยตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตของตน

แหล่งเรียนรู้ : หัวใจส�าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเอง

	 การเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเอง	 (Self-Directed	 Learning)	 เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มนุษย์ใช้รับมือกับโลกในยุคแห่ง

ข้อมูลข่าวสาร	(Information	Age)	และใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อมวลมนุษยชาติในโลกอนาคต	ทั้งนี้เพราะการ

รอรับความรู	้จากผูส้อนในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถตอบโจทย์ของชวีติยคุปัจจบุนัและอนาคตได้อกีต่อไป	ข้อมลู

ข่าวสารมากมายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ท�าให้มนุษย์ต้องเป็นผู้เรียนเชิงรุก	 (active	 learner)	 เป็น 

ผู้แสวงหาความรู้ต่างๆ	ด้วยตนเอง	การเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้คนยุคนี้ตระหนักและมุ่งที่จะพัฒนา

1	อาจารย์	ดร.	ประจ�าวิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัยมหิดล



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

26

คนในสังคมของตนให้สามารถเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองได้อย่างดี	 หลายๆ	ประเทศรวมถึงประเทศไทยปฏิรูประบบการ

ศึกษาเพื่อรับมือกับสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปนี้	 ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	 2542	

มุง่ทีจ่ะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกาย	จติใจ	สตปัิญญา	ความรู	้และคณุธรรม	มจีรยิธรรมและวัฒนธรรม

ในการด�ารงชวิีต	สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสุข	โดยในกระบวนการเรยีนรูมุ้ง่ทีจ่ะปลูกฝังให้ผู้เรียนมคุีณลักษณะ

ทีใ่ฝ่รูแ้ละเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง	บนพืน้ฐานความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของผู้เรียนว่ามคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ

พัฒนาตนเองได้	 ซ่ึงการจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองนั้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นับเป็นหัวใจส�าคัญ	 

ค�าว่า	แหล่งเรียนรู้	 (Learning	Resources)	นั้นมีการเรียกชื่อกันอย่างหลากหลาย	เช่น	แหล่งสื่อการสอนชุมชน	แหล่ง

ความรู	้แหล่งทรพัยากรชุมชน	แหล่งวิทยาการในชมุชน	(อดุม	เชยกวีงศ์,	2551:	156)	แหล่งจดัการ	แหล่งวิทยาการ	แหล่ง

ความรู้ในชุมชน	 ศูนย์การเรียนรู้	 (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย,	 2553:	 19)	 ค�าเหล่านี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน	 

กู๊ด	 (Good,	1973:	114)	 ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า	หมายถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน	 เช่น	พิพิธภัณฑ์	 โรงมหรสพ	

ห้องสมุด	สวนสาธารณะ	เป็นต้น	รวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชน	ซึ่งมีคุณค่าทางการศึกษาสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการ

เรียนการสอนได้	 และแม้ว่าเมื่อเราพูดถึงแหล่งเรียนรู้เรามักจะนึกถึงภาพของสถานที่ต่างๆ	 ในลักษณะทางกายภาพ	 

แต่แท้จรงิแล้วแหล่งเรยีนรูม้หีลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการแบ่ง	โดยในภาพรวมนัน้แหล่งเรยีนรูส้ามารถแบ่งได้

เป็น	3	ประเภทคอื	1.	แหล่งเรยีนรูต้ามธรรมชาต	ิเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะหาความรูไ้ด้จากสิง่ทีม่อียูแ่ล้วตามธรรมชาต	ิ

2.	แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น	เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเทคโนโลย	ีและสิ่ง

อ�านวยความสะดวก	3.	บุคคล	เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้	ความสามารถ	คุณธรรม	จริยธรรม	ภูมิปัญญา

ท้องถิน่	ทัง้ด้านการประกอบอาชีพ	และการสบืสานวฒันธรรม	ตลอดจนนกัคิด	นกัประดษิฐ์ทีส่ามารถคดิค้นรเิริม่สร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ	ในด้านต่างๆ	(สุรศักดิ์	ปาเฮ,	2558)	แหล่งเรียนรู้ทุกประเภทมีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองใน

ลกัษณะทีเ่ป็นพลวตั	นัน่คือเป็นขุมทรพัย์ทางปัญญาให้ผูเ้รยีนค้นหาค�าตอบให้กบัโจทย์การเรยีนรูข้องตน	ในขณะเดยีวกนั

แหล่งเรียนรู้ก็เป็นตัวจุดประกายความสนใจน�ามาสู่โจทย์การเรียนรู้ใหม่เป็นวงจรต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด

 

แผนภาพที	่1	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน	กับแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเอง

	 นักวิชาการหลายท่าน	เช่นโนลส์	ทัฟ	และ	โรบินสันและเมอร์เรียม	(Knowles,	1975;	Tough,	1979;	Roberson	

and	Merriam,	2005	อ้างถึงใน	อารี	ภาวสุทธิไพศิฐ,	2554:	36-46	)	ได้ระบุองค์ประกอบที่เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ไว้ใน 

รูปแบบ	(Model)	การเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองที่ตนพัฒนาขึ้น	สรุปความได้ว่าหลังจากที่ผู้เรียนตัดสินใจหรือมีแรงจูงใจ
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ทีจ่ะเรยีนรูด้้วยการชีน้�าตนเองในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่แล้วผูเ้รยีนจะแสวงหาแหล่งเรยีนรูเ้พือ่ท่ีจะค้นหาค�าตอบในเรือ่งทีก่�าลงั

เรียนรู้	โดยการจะตัดสนิใจเลือกหาค�าตอบจากแหล่งเรยีนรู้ใดนัน้จะมกีารจดัล�าดบัความส�าคญัของแหล่งเรยีนรูแ้ต่ละแหล่ง

และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งอาจพิจารณาจากความเหมาะสม	ความรอบรู	้หรือการเข้าถึงได้	เป็นต้น	ซึ่งการเลือกว่าจะ

ใช้แหล่งเรียนรู้ใดนั้นนอกจากจะยืดหยุ่นและแตกต่างกันไปตามประเด็นหรือเรื่องที่เรียนรู้แล้ว	 ลักษณะเฉพาะบุคคลยังมี

ส่วนในการก�าหนดการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ด้วย	 เช่น	 ระดับการศึกษา	 จากการศึกษาของเพนแลนด์	 (Penland,	 1979	 

อ้างถึงใน	สมคิด	อิสระวัฒน์,	2538:	15)	พบว่าในหมู่คนที่มีการศึกษานิยมใช้หนังสือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญ	ในขณะที่

คนท่ีมกีารศกึษาน้อย	จะอาศยัสือ่อเิลคทรอนคิ	เช่นโทรทศัน์	วทิยเุป็นแหล่งข้อมลู	นอกจากนีค้วามพกิารของบคุคลกม็ผีล

ต่อการเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยเช่นกัน	ซึ่งจากการศึกษาของอารี	ภาวสุทธิไพศิฐ	 (2554:	197-263)	ที่ได้ท�าการศึกษาการ

เรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของกลุ่มคนหูหนวกที่ประสบความส�าเร็จ	 พบว่าบุคคลเหล่านี้แม้ว่าจะใช้สื่อหลากหลายในการ

เรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเอง	แต่สื่อที่บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงรับรู้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพคือสื่อบุคคลที่

เป็นคนหูหนวกที่มีองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กันได้โดยใช้ภาษามือ	 หรือส่ือกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้

ทักษะทางภาษามากนัก	 เช่น	 การแข่งขันแบดมินตัน	 นิทรรศการภาพถ่าย	 หรือการดูซีดีการเต้นประกอบเพลง	 เป็นต้น	 

ในขณะที่กลุ่มคนทั่วไปที่ประสบความส�าเร็จในอาชีพนั้น	สมคิด	อิสระวัฒน์	(2538:	62)	ท�าการศึกษาพบว่าแหล่งเรียนรู้

ทีใ่ช้ในการเรยีนรูด้้วยการชีน้�าตนเองคอืตาราหรอืหนงัสอืต่างๆ	สือ่บคุคล	และการไปดงูาน	และจากการเข้าถงึแหล่งเรยีน

รู้ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ	อาจน�ามาซึ่งความสนใจเกิดเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองเรื่องใหม่ได้	เช่น

บางโครงการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองอาจเกิดจากการได้สนทนากับแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล	 เช่นการเรียนรู้บาง

โครงการตามเพือ่น	การเรยีนรูบ้างโครงการตามบคุคลทีเ่ราชืน่ชมหรอืคล่ังไคล้	บางโครงการเกดิขึน้จากการได้มปีฏสิมัพนัธ์

กับสื่อต่างๆ	เช่น	หนังสือ	รูปภาพ	บางโครงการเกิดขึ้นเพราะมีแหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ	ซึ่งสมคิด	

อิสระวัฒน์	 (2538:	 42-43	 )	 ได้ท�าการศึกษาพบว่าการได้ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 สามารถจุดประกายความ

ท้าทายให้ผู้เรียนเริ่มต้นโครงการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองได้

แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของคนหูหนวก

 แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได	้ แต่หากคุณสมบัติของแหล่งเรียนรู้นั้นไม่

สอดคล้องกับของวถิชีีวติหรอืไม่เอือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รียน	ผูเ้รยีนไม่สามารถเข้าถงึหรือใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรูน้ัน้

ได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีจ�านวนแหล่งเรียนรู้มากมายก็เป็นส่ิงที่ไร้ประโยชน์	 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	(Learner	Center)	จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	เพื่อที่แหล่งเรียนรู้เหล่านั้นจะสนองตอบต่อความแตกต่างกันของผู้เรียน

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของวยั	ความสนใจ	และอืน่ๆ	รวมทัง้สภาพความพกิาร	คนหหูนวกแม้ว่าสภาพของร่างกายภายนอกทีเ่รา

เหน็กนัจะไม่แตกต่างจากคนทัว่ไปในสงัคมแต่จดัเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามพกิารลักษณะหนึง่	ซึง่หมายถงึคนทีสู่ญเสียการได้ยนิ

มากจนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม	 โดยทั่วไปหากตรวจวัดการได้ยิน

จะมีการสูญเสียการได้ยินประมาณ	 90	 เดซิเบลขึ้นไป	 คือ	 เมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่มการได้ยินของคนทั่วไปเมื่อ 

เสียงดังไม่เกิน	25	เดซิเบล	คนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงที่ดังมากกว่า	90	เดซิเบล	(วาร	ีถิระจิตร,	2541อ้างถึงใน	มานะ	

ประทีปพรศักดิ์,	2548:	28)	การสูญเสียการได้ยินมีผลให้บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการฟังและการพูดได้ดี

นกั	คนหหูนวกจะรบัรูเ้รือ่งราวบนโลกบนพืน้ฐานการมองเหน็ด้วยตา	และใช้ภาษามอืในการถ่ายทอดเรือ่งราวต่างๆ	ภาษา

มือคือสิ่งที่แสดงให้คนท่ัวไปรู้ว่าเขาเป็นคนหูหนวก	กลุ่มคนที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง	 (จิตประภา	 ศรีอ่อน	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

28

และคณะ,	2545:	9-10)	ลกัษณะเฉพาะตวัเหล่านีส่้งผลต่อการด�าเนนิชวีติในเรือ่งต่างๆ	รวมทัง้เรือ่งของการเรยีนรู	้ธรรมชาติ

ของการเรียนรู้ของคนหูหนวกจะแตกต่างจากคนทั่วไป	 ดังนั้นในการพัฒนาศักยภาพจึงมีแนวทางและวิธีการเป็นแบบ

เฉพาะตัว	(พะโยม	ชิณวงศ์,	2555:	5)	ซึ่งหากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	นาวิถีชีวิตของคนหูหนวกมาเป็นฐานในการพัฒนาก็จะ

ท�าให้แหล่งเรยีนรู้เหล่านัน้	“พอด”ี	กบัตวัผูร้บับริการ	น�ามาสูก่ารใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรูไ้ด้อย่างเตม็ทีต่ามศกัยภาพ

ที่ผู้เรียนมี

 1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของคนหูหนวก

แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล	คือบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้เรียนว่ามีองค์ความรู	้ความสามารถ	ในการประกอบอาชีพ	

การสืบสานวัฒนธรรม	หรือเป็นผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ตลอดจนเป็นนักคิด	 นักประดิษฐ์	 มีความสามารถคิดค้นริเริ่ม

สร้างสรรค์ในด้านต่างๆ	 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลมีบทบาทและความส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้ด้วยการช้ีน�าตนเองของ

คนหูหนวกเป็นอย่างมาก	ทั้งนี้เพราะคนหูหนวกส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย	เช่นมีการเรียงคา

เป็นประโยคท่ีผิดหลกัภาษา	มคีวามรู้เกีย่วกับค�าศพัท์ทีจ่ากดั	มคีนหหูนวกจ�านวนน้อยทีม่คีวามสามารถในการอ่านเท่ากบั

คนที่มีการได้ยิน	(Marschark;	et	al,	2002	อ้างถึงใน	อนุชา	ภูมิสิทธิพร,	2550	:	27)	ดังนั้นการสื่อสารโดยการพูดคุยเป็น

ช่องทางทีเ่หมาะสมเพือ่ท�าความเข้าใจกบัเรือ่งราวหรอืองค์ความรูต่้างๆ	แหล่งเรยีนรูป้ระเภทบคุคลโดยทัว่ไปจะมลัีกษณะ

ของการสื่อสารสองทาง	 (Two	Way	Communication)	 ระหว่างผู้เรียนกับแหล่งเรียนรู	้ แต่เนื่องจากความแตกต่างกัน

ของภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารระหว่างคนหหูนวกกบัคนทัว่ไป	ดงันัน้	แหล่งเรยีนรูป้ระเภทบคุคลในอดุมคตสิ�าหรบัการเรยีน

รูด้้วยการชีน้�าตนเองของคนหหูนวกส่วนใหญ่	จงึเป็นบุคคลทีม่อีงค์ความรู	้ความเชีย่วชาญในเรือ่งหน่ึงๆ	ทีส่ามารถช่วยให้

ผูเ้รยีนค้นพบค�าตอบ	และสามารถใช้ภาษามอืเพือ่สือ่สารแลกเปลีย่นความรูกั้บผู้เรยีนหหูนวกได้	ซึง่จากการศกึษาของอาร	ี

ภาวสุทธิไพศิฐ	 (2554:	197)	พบว่าคนหูหนวกบางคนที่มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยไม่ดีนักเลือกที่จะเรียนรู้

จากแหล่งเรยีนรูป้ระเภทบคุคลทีเ่ป็นคนหหูนวกมากกว่าคนทัว่ไป	เพราะการใช้ภาษามอืในการส่ือสารสร้างความเข้าใจได้

ดกีว่า	และแม้ว่าจะต้องมกีารสือ่สารพดูคยุกนัผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ต่างๆ	กเ็ลือกทีส่ื่อสารเป็นไฟล์วดีีโอภาษามอื	มากกว่า

การพมิพ์ข้อความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ	แต่เนือ่งจากการเรยีนรูด้้วยการช้ีน�าตนเองนัน้หวัใจส�าคัญอยูท่ีค่วามต้องการ

ของผู้เรียนที่จะเรียนรู้เรื่องใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละคน	 แม้ในตัวคนเดียวก็แตกต่างไปตามช่วง

เวลาและความสนใจในชวิีต	ซึง่บางครัง้เรือ่งทีส่นใจอยากเรยีนรูจ้าเป็นต้องหาความรูจ้ากบคุคลทัว่ไปทีไ่ม่สามารถใช้ภาษา

มือได้	แต่หากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารของคนหูหนวก	และเปิดโอกาสให้คนหู

หนวกได้เลือกวิธีการส่ือสารท่ีตนเองถนัดหรือต้องการ	 พร้อมกับด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนให้การส่ือสารแต่ละครั้ง

ประสบความส�าเรจ็ให้มากทีส่ดุกจ็ะช่วยให้การสือ่สารเพือ่แลกเปลีย่นความรูก้บัผูเ้รยีนหหูนวกประสบความส�าเรจ็ได้มาก

ขึ้น	ซึ่งวิธีการสื่อสารของคนหูหนวกมีอยู่หลายวิธี	เช่น	การพูด	(Speech)	การใช้ภาษามือ	(Sign	Language)	การใช้ภาษา

ท่าทาง	(Gestures)	การสะกดนิว้มอื	(Finger	Spelling)	การอ่านรมิฝีปาก	(Lip	Reading)	ท่าแนะคาพดู	(Cued	Speech)	

และวธิกีารสือ่สารแบบระบบรวม	(Total	Communication)	(อนชุา	ภมูสิทิธพิร,	2550	:	12)	ซึง่แต่ละวิธมีลีกัษณะเฉพาะ

ที่แตกต่างกัน	เช่น	การอ่านริมฝีปาก	เป็นวิธีการรับรู้คาพูดของคนทั่วไปโดยใช้ตาสังเกตการเคลื่อนไหวของอวัยวะในการ

พูดได้แก่	ใบหน้า	ลิ้น	ขากรรไกร	และคอ	บางครั้งอาจต้องสังเกตลักษณะสีหน้าท่าทาง	ตลอดจนการเคลื่อนไหวมือ	เท้า	

และลาตัวของผู้พูดประกอบกับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากที่เรียกว่าการอ่านคาพูด	 (Speech	 reading)	 เพื่อให้เข้าใจ

ความหมายได้ดียิ่งขึ้น	 (ผดุง	 อารยะวิญญู,	 2542	 อ้างถึงใน	 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา,	 2550	 :	 19)	 ซึ่งวิธีการอ่าน 

ริมฝีปากนี้คนหูหนวกจะเข้าใจได้เพียง	30-40	%	เท่านั้น	(ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา,	2550	:	19)	ทั้งนี้เพราะการอ่าน
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ริมฝีปากจะมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ	 เช่นความคุ้นเคยกันในการส่ือสาร	หรือเป็นคาที่ใช้บ่อยๆ	 ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 ส�าหรับการสื่อสารโดยใช้ภาษามือนั้นเป็นวิธีการส่ือสารที่คนหูหนวกส่วนใหญ่นิยมใช้	 ภาษามือคือภาษา

ของคนหหูนวก	เป็นภาษาทีเ่กิดข้ึนจากการเคลือ่นไหวของมอืทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัการมองเหน็ด้วยตา	คนหูหนวกให้ความ

ส�าคัญและคุณค่าต่อการใช้ภาษามือในการสื่อสารมากที่สุด	เนื่องจากคนหูหนวกไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลในครอบครัว

และคนทีมี่การได้ยนิส่วนใหญ่ในสงัคมได้เข้าใจกนัอย่างสมบรูณ์	จงึชอบสมาคมกบัคนหหูนวกด้วยกันเอง	ซ่ึงสามารถส่ือสาร

กนัได้เข้าใจมากกว่า	ในชมุชนคนหหูนวกนัน้คนหหูนวกจะส่ือสารกนัได้เข้าใจสมบรูณ์	100%	แต่หากสือ่สารผ่านล่ามภาษา

มืออาจเข้าใจได้ประมาณ	50-70%	(Sherman,	W.	1989	อ้างถึงใน	จิตประภา	ศรีอ่อน	และคณะ,	2545	 :	33)	ทั้งนี้

เนื่องจากค�าศัพท์ที่เป็นภาษามือยังมีจ�านวนจากัด	และในการแปลนั้นต้องผ่านกระบวนการท�าความเข้าใจและกลั่นกรอง

ออกมาอีกครั้งโดยล่ามภาษามือซ่ึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ส่ือสารแตกต่างกัน	ส�าหรับวิธีการส่ือสารแบบระบบรวม

นั้น	เป็นการใช้วิธีการสื่อสารหลายๆ	อย่างรวมกัน	เช่น	การพูด	การอ่าน	การเขียน	การใช้เครื่องขยายเสียง	การสะกดนิ้ว

มอืและการใช้ท่าภาษามอื	เพือ่ให้การสือ่สารแต่ละครัง้ประสบความส�าเรจ็ให้มากทีส่ดุ	การส่ือสารวิธนีีส้ามารถสนองความ

ต้องการการเข้าใจภาษาของคนหูหนวก	และได้รับการยอมรับจากนักวิชาการบางท่านว่าช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

สื่อสารและพัฒนาการทางภาษาและสติปัญญาของคนหูหนวก	(Garretson,	1976	อ้างถึงใน	อนุชา	ภูมิสิทธิพร,	2550	:	

13)

	 ในส่วนของการด�าเนนิการต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุการสือ่สารแต่ละวธีินัน้	โดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นวธิกีารส่ือสารโดย

การอ่านริมฝีปาก	การใช้ล่ามภาษามือ	หรือการเขียนในระบบรวม	บุคคลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ควรเลือกใช้ค�าศัพท์	 และรูป

ประโยคง่ายๆ	ไม่ซับซ้อน	ใช้สานวนหรอืค�าศพัท์ทีเ่ป็นนามธรรมให้น้อยทีสุ่ด	และควรพูดหรอืส่ือสารด้วยความเร็วทีไ่ม่มาก

เกนิไปเพราะคนหหูนวกต้องใช้เวลาในการอ่านรมิฝีปาก	หรอืล่ามต้องใช้เวลาในการประมวลความคดิรวบยอดของส่ิงทีไ่ด้

ฟังเพือ่แปลเป็นภาษามอืให้คนหหูนวกด	ูและแหล่งเรยีนรูค้วรมกีารตรวจสอบข้อมูลจากผูเ้รยีนหหูนวกเป็นระยะ	โดยการ

ให้ผูเ้รยีนหหูนวกสรปุสิง่ทีไ่ด้สือ่สารไป	หรอืการใช้ค�าถามเพือ่ตรวจสอบความเข้าใจในเรือ่งทีก่�าลงัสนทนา	เป็นต้น	และไม่

ว่าผูเ้รยีนหหูนวกจะเลอืกใช้วธิกีารสือ่สารแบบใด	ล้วนอยูบ่นพืน้ฐานของการรบัรูข้้อมลูด้วยตา	ดงันัน้	แหล่งเรยีนรู้ประเภท

บุคคลจึงควรคานึงถึงสิ่งต่างๆ	รอบตัวที่จะรบกวนสายตาของผู้เรียนหูหนวก	ซึ่งจะขัดขวางการรับรู้ข้อมูลต่างๆ	ที่สื่อสาร

กัน	 เช่น	 ควรส่ือสารในบริเวณท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ	 ควรแต่งกายด้วยเส้ือผ้าสีเรียบๆ	 ไม่ควรมีลวดลายฉูดฉาดเกินควร 

ไม่ควรสวมเครือ่งประดบัทีส่ะท้อนแสงรบกวนสายตาของผู้เรยีนหหูนวก	นอกจากนีแ้หล่งเรยีนรูค้วรมคีวามรูท้างจติวทิยา

การเรียนรู้ของคนหูหนวกด้วย	 ซ่ึงนักวิชาการด้านการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองหลายท่านให้ความส�าคัญกับการสร้าง

บรรยากาศทางจติวทิยาทีเ่หมาะสมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยการชีน้�าตนเองว่าควรเป็นบรรยากาศทีเ่ตม็ไปด้วยความไว้

เนือ้เชือ่ใจกนั	ไว้วางใจ	ซือ่สตัย์	จรงิใจ	เปิดเผย	เอือ้อาทรต่อกนั	ยอมรบัความสามารถของผูเ้รยีน	ยอมรบัความคดิเหน็ของ

กันและกัน	 ให้อิสระแก่ผู้เรียน	และช่วยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นได้โดยปราศจากความกลัว	 เป็นบรรยากาศที่มีความ

ร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้	 ซ่ึงท�าให้ผู้เรียนรับรู้ว่าบรรยากาศนั้นมีความเป็นประชาธิปไตย	 ยืดหยุ่น	 ท้าทาย	 และ

ปราศจากความกดดัน	(ชิดชงค	์ส.	นันทนาเนตร,	2548:	83)	นอกจากนี้ยังควรมีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของคนหูหนวก

ด้วยเช่นพฒันาการด้านต่างๆ	ของคนหหูนวกไม่ว่าจะเป็นพฒันาการด้านอารมณ์และจติใจ	ด้านสังคมและบคุลิกภาพ	ด้าน

สตปัิญญา	ความรูเ้หล่านีจ้ะช่วยให้เกดิความเข้าใจในตวัผูเ้รยีนซึง่เป็นคนหหูนวก	และช่วยให้การสือ่สารแลกเปลีย่นความ

รู้ระหว่างแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคนทั่วไปและผู้เรียนที่เป็นคนหูหนวกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 2. แหล่งเรียนรู้ประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของคนหูหนวก

	 	 แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นน้ันกินความหมายที่กว้าง	 หมายรวมถึงส่ือการเรียนรู้ต่างๆ	 อาคารสถานที่	

สถาปัตยกรรมเทคโนโลย	ีและสิง่อ�านวยความสะดวก	ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ	ทีด่�าเนนิอยูใ่นวิถชีวีติ	ซึง่หากบคุคลสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่	 ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองอย่างมาก	 

แต่หากบุคคลนั้นมีข้อจากัดในการเข้าถึงเช่นคนหูหนวก	 การปรับสภาพแหล่งเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้บุคคลเหล่านี้

สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ีตามศักยภาพที่มี	 คนหูหนวกส่วนใหญ่มีข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่ง

เรยีนรูต่้างๆ	ทัง้นีเ้พราะคนหหูนวกไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการได้ยนิได้อย่างเตม็ที	่จงึรบัรูส่ิ้งต่างๆ	ผ่านประสาทสัมผัส

ทีเ่หลอือยู	่โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางตา	ดงันัน้แหล่งเรยีนรูท้ีม่นษุย์สร้างขึน้นอกจากจะต้องมคีวามครบถ้วน	ทนัสมยัขององค์

ความรู้ต่างๆ	แล้ว	ควรถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่คนหูหนวกสามารถใช้ตาเพื่อรับรู้ข้อมูลได	้เช่น	สื่อ

รูปภาพ	โปสเตอร์	แผนภูม	ิตลอดจนของจาลองต่างๆ	เป็นต้น	หรือหากแหล่งเรียนรู้นั้นมีทั้งภาพและเสียง	เช่นโทรทัศน์	 

วิดีทัศน์	วีซีดี	ภาพยนตร์	เป็นต้น	ควรแปลงข้อมูลเสียงให้อยู่ในรูปที่คนหูหนวกสามารถใช้ตารับรู้ได้เช่นกัน	ซึ่งอาจท�าได้

โดยการใช้ล่ามภาษามือ	หรือการใช้คาบรรยายแทนเสียง	(Caption)	ซึ่งหลักการผลิตคาบรรยายแทนเสียงนั้นจะต้องท�า

ขึ้นแทนเสียงทุกเสียงที่มีอยู่ในรายการ	 ทั้งเสียงพูด	 เสียงดนตรี	 และเสียงอื่นๆ	 รวมทั้งต้องมีการวงเล็บระบุช่ือคนที่เป็น 

ผูพู้ดข้อความนัน้ด้วย	และต้องข้ึนคาบรรยายแทนเสยีงให้สอดคล้องกบัเสียงพูดในรายการ	การใช้ภาษามอืหรอืคาบรรยาย

แทนเสียงนั้นเป็นเพียงการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปของเสียงให้มาอยู่ในรูปของภาษาที่คนหูหนวกสามารถใช้ตารับรู้ได้	แต่

เพือ่ให้คนหหูนวกรบัรูข้้อมลูได้อย่างชดัเจน	สบายตามากยิง่ขึน้ซึง่จะท�าให้สามารถรบัรูข้้อมลูได้ยาวนานและมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้นนั้นสามารถท�าได้โดยพยายามกาจัดสิ่งต่างๆ	ที่จะรกสายตาของผู้เรียนหูหนวกออกไป	 เช่น	 ในสื่อวิดีทัศน์ส�าหรับ

คนหหูนวกนัน้ส่วนประกอบฉากไม่ว่าจะเป็น	ภาพตดิฝาผนงั	ต้นไม้	ตู	้ของโชว์	เป็นต้น	สิง่เหล่านีท้�าให้บรรยากาศดสูวยงาม

ส�าหรับผู้ชมคนทั่วไป	แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่รกตาส�าหรับผู้ชมคนหูหนวก	หรือในส่วนที่เป็นคาบรรยายแทนเสียง	ควรใช้

ตัวอักษรที่เรียบง่าย	ไม่มีลูกเล่นเงา	หรือตัวเอียง	ควรมีความหนาและใหญ่มองเห็นได้ชัด	(มานะ	ประทีปพรศักดิ์,	2548	:	

32-33)	 ควรมีเพียงบรรทัดเดียว	 มีขนาดเดียวกันทั้งรายการ	 และต้องใช้ตัวอักษรสีขาว	บนแถบสีดาความเข้มประมาณ	 

80	%	เพื่อให้เกิดความตัดกัน	(Contrast)	ท�าให้ผู้ชมมองเห็นได้อย่างชัดเจน	(ศิวนารถ	หงส์ประยูร,	2558:	307)	นอกจาก

นีย้งัมลีกัษณะอืน่ๆ	ของคนหหูนวกอนัเป็นสิง่ทีเ่กีย่วเนือ่งมาจากการสญูเสยีการได้ยนิ	เช่น	การมทีกัษะทางภาษาไทยทีไ่ม่

ดีนัก	 และรับรู้สิ่งต่างๆ	 จากรูปธรรมได้ดีกว่านามธรรม	 ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับคนหูหนวกควรเน้นที่ความเหมือนจริง	

พยายามหลีกเลี่ยงสัญลักษณ	์เช่น	ภาพแผนผังของห้องเรียน	องค์ประกอบของห้องหรือวัสดุต่างๆ	ที่จะวาดลงไปควรเป็น

ลักษณะเหมือนของจริง	 ไม่ควรใช้รูปสี่เหลี่ยมแทนเน่ืองจากคนหูหนวกสามารถเข้าใจส่ิงต่างๆ	ที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน

มากกว่าสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม	หรอืหากเป็นไปได้ควรจดัทาแผนผงัห้องดงักล่าวเป็นลกัษณะแบบจาลอง	(Model)	กจ็ะท�าให้

คนหูหนวกสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น	(มานะ	ประทีปพรศักดิ์,	2548:	31-32)	ส�าหรับข้อจากัดในเรื่องทักษะทาง

ภาษาไทยนั้น	แม้จะมีผลการศึกษาว่าคนหูหนวกส่วนใหญ่ไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ	์เพราะอ่านไม่เข้าใจ	รู้แต่ค�าศัพท์ง่ายๆ	

ค�าศัพท์ยาวๆ	ไม่ได้	(ศิวนารถ	หงส์ประยูร,	2558:	300)	แต่หากมีการปรับการน�าเสนอเนื้อหาของสื่อหนังสือพิมพ์ให้มีทั้ง

ภาพ	และคาบรรยาย	โดยใช้ภาษาที่ง่ายๆ	ใช้ประโยคสั้นๆ	และมีภาพประกอบที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนจะท�าให้

คนหูหนวกสามารถท�าความเข้าใจต่อเน้ือหาท่ีน�าเสนอได้ง่ายขึ้น	 (พนิต	 เงางาม,	 2541:	 166-167)	 หรือการศึกษาของ	 

สเตรทซ์	และคณะ	(Straetz	and	others,	2004	อ้างถงึใน	อาร	ีภาวสทุธไิพศฐิ,	2554:	128)	ทีไ่ด้ท�าการศกึษาสิง่แวดล้อม

ในการเรยีนรูผ่้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(e-learning)	ส�าหรบัผูใ้หญ่หหูนวก	เพือ่ให้คนหหูนวกสามารถรบัรู้ข้อมลูจากการเรยีน
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รู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	ซึ่งการปรับสภาพแวดล้อมท�าโดยมีการน�าเสนอข้อมูล	(ผ่านทาง

หน้าจอคอมพิวเตอร์)	 2	 รูปแบบคือ	ทั้ง	 แบบภาษาเขียน	และแบบภาษามือในรูปของวิดีโอภาษามือ	ออกแบบให้มีการ

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนกับโปรแกรมในคอมพวิเตอร์โดยออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน	ออกแบบแบบทดสอบ	และแบบ

ฝึกหัดในบทเรียนอย่างหลากหลาย	ออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนเป็นกลุ่ม	 โดยมีการใช้รูปแบบการส่ือสารแบบต่างๆ	ผล

ของการปรับสภาพแวดล้อมนี้พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาทักษะการอ่านมากขึ้นและกลุ่มตัวอย่างชอบเรียนจากสื่อที่

ได้พฒันานี	้และสือ่นีส้ามารถเอือ้ให้กลุม่ตวัอย่างเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างอสิระมากขึน้	นอกจากนีแ้หล่งเรยีนรูท้ีม่นษุย์สร้าง

ขึน้ทีจ่ะเอือ้ต่อการเรยีนรูด้้วยการชีน้�าตนเองของคนหหูนวกควรมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่หมาะสมกบัการรบัรูข้อง

คนหหูนวก	โดยควรมแีสงสว่างเพยีงพอทีส่ายตาของผูเ้รยีนหหูนวกจะรบัรูข้้อมลูต่างๆ	ในแหล่งเรยีนรูน้ัน้ๆ	ได้	แต่กไ็ม่ควร

จ้าเกนิไป	สภาพของอาคารสถานทีไ่ม่ควรมสีิง่กดีขวาง	บงัตาหรอืรบกวนการมองเหน็ของคนหหูนวก	เช่นมเีสาหรอืส่ิงของ

ตกแต่งต่างๆ	ทีจ่ะบงัการมองเหน็ของคนหหูนวก	และจากการทีค่นหหูนวกมวีฒันธรรมชอบอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม	(Kampol	

Suwanarat,	1994	as	cited	in	Erting,	Johnson,	Smith	and	Snider,	1994)	คนหูหนวกส่วนใหญ่จะไม่อยู่โดยล�าพัง	

จะต้องมีเพื่อน	(พนิต	เงางาม,	2541:	169)	และเมื่อคนหูหนวกมาอยู่รวมกันจะนิยมเล่าเรื่อง	(Story	Telling)	ด้วยภาษา

มอืเพือ่ถ่ายทอดแลกเปลีย่นประสบการณ์ต่างๆ	สูกั่นและกัน	ดงันัน้แหล่งเรยีนรูค้วรออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตน้ี	 นักวิชาการด้านการศึกษาของคนหูหนวกเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตการเล่าเรื่องด้วยภาษามือของคนหูหนวกว่าควรจัดที่น่ังในลักษณะน่ังตรงข้ามกัน

มากกว่าการนัง่ชดิเรยีงกนัไป	เพราะคนหหูนวกต้องใช้ทีว่่างในการท�าท่าภาษามอืและการใช้สายตาดภูาษามอื	(จติรประภา	

และคณะ,	2545:	11)

แผนภาพที	่2	ต�าแหน่งการนั่งเพื่อการเล่าเรื่องของคนหูหนวก

กรณ	ี2	คน  

แผนภาพที่	3	ต�าแหน่งการนั่งเพื่อการเล่าเรื่องของคนหูหนวก

กรณีหลายคน

 

	 และหากในแหล่งเรียนรู้นั้นต้องมีการใช้ล่ามภาษามือ	 การจัดต�าแหน่งของล่ามภาษามือควรก�าหนดอย่างเหมาะ

สม	เพือ่ให้ผูเ้รยีนหหูนวกจะสามารถเหน็ทัง้ล่ามภาษามอืและส่ือทีต้่องการน�าเสนอ	ณ	เวลานัน้เช่นจอรบัภาพโปรเจคเตอร์

ได้อย่างชัดเจนทั้งสองส่วน	นอกจากนี้เพื่อให้การมองล่ามภาษามือชัดเจนขึ้น	ควรจัดหาฉากไว้ด้านหลังของล่ามภาษามือ	

ซึ่งควรเป็นฉากเรียบๆ	ไม่มีลวดลาย	และควรใช้สีตามกฎของการล่ามภาษามือ	เช่น	สีดา	สีน้าเงิน	(ศิวนารถ	หงส์ประยูร,	

2558	:	307)	เพราะจะได้ไม่รบกวนสายตาเวลาที่คนหูหนวกจ้องมองภาษามือของล่าม
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แผนภาพที	่4	ต�าแหน่งของล่ามภาษามือและจอรับภาพโปรเจคเตอร์

	 คุณสมบตัสิดุท้ายของแหล่งเรยีนรูท้ีม่นษุย์สร้างข้ึนทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรู้ด้วยการชีน้�าตนเองของคนหหูนวกคอื	

ความสามารถในการจุดประกายการเรียนรู้ให้เกิดในตัวผู้เรียน	 เพราะแม้ว่าการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองจะมีบทบาทใน

ทกุรูปแบบของการเรยีนรูข้องมนษุย์แต่มคีวามชดัเจนมากในการศกึษาตามอธัยาศยั	ซึง่การศึกษาประเภทนีเ้ป็นการศกึษา

ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	ส�าหรับผู้เรียนที่มีเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน	เป้าหมายการเรียนรู้จะเป็นหางเสือ

ก�ากบัแนวทางการแสวงหาความรูใ้นแหล่งเรียนรูต่้างๆ	แต่ส�าหรบัผู้เรยีนท่ียงัไม่รูค้วามต้องการในการเรียนของตนนัน้	การ

ได้อยู่ท่ามกลางแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม	 เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถจุดประกายกระตุ้น

ความปรารถนาในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนซึ่งเป็นจุดต้ังต้นของกระบวนการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเอง	 ความ

ต้องการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นได้จากเงื่อนไขหลายประการ	เช่น	การถูกกระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ในเรื่อง

ใดเรือ่งหนึง่	ความรูส้กึอยากท�า	อยากเอาชนะ	อยากลองในเรือ่งท่ีท้าทายความสามารถของตน	และบ่อยครัง้ทีเ่กดิขึน้จาก

การเหน็ประโยชน์ของการเรยีนรู	้เงือ่นไขเหล่านีจ้ะแตกต่างกนัไปในผู้เรยีนแต่ละคน	แต่ละวยั	แหล่งเรยีนรูท้ีจ่ะเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองจึงควรพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่สามารถจุดประกายให้ผู้เรียนเริ่มต้น	 หรือต่อยอดการเรียนรู้เรื่อง

ราวต่างๆ	 มีหลายแนวทางท่ีสามารถน�ามาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนหูหนวกเกิดความ

ต้องการทีจ่ะเรยีนรูใ้นเรือ่งต่างๆ	เช่น	การแสดง	(Show)	ตวัแบบ	หรอืผลงานทีม่คีวามเป็นเลศิของบคุคลต่างๆ	ไว้ในแหล่ง

เรียนรู้	 เพ่ือกระตุ้นความรู้สึกอยากลอง	 อยากทา	 อยากประสบความส�าเร็จเช่นเดียวกับตัวแบบ	 จากการศึกษาของอารี	

ภาวสุทธิไพศิฐ	(2554	:	278-280)	พบว่าคนหูหนวกที่เรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองในเรื่องต่างๆ	มีตัวแบบที่เป็นบุคคล	หรือ

ผลงานของผู้ที่ประสบความส�าเร็จในเรื่องนั้นๆ	เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู	้ซึ่งในกลุ่มคนหูหนวกที่มีระดับการเรียนรู้

ด้วยการชีน้�าตวัเองสงูนัน้	ตวัแบบของการเรยีนรูอ้าจเป็นได้ทัง้คนทัว่ไปและคนหหูนวก	แต่ในกลุม่ผูเ้รยีนหหูนวกทัว่ไปนัน้	

การแสดงตัวแบบหรือผลงานของตัวแบบท่ีเป็นคนหูหนวกด้วยกัน	 มีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับตัวผู้เรียนจะท�าให้ผู้

เรียนเกิดความรู้สึกม่ันใจว่าพฤติกรรมท่ีตัวแบบแสดงออกนั้นเหมาะสมและสามารถท�าได้	 เพราะบุคคลนั้นมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับตน	ซึ่งจะท�าให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเองก็น่าจะท�าได้เช่นกัน	(สมโภชน	์เอี่ยมสุภาษิต,	2536	:	254-257)	

นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหูหนวกได้มีโอกาสพบปะกับตัวแบบจริงๆ	 นับเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีชีวิตชีวา

ตื่นตาตื่นใจและทรงคุณค่าส�าหรับผู้เรียน	 ดังนั้นแหล่งเรียนรู้จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ตัวแบบคนหูหนวกได้มีโอกาสเล่า

เรื่องราวต่างๆ	 ที่ทรงคุณค่าเป็นบทเรียนที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น	 สิ่งเหล่านี้สามารถท้าทายผู้เรียนให้เจริญรอยตามตัว

แบบได้	การเล่าเรื่องยังสามารถเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ	เช่น	ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพต่างๆ	ประสบการณ์การดูแลสุขภาพ	หรือใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขกับโรคภัยที่เกิดขึ้น	ประสบการณ์เหล่านี้

อาจ	“โดนใจ”	และเป็นประโยชน์กับผู้เรียนหูหนวกจนน�าไปต่อยอดเป็นโครงการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของตนได้

	 ส�าหรับความสงสัยใคร่รู้นั้นแมทเธียส	กรูเบอร์	(Matthias	Gruber)	นักวิจัยด้านความจาเปรียบเทียบความสงสัย



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

33

ใคร่รู้ว่าเป็นดั่งน้าวนที่พร้อมจะดูดกลืนสิ่งต่างๆ	รอบตัว	(Tanya	Lewis,	2015)	มนุษย์ทุกคนมีความสงสัยใครรู้อยู่ในตัว

ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็กหรือผู้ใหญ่	 ส�าหรับผู้เรียนหูหนวกที่อยู่ในวัยเด็กนั้น	 แหล่งเรียนรู้ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้น

ความอยากรู้อยากเห็นในตัวเด็ก	เช่น	การใช้ความแปลกใหม	่ค�าถามที่กระตุ้นให้เด็กได้คิด	และจัดสภาพแวดล้อมให้เด็ก

ได้ใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ในการค้นหาค�าตอบด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง	จะช่วยให้ความรู้ที่ได้รับมีความเป็น

รูปธรรมท�าให้ผู้เรียนหูหนวกเรียนรู้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	ได้ดีมากกว่าสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความรู้ใน

ลกัษณะของนามธรรม	แต่ในกลุม่ผูเ้รยีนหหูนวกทีเ่ป็นผูใ้หญ่นัน้	แม้ว่าจดุเริม่ต้นการเรยีนรู้ของผูใ้หญ่มกัเกีย่วข้องกบัปัญหา

ต่างๆ	ในชีวิต	แต่นักวิชาการด้านการศึกษาผู้ใหญ่ต่างยอมรับว่าความประหลาดใจ	ความอยากรู้อยากเห็น	เป็นจุดเริ่มต้น

การเรยีนรูด้้วยการชีน้�าตนเองได้เช่นกนั	(สมคดิ	อสิรวฒัน์,	2538	:	12)	ดงันัน้หากแหล่งเรยีนรูจ้ดัสภาพแวดล้อมทีส่ามารถ

กระตุ้นความสนใจจากผู้เรียน	 ประกอบกับสิ่งเหล่านั้นสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในชีวิตในด้านต่างๆ	 เช่น

ประยุกต์ใช้กับการท�างาน	หรือเพื่อเข้าสังคมกลุ่มเพื่อน	เพื่อให้ตนเองมีความรู้ที่ทันสมัย	เป็นต้น	ย่อมมีโอกาสสูงที่ผู้เรียน

จะสนใจและต่อยอดการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น	ซึ่งจากการศึกษาของ	Ryu,	Kim	and	Lee.	(2009)	พบว่า	

ประโยชน์	ความง่ายและความสนุกสนานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้สูงอายุหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	ดังนั้น	แหล่งเรียนรู้ที่

เอือ้ต่อการเรียนรูด้้วยการชีน้�าตนเองจะต้องสร้างบรรยากาศทีก่ระตุ้นความสงสยัใคร่รูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนซึง่อาจเกิดจากนวตักรรม

ต่างๆ	หรือสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตของผู้เรียนและต้องเป็นความแปลกใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนด้วย

บทสรุป

	 แหล่งเรียนรู้มีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ด้วยการช้ีน�าตนเองเป็นอย่างมากในลักษณะที่เป็นพลวัตรคือเป็นแหล่ง

ค้นคว้าหาค�าตอบอนัเป็นจดุหมายปลายทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละคน	และเป็นตวัจดุประกายความสนใจเพือ่เริม่ต้น

การเรียนรูค้ร้ังใหม่ต่อเนือ่งไปอย่างไม่สิน้สดุ	และแม้ว่าทกุส่ิงทกุอย่างในโลกใบนีจ้ะสามารถเป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัผูเ้รียน

ได้	แต่แหล่งเรียนรู้ที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความแตกต่างกันของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียน

รู้ได้อย่างเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีมี	 ในกลุ่มผู้เรียนหูหนวกนั้นความบกพร่องทางการได้ยินมีผลให้บุคคลเหล่าน้ีมีวัฒนธรรม

เฉพาะเป็นของตนเอง	เช่น	การรบัรูส้ิง่ต่างๆ	โดยใช้ตาเป็นหลกั	การใช้ภาษามอืในการสือ่สาร	การนยิมอยูร่วมกนัเป็นกลุม่	

เป็นต้น	สิง่เหล่านีม้ผีลให้คนหหูนวกมวีถิกีารเรยีนรูเ้ฉพาะแตกต่างจากคนทัว่ไป	ในการพฒันาแหล่งเรยีนรูจ้งึควรคานงึถงึ

สิ่งเหล่านี้	โดยแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของคนหูหนวกนอกจากจะต้องมีองค์

ความรู้ในเรื่องต่างๆ	 แล้วควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่ือสารของคนหูหนวก	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนหูหนวกได้เลือกวิธีการ

สื่อสารที่ตนเองถนัด	 และด�าเนินการต่างๆ	 เพื่อเอื้อให้การส่ือสารแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุด	นอกจากนี้ยังควรมี

ความรูด้้านจติวทิยาการเรยีนรูข้องคนหหูนวกด้วย	ส�าหรบัแหล่งเรยีนรูป้ระเภททีม่นษุย์สร้างขึน้นัน้ควรถ่ายทอดองค์ความ

รู้ที่มีให้เหมาะสมกับวิถีการเรียนรู้ของคนหูหนวก	 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับการรับรู้ของคนหูหนวก	

และมีคุณสมบัติที่สามารถจุดประกายการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้	 โดยหากแหล่งเรียนรู้ทั้งสองประเภทนี้ได้รับกา

รพัฒน�าไปในทิศทางเดียวกัน	 จะยิ่งทวีก�าลังในการส่งเสริมให้ผู้เรียนหูหนวกสามารถเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองได้ดียิ่งขึ้น	

แต่ท้ายที่สุดหากทัศนคติของผู้คนในสังคมยังไม่เปิดกว้าง	มองข้ามศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในความแตกต่างของคนหูหนวก	ไม่

ส่งเสริมให้คนหหูนวกได้มโีอกาสหาประสบการณ์จากโลกภายนอก	แม้ว่าจะมกีารเพิม่จ�านวนและพฒันาคณุภาพของแหล่ง

เรยีนรูใ้ห้เอือ้ต่อการเรยีนรู้ด้วยการชีน้�าตนเองของคนหหูนวกมากเพยีงใด	กย็ากทีบ่คุคลเหล่านีจ้ะสามารถเรยีนรูด้้วยการ

ชี้น�าตนเอง	และสามารถมีวิถีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงได้
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ผู้บริหารสถานศึกษากับการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน

School Administrators and Classroom Instructional Supervision

นารีรัตน์	รักวิจิตรกุล1

Nareerat	Rakwichitkul1 

	 กระแสปฏิรูปเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเรื่องหนึ่งที่ได้ด�าเนินการเป็นรูปธรรมแล้วก็คือการคืนครูสู่

ห้องเรียน	 ท�าให้การจัดอบรมครูจะต้องจัดในวันหยุดราชการ	 เพื่อให้ครูสอนนักเรียนได้เต็มเวลา	 เต็มหลักสูตร	 และได้มี

การด�าเนินการเพ่ือการรื้อระบบให้ผู้อ�านวยการสถานศึกษาไม่สามารถอนุมัติตนเองเพื่อลาและไปราชการได้	 ทั้งน้ีจาก

ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิจัยของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สกค.)	 ระบุชัดว่าผู้อ�านวยการสถานศึกษา

ประมาณ	50%	ไม่อยู่โรงเรียน	ท�าให้โรงเรียนไม่มีผู้บริหารคอยก�ากับ	ดูแลเข้มงวดในการจัดการเรียนการสอน	 (สมพงษ	์

จิตระดับ.	2558)	ซึ่งส่งผลให้การบริหารโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ	และจากการทบทวนวรรณกรรมการงานวิจัยพบว่ามี

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของโรงเรียน	5	ประการ	ที่ยังคงได้รับการยอมรับในปัจจุบันนี้	 ได้แก่	1)	ภาวะ

ผูน้�าทีเ่ขม็แขง็ด้านการสอนของผูบ้รหิารสถานศกึษา	2)	การเผยแพร่และให้ความส�าคัญกบัการเรยีนการสอน	3)	บรรยากาศ

และสิง่แวดล้อมการเรยีนรูข้องโรงเรยีนทีป่ลอดภยัและเป็นระเบยีบ	4)	ความคาดหวงัให้นกัเรยีนทกุคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนที่สูงขึ้น	 และ	 5)	 การใช้ข้อมูลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนส�าหรับการประเมินโครงการและความส�าเร็จของ

โรงเรยีน	(Calman,	2010)	ถงึแม้ผูบ้รหิารจะอยูโ่รงเรยีนแต่ถ้าผูบ้รหิารสถานศกึษาใช้เวลาส่วนใหญ่อยูท่ีก่ารเปลีย่นแปลง

โครงสร้างของโรงเรียน	 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่นี้ไม่เป็นผลท่ีจะท�าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สูงขึ้นได	้

จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเกิดข้ึนในชัน้เรยีน	สิง่เหล่านีจ้ะเกดิขึน้เมือ่ผู้บรหิารสถานศกึษามบีทบาทหลักคือการเป็นผูน้�า

ด้านการสอน	เพือ่ท�าให้เกดิการปรบัปรงุผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน	เมือ่ผูบ้รหิารใช้เวลาจ�านวนใหญ่ในการนเิทศชัน้เรยีนและ

กระตุ้นให้ครูเข้าร่วมการสนทนา	สะท้อนผลการสอนแบบร่วมมือ	(Elmore	,2000)	และ	Hall	และ	Hord	(2000)	ผู้ซึ่ง

ศึกษาบทบาทของผู้บริหารเป็นเวลานานหลายปี	พบว่า	การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการสนทน�าแบบตัวต่อตัว	เป็นวิธีการ

ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาบุคลากรที่ด�าเนินการได้	และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคร	ูยิ่งกว่าการส่ง

ครูเข้าอบรมปฏิบัติการหนึ่งวัน	และLindstrom	และ	Speck	(2004)	ได้ระบุผลการวิจัยว่าการอบรมปฏิบัติการ	1-2	วัน	

หรอือบรมปฏบิตักิารต่อเนือ่งกม็ผีลท�าให้ครไูด้แค่ตระหนกัถงึแนวคิดใหม่ๆ	แต่น�าไปใช้เพยีงร้อยละ	5	ไม่เหมอืนกบัวธิกีาร

พฒันาครทูีร่วมอยูใ่นการปฏบิตักิารสอนทกุวนั	ซึง่มผีลให้ครนู�าไปใช้ถงึร้อยละ	85-90	นอกจากน	ืEisner	(2002)	ได้เสนอ

แนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพว่าผู้บริหารควรใช้เวลาหนึ่งส่วนสามของเวลาในชั้นเรียน	และเมื่อผู้บริหารใช้เวลามากขึ้นใน

ชั้นเรียน	 คณะครูมีการรับรู้ทางบวกต่อผู้บริหารเพิ่มขึ้น	 ดังน้ันผู้บริหารต้องออกจากห้องท�างานและได้เวลาในช้ันเรียน	

สังเกตการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด	 แม้ว่าครูวิชาการ	 หรือครูผู้เช่ียวชาญด้านการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้นิเทศการสอนสามารถสนับสนุนการสอนด้วยการชี้แนะการเป็นพี่เลี้ยง	 เป็นตัวแบบได	้ แต่ผู้บริหาร

เป็นบุคคลเดียวท่ีสามารถติดตามประสิทธิภาพของการด�าเนินงานเพื่อให้เป้าหมายโครงการหลักสูตร	 หรือความคิดริเริ่ม

ใดๆ	ได้	McEwan	(2009)	ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาการดังนี้

1	รองศาสตราจารย	์ดร.,	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 1.		ผู้บริหารจะต้องมีแผนหรือมุมมองที่ชัดเจน	ทุกฝ่ายจะต้องท�างานบนแผนพัฒนาครูฉบับเดียวกัน

	 2.		ครูทุกคนจะต้องมีภาพที่ชัดเจน	แม่นย�าเกี่ยวกับการด�าเนินการตามแผนว่ามีลักษณะอย่างไร	

	 3.		ผู้บริหาร	รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	และหัวหน้าหมวดวิชา	จะต้องประชุมอย่างสม�่าเสมอ	

เพื่ออภิปรายข้อค้นพบ	ข้อมูลด้านวิชาการ	ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	ไม่สามรถมอบหมายให้บุคคลอื่นท�าแทนได้

	 4.		เครื่องมือติดตามการด�าเนินงานต้องออกแบบให้เฉพาะเจาะจงเหมาะกับโรงเรียน	จะต้องใช้เพื่อจุดเน้นที่การ

สังเกตและการนิเทศชั้นเรียน

	 5.		เวลาทีผู่บ้รหิารใช้ในการตดิตามการด�าเนนิงานจะต้องชดัเจน	ยกตวัอย่างเช่นเขตพืน้ทีก่ารศึกษา	Kennewich	

รัฐวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา	ใช้เป้าหมาย	2-10	ซึ่งหมายถึงผู้บริหารถูกคาดหวังให้ใช้เวลา	2	ชั่วโมงต่อวัน	ในกิจกรรมการ

เรียนการสอน	และร้อยละ	60	ของเวลาดังกล่าวจะต้องเป็นการสังเกตชั้นเรียนโดยตรง

	 6.		การด�าเนินการเยี่ยมชั้นเรียนอย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้ครูได้มีโอกาสเห็นการสอนของเพื่อนครู	 การเยี่ยมชั้น

เรียนจะมีเป้าหมายเบื้องต้นที่เน้นการท�างานร่วมกันเรื่องการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

	 7.		ครูทุกคนในสายช้ันเดียวกัน	 หรือกลุ่มสาระเดียวกันมีเวลาวางแผนร่วมกัน	 โดยการสืบเสาะแบบร่วมมือเพ่ือ

มุ่งเน้นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาการสอน

	 8.		การด�าเนนิการตดิตามจะต้องมธีรรมชาติของการด�าเนนิการเป็นระยะๆ	สามารถออกแบบมาเพือ่ปรบัปรงุการ

สอนและการเรียนรู้อย่างทันท่วงท	ี

	 	 บทความนีม้คีวามมุง่หมายเพือ่น�าเสนอแนวคดิต่อผูบ้รหิารสถานศกึษาในการเป็นผูน้�าทีเ่ขม็แขง็ด้านการสอน

ด้วยการนิเทศการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศที่พัฒนาโดยผู้บริหารสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา	 

2	รูปแบบ	ซึ่งเป็นแนวคิดของ	Downey	และ	Marshall	และการน�าเสนอข้อแนะน�าในการนิเทศแบบเดินผ่าน	และการ

ตั้งค�าถามเพื่อการวิจัยปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการนิเทศการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง

การนิเทศชั้นเรียนแบบเดินผ่าน (Classroom Walkthroughs)

	 การนิเทศชั้นเรียนแบบเดินผ่าน	 หมายถึง	 การที่ผู้บริหารสังเกตชั้นเรียนด้วยระยเวลาสั้นๆ	 โดยไม่มีการแจ้ง 

ล่วงหน้า	และเข้าเยี่ยมชั้นเรียนอย่างสม�า่เสมอ	เพื่อค้นหา	(look	for)	การปฏิบัติการเรียนการสอนที่เฉพาะเจาะจง	โดย

เน้นการประเมินครู	 ไม่เป็นการจับผิด	หรือการข่มขู่ครู	 ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่าง	 ได้แก่	 Learning	Walks,	Data	walks,	

Mini-observation,	 Data-in-a-day,	 Instructional	Walkthroughs,	 Reflective	walkthroughs,	 Professional	

learning	visits,	Rounds	

 การนิเทศแบบเดินผ่าน ของ Downey

	 ในปี	 ค.ศ.2004	 Carolyn	 Downey	 เป็นผู้ริเริ่มและในการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเดินผ่าน	 ซึ่งในปัจจุบัน 

มีการพัฒนารูปแบบนิเทศแบบเดินผ่านจ�านวนมากขึ้น	และบางเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการพัฒนารูปแบบเฉพาะ	ส�าหรับ

โมเดลของ	 Downey	 จะใช้เวลา	 3	 นาที	 มีจุดเน้นเป็นการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ	 และใช้เวลากับการสะท้อนคิด	 

(Reflection)	หลงัการสงัเกตทีเ่น้นหลกัสตูรและการสอน	มกีารตดิตามเป็นบางโอกาส	และเป็นกระบวนการร่วมมอือย่าง

ไม่เป็นทางการ	ซึ่งประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ได้แก่

	 ขั้นที่	1	:	นักเรียนใส่ใจในการเรียน	 (Student	Orientation	 to	 the	Work)	การสังเกตในขั้นนี้เป็นการช�าเลือง
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มองว่านักเรียนใส่ใจกับการเรียนหรือไม่	 ต้องเก็บข้อมูลก่อนที่นักเรียนจะเห็นผู้บริหาร	 อย่าสบสายตากับนักเรียน	 หรือ

ทักทายเพราะเป็นการขัดจังหวะการสอนของครู	 ต้องแจ้งให้ครูทราบล่วงหน้าว่าให้ด�าเนินการสอนเป็นปกต	ิ ไม่ต้องผละ

จากการสอนเพ่ือทักทายผู้บริหาร	 และให้ครูแจ้งนักเรียนล่วงหน้า	 ถ้าเห็นผู้บริหารเข้าสังเกตช้ันเรียนให้ถือเป็นเรื่องปกติ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

	 ขั้นที่	2	:	การตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร	(Curricular	Decision	Points)	ผู้บริหารสังเกตวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรหรือบทเรียนที่ครูสอน	พิจารณาความสอดคล้องของการใช้หลักสูตรกับหลักสูตรแกนกลาง	 จากน้ันประเมินว่า

วัตถุประสงค์ของการสอนจัดอยู่ระดับชั้นใดของหลักสูตรแกนกลาง	 เขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาขอบเขตและล�าดับของ

เนื้อหาของแต่ละระดับช้ัน	 และรายวิชาส�าหรับผู้บริหาร	 และครู	 ผู้บริหารบางท่านได้บันทึกขอบเขตและแผนภูมิล�าดับ

เนื้อหาลงในเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ช่วยจ�า	 ในการตรวจสอบตามมาตรฐานหลักสูตรที่ส�าคัญมีเพียงการบรรยายเท่าน้ัน	

จะไม่ครุ่นคิดว่าท�าไมครูจึงเลือกวัตถุประสงค์หน่ึงไม่เลือกวัตถุประสงค์อื่น	 ถึงแม้ว่าผู้บริหารพบว่าวัตถุประสงค์การสอน

นัน้จะต�า่กว่าระดบัชัน้ทีส่งัเกต	และจากประสบการณ์ในการสังเกตนบัพนัๆ	ครัง้ของ	Downey	พบว่าครสูอนวตัถปุระสงค์

ต�า่กว่าระดบัชัน้ของนกัเรยีน	โดยครสู่วนใหญ่กย็งัใช้แบบเรยีนมากกว่าใช้เอกสารหลักสูตรช้ีน�าว่าตนจะสอนอะไร	ซึง่ความ

จริงเรื่องนี้จะเป็นหัวข้อในการพัฒนาครูทั่วทั้งประเทศ	ซึ่งประเด็นนี้น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นกัน	 ถ้าพบว่าครู

สอนต�่ากว่าระดับชั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด	ครูอาจจะทบทวนความรู้เดิม	เพื่อช่วยการสอนเนื้อหาใหม	่

	 เม่ือผู้บริหาระบุวัตถุประสงค์ที่ใช้สอนแล้ว	 เริ่มตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์	 

เรียกว่า	3	C’s	ได้แก	่

 1.  เนื้อหา (Content)	คือ	ทักษะ	ความรู	้กระบวนการ	ความคิดรวบยอดที่จะให้นักเรียนเรียนรู้

 2.  บริบท (Context)	ของวัตถุประสงค์มีองค์ประกอบอย่างน้อย	3	ประการ	คือ	

  2.1		 การสื่อสารที่จัดให้	(Givens)	หมายถึง	การสื่อสารที่จัดให้นักเรียนในรูปแบบการพูด

หรือการเขียน	หรือข้อมูลอื่น	เช่น	แผนภูม	ิหรือค�าถาม

	 	 2.2	 ธรรมชาติของการตอบสนองของนักเรียน	(Nature	of	Student	Response)	หมายถึง	วิธีการ

ตอบสนองของนักเรียนต่อการสื่อสารเนื้อหาของครู

	 	 2.3	 ค�าศัพท์เฉพาะของเนื้อหา	(Special	Vocubulary)	มีค�าศัพท์ใดที่จ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ

ในเนื้อหาเฉพาะของวัตถุประสงค์

 3.  ประเภทของความคิด (Cognitive Type)	ของ	Bloom	ว่าด้วยการจัดหมวดหมู่วัตถุประสงค์ของ 

การศึกษาด้านความคิด	(Cognitive	Domain)	ซึ่งได้แก	่ความรู	้ (Knowledge)	ความเข้าใจ	(Understanding)	การใช้	 

(Application)	การวิเคราะห์	(Analysis)	การสังเคราะห์	(Synthesis)	และการประเมิน	(Evaluation)	ในการสังเกตครั้ง

นี้จัดเป็นการสอนการคิดประเภทใด

	 ถ้าผูบ้รหิารบนัทกึข้อมูลจากการเยีย่มห้องเรียนหลายๆ	ครัง้	กจ็ะน�าไปสู่การสนทนาสะท้อนคดิ	(Reflec-

tive	Dialogue)	ร่วมกันกับครูถึงหัวข้อต่างๆ	เช่น	การเลือกวิธีสอนที่ใช้การตอบสนองของนักเรียน	เช่นเดียวกับประเภท

การคดิทีต้่องการใช้สอน	การนเิทศการสอนโดยท่ัวๆ	ไป	เรามกัจะพบว่าผู้บรหิารจะมุ่งตรงไปยงัการวเิคราะห์การสอนของ

ครูมากกว่าจะคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอนเป็นสิ่งแรก	

	 ขั้นที่	3	:		การตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน	(Instructional	Decision	Points)	

	 	 	 หลังจากที่ได้สังเกตด้านหลักสูตร	จากนั้นก็มาสังเกตการปฏิบัติการด้านการสอนซึ่งเป็นปฏิบัติการสอน
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ที่ท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์	เช่น	การใช้ทักษะการตั้งค�าถาม	การใช้การสอนเป็นกลุ่ม	การใช้วิธีสอนแบบต่างๆ	และกลยุทธ์

การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ	องค์ประกอบของขั้นตอนนี้	3	องค์ประกอบ	ได้แก่

	 	 	 1.	 การพิจารณาการเลือกวิธีสอนทั่วๆ	 ไปที่ครูใช้ในการสอน	 วิธีสอนทั่วๆ	 ไปที่ครูใช้โดยไม่ได้ค�านึงถึง

อายุของนักเรียนหรือรายวิชา	เช่น	การเปรียบเทียบความเหมือนและการเปรียบเทียบความแตกต่าง	การให้การบ้าน	การ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ	การยกตัวอย่าง	การสอนที่เหมาะสมกับระดับความยากส�าหรับนักเรียนแต่ละคน

	 	 	 2.		การระบกุลยทุธ์ทีค่รใูช้สอดคล้องกบัจดุเน้นของโรงเรยีนหรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	เช่น	ถ้ามเีป้าหมาย

ให้สอนหรือเรียนรู้แบบร่วมมือ	ดังนั้นผู้บริหารจะต้องสังเกตว่ากลยุทธ์นี้ได้น�ามาใช้ในขณะนิเทศหรือไม่

	 	 	 3.		สงัเกตการปฏบิตักิารสอนบนพืน้ฐานการวจัิยเฉพาะเจาะจง	หรอืเน้ือหาวชิาเฉพาะเจาะจง	เช่น	การ

ใช้กลยุทธ์การรู้คิด	หรืออภิปัญญา	(met-cognitive)	หรือจินตคณิตในวิชาคณิตศาสตร์

	 	 	 ด้วยโครงสร้างการนิเทศแบบเดินผ่านนี้	 จะไม่มีการตัดสินวิธีสอนที่ครูใช้	 เพียงแต่เป็นการสังเกตการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้วธิสีอนของครูเท่านัน้	ซึง่เมือ่มกีารสะท้อนคดิครจูะตอบค�าถามเกีย่วกบัเกณฑ์ทีต่นใช้ในการเลอืกวธิสีอน

นั้นๆ	แทนการเลือกวิธีสอนแบบอื่นได	้โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้บริหารสังเกตและระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในขั้นที	่2	ได้

แล้วผู้บริหารจะได้เห็นการตัดสินใจเลือกใช้วิธีสอนได้มากพอ	และสามารถออกจากห้องเรียนได้

	 ขั้นที่	4	:	การเดินส�ารวจผนังห้องเรียน	/การตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน	(“Walk	the	Walls”	/	

Curricular	and	Instructional	Decisions)	

	 	 	 หลังจากผู้บริหารหรือผู้นิเทศด�าเนินการนิเทศแบบเดินผ่านขั้นตอนที	่1-3	ได้ส�าเร็จแล้ว	ผู้บริหารพบว่า

ตนสามารถระบุวตัถปุระสงค์ของการสอนได้อย่างรวดเร็ว	และอาจต้องการเวลาเพิม่ขึน้เพือ่ค้นหาวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร

ที่จะสอนต่อไป	ซึ่ง	Downey	 เรียกวิธีการนี้ว่า	 “การเดินส�ารวจผนังห้องเรียน”	 (Walk	 the	Walls)	 ซึ่งเสนอแนะไม่ให ้

ผู้บริหารด�าเนินขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรก	 ผนังห้องเรียนเป็นที่แสดงผลงานนักเรียน	 การเดินส�ารวจจะท�าให้เห็นถึง

วัตถุประสงค์ของการสอน	และวิธีสอน	 เช่นการติดแสดงขั้นตอนวิธีการเขียนบทความเชิงพรรณา	5	ส่วนแต่ละส่วนหรือ

ย่อหน้าจะเขยีนอย่างไร	หรอือาจจะเหน็ผลงานการระดมพลังสมองทีน่กัเรยีนทัง้ชัน้ท�าร่วมกนั	หรอืแสดงโครงงานนกัเรยีน

ที่มีรายชื่อกลุ่ม	ซึ่งเป็นการสะท้อนวิธีสอนเป็นการท�างานกลุ่มเล็ก	หรือติดประกาศความก้าวหน้าของผลการเรียนประจ�า

ภาคเรียนตามรหสันกัเรยีน	อาจจะส�ารวจแฟ้มสะสมงานของนกัเรยีน	หรอืใบงานบนโต๊ะคร	ูหรอืส�ารวจการตรวจให้คะแนน

งานนกัเรยีน	ทัง้หมดนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของขัน้ที	่4	ซึง่ในขัน้นีช้ัน้เรยีนในโรงเรยีนของรฐัในประเทศไทยอาจจะไม่มวัีฒนธรรม

ในการแสดงผลงานของนักเรียนที่ผนังห้องมากนัก	อาจจะต้องประเมินจากผลงานนักเรียนรูปแบบอื่นๆ	แทน

	 	 	 ค�าถามท่ีผูบ้รหิารอาจใช้ถามคร	ูในช่วงการสะท้อนผลการสอนเช่น	ครมูเีกณฑ์อะไรในการตดัสินใจเลอืก

วิธีใช้ผนังห้องเรียนเพื่อขยายบรรยากาศของการเรียนรู้

	 ขั้นที่	5	:	ประเด็นด้านความปลอดภัยและสุขภาวะ	(Safety	and	Health)

	 	 	 ขัน้นีจ้ะเกดิข้ึนอย่างเป็นธรรมชาตใินขณะทีผู้่บรหิารเดนิเข้าเดนิออกจากชัน้เรยีน	ผู้บรหิารอาจจดบนัทกึ

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและสุขภาวะ	นี่ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	หรือสถานการณ์ของการกล่าวโทษ

หรือต�าหนิ	 เป็นเพียงช่วงเวลาของการสังเกตที่เป็นประโยชน์	 ตัวอย่างเช่น	 ธรณีประตูตรงทางเข้าช�ารุด	 สายไฟฟ้าช�ารุด

อาจก่อให้เกิดอันตรายหลอดไฟฟ้าช�ารุด	การระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ	ได้กลิ่นของสารเคม	ีฯลฯ

   การบันทึกการนิเทศแบบเดินผ่านจะไม่มีการใช้แบบตรวจสอบรายการ	ไม่ใช้แบบสังเกตแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า	แต่เป็นเพียงการบันทึกย่อๆ	ในกระดาษ	3*5	นิ้ว	ดังตัวอย่าง
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		 ชื่อครู....................................................		 	 สอนระดับชั้น................................................

		 วันเวลา.................................................	 		 วิธีสอนทั่วๆ	ไป............................................	

		 เนื้อหาเรื่อง...........................................	 		 จุดเน้นของโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา	

     .....................................................................

		 บริบทของการสอนเนื้อหา	

		 การให้ข้อมูล........................................		 พื้นที่นี้ให้ผู้บริหารเขียนบันทึก	

		 การตอบสนองของนักเรียน..................		 -	ให้ใส่กล่องสี่เหลี่ยมถ้าต้องการส่งโน้ตให้ครู

		 ค�าศัพท์เฉพาะ.....................................		 -	ให้กาเครื่องหมายถ้าวางแผนที่จะสังเกต

		 ประเภทของการคิด.............................		 -	ให้วงกลมหัวข้อที่วางแผนจะสนทนากับครู

		 การตรวจสอบหลักสูตร	:	(อยู่ในระดับชั้นใด)

	 หลังจากการสังเกต	5	ขั้นตอนในเวลา	3	นาทีแล้ว	ผู้บริหารจะมีการสนทนาร่วมกับครูเพื่อติดตาม	โดยมีเป้าหมาย

เพือ่ช่วยให้ครปูรับปรงุการสอนของตนด้วยการสะท้อนคดิ	(Reflection)	แต่ผูบ้รหิารไม่จ�าเป็นต้องสนทนาตดิตามทกุครัง้

ที่มีการนิเทศแบบเดินผ่าน	ครูที่มีประสบการณ์สอนบางคน	อาจจะได้รับการสังเกตถึง	8	ครั้ง	จึงจะมีการสนทนาสะท้อน

คิด	การติดตามด้วยการสนทนานี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน	3	ประเภท	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของครู	ซึ่งได้แก่

 1. การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบชี้น�า (Direct Feedback)	ส�าหรับครูที่อยู่ในขั้นพึ่งพา	 (Dependent	Stage)	

ครูทกุคนต้องการให้ผูบ้รหิารเขยีนบันทกึความคดิเหน็ส้ันๆ	(Note)	หลงัสังเกตการสอนแล้ว	การเขยีนบันทกึเป็นการส่ือสาร

ทางเดยีวอาจจะก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ	โดยเฉพาะถ้าผู้บรหิารระบปุระเดน็ทีจ่�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุ	แต่ให้ใช้การเขยีน

บันทึกได้เฉพาะครูบรรจุใหม่	และต้องเขียนในรูปแบบการเสริมแรงทางบวก	ทางที่ดีควรใช้การสนทนาซึ่งเป็นการสื่อสาร	

2	 ทาง	 ที่จะช่วยให้ผู้บริหารท�าความคิดให้กระจ่างชัด	 โน้มน้าวความคิดของครู	 การสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของครู	 

ผู้บริหารจะให้ข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากการสังเกตการสอนของคร	ูและชี้แนะครูในระหว่างการสนทนาให้ข้อมูลย้อนกลับ

  คณุลกัษณะและล�าดบัขัน้ตอนของการสนทนาให้ข้อมลูย้อนกลบัแบบชีน้�า (Direct Feedback) 1)	ก�าหนด

กรอบระยะเวลา	10-15	นาท	ีส�าหรบัการสนทนา	2)	การเสรมิแรงให้ครูผูส้ะท้อนคดิเป็นรายบคุคล	3)	การกล่าวถงึจดุเน้น

ของการปฏิบัติการสอนที่ต้องการอภิปราย	4)	การเชื้อเชิญให้ครูสะท้อนคิดพร้อมๆ	กับผู้บริหาร	5)	การบรรยายสรุปย่อ

ถึงพฤติกรรมที่สังเกตเห็น	 และพูดเก่ียวกับหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับการตัดสินใจเลือกปฏิบัติของคร	ู 

6)	พูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนที่รวมกันได้กับงานวิจัย	7)	ตรวจสอบความเข้าใจของคร	ู8)	การจบการสนทนาด้วย

ค�าถามสะท้อนคิดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการคิดเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการสอน	9)	การปิดการสนทนาอย่างรวดเร็ว	

และแยกย้ายจากครูเนื่อยจากครูมีภารกิจมากมาย

 2.  วิธีการไม่ชี้น�า (Indirect Approach)	ส�าหรับครูที่อยู่ในชั้นอิสระจากการพึ่งพา	 (Independent	Stage)	

ถ้าผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าครูมีพัฒนาการอยู่ในระดับอิสระมากขึ้นแล้ว	ดังนั้นให้ครูเป็นผู้สะท้อนคิด	 การเข้าไปสังเกต 

ชัน้เรยีนของครรูะดบันีม้คีวามส�าคัญพอๆ	กบัครรูะดบัอืน่ๆ	เพยีงแค่ผูบ้รหิารปรากฏตวัอยูใ่นชัน้เรยีนกม็อีทิธพิลต่อความ

คิดของครูแล้ว	ด้วยวิธีการนี้แม้ว่าผู้บริหารจะมีเรื่องของการให้ครูปรับปรุงอยู่ในใจแล้ว	แต่ก็ต้องเงียบไว้	เนื่องจากว่าการ

ที่จะให้ครูเป็นผู้ที่สามารถสะท้อนคิดได้จะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้บริหารคัดเลือกเรื่องที่ครูต้องปรับปรุงแล้ว	

   คณุลกัษณะล�าดบัขัน้ตอนของการสนทนาส�าหรบัสะท้อนคดิแบบไม่ชีน้�าของครขูัน้อสิระ	ได้แก่	1)	ก�าหนด
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กรอบระยะเวลาการสนทนา	 3-4	 นาที	 2)	 การกล่าวประโยคค�าพูดเชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์ในช้ันเรียนที่สังเกตเห็น	 

3)	การเชื้อเชิญให้ครูสะท้อนคิด	4)	การตั้งค�าถามอย่างไม่มีจุดเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชั้นเรียน	5)	การถามเพื่อค้นหา

เกณฑ์ที่ครูใช้ในการตัดสินใจเลือกเนื้อหา	 หรือเลือกวิธีสอน	 6)	 การปิดการสนทนาอย่างรวดเร็ว	 ด้วยข้อคิดเห็นจากการ

สะท้อนคิดของครู	และขอให้ครูนัดหมายเข้าพบผู้บริหารได้ในกรณีที่ต้องการสนทนาติดตามเรื่องนี้ในโอกาสต่อไป

 3.  วิธีการสะท้อนคิด (Reflective Approach) ส�าหรับครูที่อยู่ในขั้นนักการศึกษา	 (Collegial	 Stage)	 

เป้าหมายสงูสดุคอืการทีผู่บ้รหิารสามารถน�าครเูข้าสูค่วามร่วมมอืแบบนกัการศกึษา	หวัใจส�าคญัของวธินีีเ้กดิขึน้พร้อมกบั

ค�าถามสะท้อนคิด	(Reflective	question)	ซึ่งเป็นค�าถามสะท้อนคิดอยู่บนข้อมูลจากที่ผู้บริหารสังเกตและกระตุ้นให้ครู

คิดเกี่ยวกับการสอน	เพื่อการปรับปรุง	เช่น	ค�าถามตัวอย่าง	เช่น	“	ในระหว่างการวางแผนบทเรียนตามหลักสูตร	และคิด

เกีย่วกบักจิกรรมท่ีจะเลอืกใช้	มคีวามคดิอะไรเกดิขึน้ในใจของคณุเก่ียวกบักจิกรรมใดบ้างทีจ่ะคดัเลอืกเพือ่ให้มผีลกระทบ

ต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน”

	 	 ค�าถามนีด้เูหมอืนจะมคีวามยาวเพราะประกอบด้วย	5	องค์ประกอบในค�าถามสะท้อนคิดและค�าถามนีจ้ะไม่มี

การเขียนไว้ก่อนล่วงหน้าซึ่งม	ี5	องค์ประกอบได้แก	่1)	สถานการณ	์(Situation)	 :	ในระหว่างการวางแผนบทเรียนตาม

หลักสูตร	 2)	 การสะท้อนคิดของครู	 (Teacher	 Reflection)...และคิดเกี่ยวกับกิจกรรม	 การเรียนรู้ที่ครูเลือกที่สอนตาม

วัตถุประสงค์	3)	การเลือก	(Chioce)	:	…ความคิดอะไรเกิดขึ้นในใจคุณ	4)	การตัดสินใจ	(Decision)…เกี่ยวกับกิจกรรมใด

บ้างที่จะคัดเลือก	 5)	 ผลกระทบต่อนักเรียน	 (Student	 Impact)	 :	 ...เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนตาม

วัตถุประสงค์ของการสอน

  คุณลักษณะของการสนทนาส�าหรับวิธีการสะท้อนคิด	เป็นการสนทนานี้ควรใช้เวลา	3-4	นาท	ีเช่นเดียวกับ

วิธีไม่ชี้น�า	ความส�าเร็จของวิธีการนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างวัฒนธรรมที่วิธีการสะท้อนคิด	ได้รับการยอมรับ	ถ้าครูดูเหมือนจะ

ปกป้องตนเอง	ผูบ้รหิารเพยีงพดูง่ายๆ	ว่า	“ดเูหมอืนครคูดิว่าฉันต้องการค�าตอบทีเ่ฉพาะเจาะจงส�าหรบัค�าถามของฉนั	ฉนั

ไม่ได้ต้องการอย่างนั้น”	โปรดระลึกเสมอว่า	ครูส่วนใหญ่ไม่เคยมีการสนทนาทางวิชาชีพกับผู้บริหาร	ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็น

เรื่องใหม่	ซึ่งวิธีการนี้เป็นเรื่องท้าทายผู้นิเทศ	หรือศึกษานิเทศก์ด้วยเช่นกัน	บางคนอาจจะคิดว่าเป็นวิธีการที่ไร้พลัง	ที่ไม่

ตดัสนิใจ	ลงัเล	อย่างไรกต็ามจากประสบการณ์ของ	Downey	และคณะ	พบว่า	การเสนอแนะครทูีม่ปีระสบการณ์การสอน

ว่าควรท�าอะไรนัน้มกัจะไม่ค่อยได้ผลและบ่อยครัง้ก่อให้เกดิความบาดหมาง	เป็นปรปักษ์ต่อกนั	แต่การใช้วธิกีารนีช่้วยสร้าง

แรงบันดาลใจให้ครูเกิดการคิดและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

   การนิเทศด้วยการสังเกตแบบมินิ ของ Marshall (Mini-Observation)

	 	 การนิเทศด้วยการสังเกตแบบมินิเป็น	 การเยี่ยมชั้นเรียนเป็นเวลาสั้นๆ	 โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า	 เป็นวิธีที่ดี

ที่สุดส�าหรับผู้บริหารโรงเรียน	เพื่อจะได้เห็นส่วนหนึ่งของการสอนที่ไม่ใช่การแสดงโชว์หรือการจัดฉาก	และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับที่น่าเช่ือถือแก่ครู	 และการเป็นผู้มีส่วนในการปรับปรุงการเรียนการสอน	 ซึ่ง	Marshall	 ผู้พัฒนาวิธีการ	Mini- 

Observation	นี้	เชื่อว่าผู้บริหารจ�าเป็นต้องท�าการตัดสินใจ	เพื่อตอบค�าถามหลัก	7	ประการ	ซึ่งได้แก่

  1. ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเกตในแต่ละชั้นเรียนควรใช้เวลานานเท่าไร 

	 	 	 ในฐานะที	่Marshall	 เคยเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	 เขาได้ข้อสรุป

จากประสบการณ์การสงัเกตชัน้เรยีนว่าถ้าทีใ่ช้เวลาน้อยกว่า	5	นาท	ีจะได้ความเข้าใจเพยีงผิวเผิน	แต่ถ้าใช้เวลาสังเกตนาน

กว่านี้	 นั่นหมายความว่าการเยี่ยมช้ันเรียนแต่ละห้องเรียนจะมีความถี่ลดลง	 การสังเกตชั้นเรียนตลอดคาบเวลาของการ

สอนก็มีความส�าคัญ	และครูทุกคนควรได้รับการสังเกตเช่นนี้อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	แต่ผู้ที่ด�าเนินการควรเป็นผู้นิเทศการ
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เรียนการสอน	(instructional	coaches)	หรือเพื่อนครูเป็นผู้สังเกต	(Peer	observers)	หรือด�าเนินการโดยครูสังเกตเทป

บนัทกึภาพการสอนกับเพือ่นครเูพือ่ร่วมวิพากษ์ให้ความคดิเหน็	(a	critical	friend)	ส�าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นฐานผูบ้รหิารโรงเรยีน

ล�าดับความส�าคัญสูงสุดคือการได้มุมมองรวมของการเรียนการสอนทั้งโรงเรียน	 เป็นไปไม่ได้กับการที่ผู้บริหารจะสังเกต

เต็มคาบเรียน	แต่ผู้บริหารสามารถสังเกตการสอนเต็มคาบเวลาสอนได	้ส�าหรับครูที่ยังสอนไม่เป็นที่พึงพอใจ	จ�าเป็นต้อง

ได้รับการวิเคราะห์และการสังเกตการสอนจากผู้บังคับบัญชา

  2.  วิธีติดตามการแผนการสังเกตชั้นเรียน

	 	 	 การเข้าสังเกตช้ันเรียนอย่างสม�่าเสมอเป็นเรื่องที่ผู้บริหารที่มีภารกิจมากมายต้องใช้ความพยายามอย่าง

มากเป้าหมายทีช่ดัเจนจะช่วยให้ท�าการสงัเกตชัน้เรยีนอย่างสม�า่เสมอส�าเรจ็ได้	Marshall	แนะน�าให้ตัง้เป้าหมายเป็นตวัเลข

ชั้นเรียนที่จะเข้าสังเกตแต่ละวัน	 เช่นเขาตั้งเป้าหมายเข้าสังเกต	 5	 ห้องเรียนต่อวัน	 และอาจะเพิ่มหรือลดลง	 โดยเฉลี่ย

ประมาณ	3	ห้องเรียนซึ่งจะให้เขาได้สังเกต	อย่างน้อย	450	ครั้งต่อปี

  3.  สังเกตชั้นเรียนมีเป้าหมายเพื่อค้นหาอะไร (look for)

	 	 	 ในระหว่างการสงัเกตชัน้เรยีนแบบมนิ	ิผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องเคลือ่นไหวหรอืท�าตวัให้ช้าลงคอยสงัเกตนกัเรยีน	

มองการท�างานของนักเรียน	ฟังครูพูดด้วยความตั้งใจ	Marshall	เชื่อว่าการใช้แบบตรวจสอบรายการที่ยืดยาวหรือล�าดับ

หัวข้อควรปฏิบัติ	(rubric)	ในระหว่างการเยี่ยมชั้นเรียนระยะสั้นๆ	จะไม่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเลย	เขาเสนอแนะให้

จ�าชื่อย่อที่ผสมตัวอักษรตัวต้นไว้ในใจ	SOTEL	ในการค้นหา	(look	for)	ขณะการสังเกตซึ่งได้แก่-	

   Safety	 :	 ความปลอดภัย	 ซ่ึงเป็นความปลอดภัยทางด้านกายภาพ	 น�าไปสู่ความปลอดภัยด้านจิตวิทยา	

และน�าไปสู่บรรยากาศชั้นเรียนที่ท้าทายสติปัญญา

   Objectives	:	วตัถปุระสงค์ของบทเรยีนชดัเจนและเป็นส่วนหนึง่ทีส่อดคล้องกบัหน่วยการเรยีนในหลกัสตูร	

   Teaching : การสอน	การเรียนรู้ไดถู้กออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบ	น�าไปสู่การสอนที่ใช้วิธีการหลาก

หลายอย่างคล่องแคล่ว

   Engagement	:	การเข้าร่วมในการเรียน	นักเรียนใส่ใจในการเรียน	น�าไปสู่การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

และมีเป้าหมายอยู่ในใจ

   Learning	 :	 การเรียนรู้	 การประเมินการเรียนรู้ขณะสอนถูกน�ามาใช้เพื่อปรับวิธีการสอนให้เหมาะสม 

ยิ่งขึ้น	และการใช้ข้อมูลการประเมินระหว่างเรียนด้วยเช่นกัน

	 	 ผูบ้รหิารทีท่�างานร่วมกบัคณะครใูนการวางแผนหน่วยการเรยีน	และข้อมลูจากการประเมนิระหว่างภาคเรยีน

จะมคีวามเข้าใจทีช่ดัเจนลกึซึง้ขึน้	เมือ่ผูบ้รหิารได้สงัเกตช้ันเรยีนและค้นหา	(look	for)	เรือ่งวตัถปุระสงค์ของการสอนและ

การเรียนรู้

 4.  การจดบันทึกระหว่างการสังเกตชั้นเรียนควรท�าหรือไม่

	 	 โดยสามัญส�านึกทั่วไปแล้วผู้บริหารต้องการจะเก็บรายละเอียดและค�าสนทนาของครูในช้ันเรียนระหว่างการ

เยี่ยมชั้นเรียน	แต่	Marshall	เสนอแนะต่อต้านการเขียนบันทึกหรือการพิมพ์ลงในเครื่องมืออิเลคทรอนิค	เพราะเป็นการ

เพิม่ความกระวนกระวายใจให้คร	ูและท�าให้การเยีย่มช้ันเรยีนเป็นทางการ	ซึง่จะท�าให้ส่ิงทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนมสีภาพความ

เป็นจรงิลดลง	เขาเสนอแนะให้จดย่อๆ	หลงัการสงัเกตในกระดาษหน้าเดยีวทีม่รีายชือ่ครูแต่ละบรรทดั	และท�าเครือ่งหมาย

หน้ารายชื่อครูหลังจากที่มีการติดตามให้ข้อมูลย้อนกลับแล้ว
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 5.  วิธีให้ข้อมูลย้อนกลับหลังการสังเกต

	 	 วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสาร	“ประเด็นการสอน	(teaching	points)”	ที่สังเกตเห็นระหว่างการเยี่ยมชั้นเรียน

แตล่ะชั้น	Marshall	เห็นวา่	การใช้แบบตรวจสอบรายการ	การเขยีนโน้ตลงกระดาษ	การเขยีนข้อคิดเหน็ด้วยการใช้อ-ีเมล	

การใช้มอืถอืส่งข้อความ	เป็นรปูแบบการส่งข้อมลูย้อนกลับทีม่ข้ีอจ�ากดั	ส่ิงทีเ่ขยีนบอกไปอาจจะเพิม่ความเส่ียงและไม่เคย

น�ามาสู่การสนทนาที่อย่างจริงจังระหว่างครูและผู้บริหาร	 เขาเสนอว่าควรให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นรายบุคคลแบบตัวต่อตัว	

เขาได้ยนืยนัข้อดขีองการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการในการให้ข้อมลูย้อนกลับกบัครภูายใน	24	ชัว่โมงของการสังเกตแบบ

มินิแต่ละครั้ง	มีข้อดีดังนี้	1)	ข้อมูลย้อนกลับจ�านวนมากสามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว	2)	 ครูชื่นชอบและเปิดใจได้

มากกว่า	เพราะด�าเนนิการอย่างไม่เป็นทางการและไม่มกีารเขยีนบนัทึก	3)	ผูบ้รหิารสามารถจบัอารมณ์ความรูส้กึได้ว่าครู

พร้อมที่จะเปิดใจกับข้อมูล	 ย้อนกลับเชิงวิพากษ์หรือไม่	 และควรระงับการให้ข้อมูลย้อนกลับไว้ก่อน	 ถ้าเห็นว่าครูยังไม่

พร้อมทีจ่ะรบัฟัง	4)	ครสูามารถให้ข้อมลูเพิม่เตมิกบัมมุมองของตนทีม่ต่ีอบทเรยีนและหน่วยการเรยีน	5)	ครสูามารถแก้ไข

ข้อมลูในกรณทีีผู่บ้รหิารเข้าใจผดิพลาดในบางเรือ่ง	6)	บทสนทนาสามารถน�าเข้าไปสูก่ารพดูคยุทัว่ๆ	ไป	เกีย่วกบัการด�าเนนิ

งานตลอดปีการศึกษาและความคิดส�าหรับอนาคต	7)	ไม่มีงานเอกสาร	

 6.  การให้ข้อมูลย้อนกลับ

	 	 ครูทุกคนอยากท่ีจะได้ข้อมูลย้อนกลับ	 ครูทุกคนใช้เวลาท�างานทั้งวันกับนักเรียนมีความอยากรู้อย่างย่ิงว่า 

คนอื่นคิดอย่างไรกับการสอนของตนเองบ้าง	 โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา	 การที่จะติดตามพูดคุยให้ข้อมูลกับครูทุกคนไม่ใช่

งานที่ง่าย	Marshall	ยอมรับว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	ที่ผู้บริหารต้องจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อด�าเนินการ

ในเรื่องนี้

 7.  ควรใช้ข้อมูลจากการสังเกตแบบมินิในการประเมินครูเมื่อสิ้นปีหรือไม่

	 	 ในโรงเรียนที่	Marshall	เป็นผู้บริหาร	ครูทุกคนจะรู้สึกสบายใจและยอมรับอย่างรวดเร็วกับ	การสังเกตแบบ 

มินิ	และสหภาพครูก็อนุญาตให้ผนวกรวมเข้ากับการประเมินครูเมื่อสิ้นป	ีนั่นหมายความว่า	 เป็นการยกเลิกประเมินการ

สอนแบบจัดฉาก	 ซึ่งสิ่งนี้เกิดข้ึนได้จากการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ซ่ือสัตย์ต่อกันตลอดปี	 และความไว้วางใจ	 (trust)	 แต่ถึง

กระนั้นถ้ามีครูที่เริ่มที่มีผลการสอนไม่เป็นที่พึงพอใจ	ผู้บริหารจ�าเป็นต้องปรับวิธีการและท�าการสังเกตเต็มคาบเวลาเรียน	

และใช้ระเบียบการของเขตพื้นที่การศึกษาในวิเคราะห์	สั่งการและการให้โอกาสส�าหรับการปรับปรุง

  ผลประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับจากการนิเทศแบบเดินผ่าน	ได้แก่	1)	การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

สอนและการเรียนรู้ของนักเรียน	2)	การพิจารณาตัดสินใจการน�าหลักสูตรใหม่และการสอนแนวใหม่มาใช้ร่วมกัน	3)	การ

ส่งเสริมการสนทนาทางวิชาชีพแบบร่วมมือ	

  ผลประโยชน์ทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาได้รบัจากการนเิทศแบบเดนิผ่าน 1)	การสร้างบทบาทของผูน้�าทางการ

สอน	 2)	 การคงไว้ซ่ึงการปรากฏตัวให้เห็นและการสามารถเข้าพบได้	 3)	 ท�าให้ตระหนักการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 

ต่างๆ	

  ผลประโยชน์ที่ครูได้รับจากการนิเทศแบบเดินผ่าน	 1)	 เป็นการสะท้อนคิดถึงการจัดการเรียนการสอนและ

เนื้อหาหลักสูตรของตนเอง	 2)	 เป็นการเข้าร่วมในการสนทนาสะท้อนผลร่วมกับกลุ่ม	 3)	 เป็นการระบุหรือก�าหนดความ

ต้องการพัฒนาวิชาชีพ	

  ผลประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ	1)	ได้แลกเปลี่ยนกับผู้สังเกตในสิ่งที่ตนได้เรียนรู	้2)	มีส่วนร่วมในการปรับปรุง

โรงเรียน	3)	ก�าหนดเป้าหมายการสอนเพื่อให้บรรลุความต้องการ
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 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศชั้นเรียนแบบเดินผ่าน 

 ส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาส่วนใหญ่ในประเทศไทยอาจจะไม่คุน้เคยกบัรปูแบบการนเิทศแบบเดนิผ่านนี	้ครแูละ

นกัเรยีนไม่คุน้เคยด้วยเช่นกนั	ถ้าผูบ้รหิารเหน็ความส�าคญัดงัได้แล้วว่าการนเิทศชัน้เรยีนแบบเดนิผ่านมีผลต่อการพฒันาการ

เรียนการสอนของครู	 และนักเรียน	 ก่อนเริ่มด�าเนินการผู้บริหารจ�าเป็นต้องสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ	 (Trust)	

ระหว่างผู้บริหาร	 และครู	 แจ้งวัตถุประสงค์ของการนิเทศว่าไม่ใช่เป็นการจับผิดครู	 เข้าสังเกตช้ันเรียนโดยไม่มีการจด 

บันทึกใดๆ	 ไม่ใช้แบบสังเกตใดๆ	 เพ่ือไม่ให้ครูเกิดความกระวนกระวายใจ	 ผู้บริหารอาจจะเริ่มจากกลุ่มครูท่ีมีเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการสังเกตชั้นเรียน	 และมีความสมัครใจ	 ก่อนการสังเกตครูทั้งโรงเรียน	 การนิเทศแบบเดินผ่านเป็น 

เครี่องมือหนึ่งส�าหรับการสร้างบรรยากาศของการสนทนาทางวิชาชีพ	 หรือสนทนาด้านการสอน	 (Professional	 or 

Instructional	Dialogue)	 เป็นการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ	 (Professional	Learning	Community	 :	PLC	 )	ที่ 

ผูบ้รหิาร	และครใูนโรงเรยีนมาท�างานร่วมกนัด้านการสอนเพือ่เป้าหมายสงูสดุคอืการพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรยีน	ซึง่ทัง้

การสนทนาวิชาชีพ	 และการท�างานร่วมกันเป็นองค์ประกอบของการปรับปรุงโรงเรียน	 (Glickman	 และคณะ,	 2010)	 

ผู้บริหารต้องอาจจะต้องฝึกทักษะการสื่อสารแบบกล้าแสดงออก	(Assertive	Behavior)	ที่เป็นการให้ก�าลังใจ	และเสริม

แรงให้ครูมีทักษะการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการสอนของตน	 (Reflective	 Teaching)	 และฝึกทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ	

(Feedback)	หลงัการสงัเกตการสอน	ซึง่น�าไปสูก่ารเรยีนรูร่้วมกนั	การแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนร่วมกนั	และผูบ้รหิาร

เห็นประเดน็หรอืหวัข้อความจ�าเป็นในการพฒันาวิชาชพีคร	ูการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	เมือ่มกีารนเิทศชัน้เรยีนแบบ

เดินผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งผู้บริหารอาจด�าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม	โดยการตั้งค�าถามวิจัย	เช่น	

1)	 การนิเทศเยี่ยมช้ันเรียนแต่ละครั้งควรใช้เวลานานเท่าไร	 และนิเทศบ่อยแค่ไหน	 มีการปฏิบัติขั้นพื้นฐานอะไรบ้าง	 

2)	เป้าหมาย	จุดเน้นของการนิเทศหรือการค้นหาคืออะไร	(look-fors’)	3)	การมีส่วนร่วมของคร	ู4)	วิธีการรวบรวมข้อมูล

และการจดบันทึก	 5)	 วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับการสังเกตจะด�าเนินการอย่างไร	 และข้อค�าถามอื่นๆ	 ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติการนิเทศ	เพื่อการนิเทศแบบเดินผ่านมีรูปแบบเฉพาะกับบริบทของโรงเรียนก่อนให้เกิดการปฏิบัตินิเทศชั้นเรียนที่

เป็นเลิศที่จะน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน	การสอนของคร	ูและการเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของนักศึกษาครูด้วยการบูรณาการ

เทคโนโลยีในรายวิชา

Enhancing Student Teachers’ ICT Competencies through

Technology Integration Method Courses Model

มานิตย์	อาษานอก1

Manit	Asanok1

	 “ทกัษะแห่งอนาคตใหม่”	(21st	century	skills)	ในกรอบการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที	่21	ทีน่�าเสนอโดยองค์กร	P21	

(Partnership	for	21	st	Century	Skills.	2009)	ระบุว่า	“สมรรถนะไอซีที (ICT literacy)” เป็นสมรรถนะส�าคัญใน

การด�ารงชวีติของคนในศตวรรษใหม่ทีจ่ะต้องสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็เตม็ไปด้วย

การแข่งขนัและแวดล้อมด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในรปูแบบต่างๆ	เป้าหมายของการพฒันาสมรรถนะไอ

ซีที	ส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่	21	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT	literacy)	ใน

การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสาร	ประเภทต่างๆ	เช่น	คอมพิวเตอร	์สมาร์ทโฟน	ฯลฯ	โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ	เพื่อ

เข้าถึง	 จัดการ	บูรณาการ	ประเมิน	 และสร้างสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 (รสสุคนธ	์ มกรมณี,	 2556	 )หน่วยงานที่

เกีย่วข้องด้านการศกึษาได้ให้ความส�าคัญในการพฒันาสมรรถนะไอซทีด้ีวยการก�าหนดมาตรฐานสมรรถนะส�าคญัส�าหรบั

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	เช่น	UNESCO,	Teacher	Technology	Competency	Committee,	Commission	on	

Information	 and	 Communications	 Technology	 (CICT)	 และ	 International	 Society	 for	 technology	 in	

Education	(ISTE)	

	 จากการศกึษาพบว่า	จดัเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะไอซที	ีได้	4	ด้าน	คอื	1)	ด้านการปฏบิตังิานโดยใช้เทคโนโลยี	

สารสนเทศพื้นฐาน	 2)	 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณและปลอดภัย	 

3)	 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน	 และ	 4)	 ด้านการใช้เทคโนโลยี	 สารสนเทศพัฒนาตนเองและ

วชิาชพี	(อบุลรตัน์	หรณิวรรณ,	กานดา	พนูลาภทว,ี	ธรีพงษ์	วริยิานนท์	และ	กรรณ	จรรยาวฒิุวรรณ์.	2557)	ในประเทศไทย

ได้ก�าหนดสมรรถนะไอซทีเีป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการปฏิบตังิานในหน่วยงานต่างๆ	เช่น	ส�านกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 และรูปแบบสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	 สถาบันพัฒนาครู	 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	 (สค.บศ.) และเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผล

ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู	ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน	คุณภาพการศึกษา	เป็นต้น	(ปาริชาต	ิ

เภสัชชา,	เกตุมณ	ีมากมี,	สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์	และเรืองวิทย์	นนทภา.	2558)

	 ด้วยความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	ประกอบกับความคาดหวงัของหน่วยงานต่างๆ	

ต่อการพฒันาสมรรถนะไอซทีขีองคร	ูหลกัสตูรการเตรยีมและพฒันานกัศึกษา	จงึถกูคาดหวังว่าจะสามารถพฒันานกัศึกษา

1	อาจารย์	ดร.	ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ครูไม่เพยีงแต่จะมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยแีล้ว	ยงัจะต้องสามารถบรูณาสมรรถนะไอซทีกีบัการออกแบบหลกัสูตร

และกระบวนการเรียนการสอน	 ที่เหมาะสมกับเนื้อหา	 เพ่ือเอื้ออ�านวยต่อการน�าไปใช้ของผู้เรียนในช้ันเรียน	 การปฏิบัติ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนนักปฏิบัติคร	ู (community	 of	 practice)	 จนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถ

คิดค้นนวัตกรรมในโรงเรียนได้	(Tondeur,	Aesaert,	Pynoo,	Braak,	Fraeyman,	&	Erstad,	2016;	UNESCO,	2008;	

Koehler	and	Mishra,	2008;	Angeli,	2005;	Devis,	&	Falba,	2002;	Guy,	&	Li,	2002)

	 แต่จากการศึกษาของนักวิชาการพบว่า	 นักศึกษาครูยังขาดความตระหนักและขาดสมรรถนะการบูรณาการ

เทคโนโลยใีนชัน้เรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างการบรูณาการเทคนคิการใช้ไอซทีกีบัความรูใ้นศาสตร์

การเรียนการสอน	(Ottenbreit-Leftwich,	Glazewski,	Newby	&	Ertmer,	2010;	Tondeur	et	al,	2012)	ในประเทศไทย

การพฒันาสมรรถนะการใช้ไอซทีีเพือ่ใช้จัดการเรยีนการสอนในหลกัสตูรคณะครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์	พบว่า	การยอมรบั

เทคโนโลยียังอยู่	 ในระดับปานกลาง	 (Teo,	Khlaisang,	Thammetar,	Ruangrit,	Satiman	&	Sunphakitjumnong,	

2014)	มคีวามสามารถเพยีงแค่การใช้โปรแกรมประมวลผลค�า	ขาดความมัน่ใจในการใช้เทคโนโลยใีนด้านสงัคม	กฎหมาย	

และจรยิธรรม	และต้องการค�าแนะน�าเพ่ือน�าไปบรูณาการในการการเรยีนการสอน	(Monsakul,	Espinoza	&	Un,	2007)	

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	วสันต์	อติศัพท์	และคณะ	(2549)	ที่พบว่า	การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาครูยังมี

การบรูณการเทคโนโลยใีนรายวชิาอยูน้่อย	รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนยงัคงใช้วธิกีารฝึกฝนในช้ันเรยีน	นกัศึกษาขาด

ประสบการณ์การออกแบบในบริบทห้องเรียนจริง	รูปแบบการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

	 ด้วยสภาพปัญหา	ความคาดหวงั	และการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีเ่พิม่ขึน้	รปูแบบการจดัการ

เรยีนการสอนส�าหรบันกัศกึษาคร	ูในคณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์	จงึจ�าเป็นต้องปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการใช้ไอซีทีเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาหลักสูตรและรายวิชา

ให้เกดิการบรูณาการเทคโนโลยใีนรายวชิาให้มากขึน้	เพือ่พฒันาความรูค้วามเข้าใจ	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีกือ้

หนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียน	และสามารถน�าไปใช้พัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

แนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชา

	 ในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีทีของนักศึกษาครู	 อาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์จ�าเป็นต้องสร้างการยอมรบัเทคโนโลยขีองนกัศกึษาก่อนเป็นอนัดบัแรก	แล้วจงึส่งเสรมิให้ได้ลงมอืปฏบิตัใินสภาพ

จรงิของบรบิท	เนือ้หา	และใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของนกัศึกษา	ในชุมชนนกัปฏิบตั	ิด้วยการร่วมกนัวเิคราะห์	ออกแบบ	

พัฒนา	น�าไปใช้	ประเมินและปรับปรุง	ร่วมกัน	โดยค�านึงถึง	ธรรมชาติของปัญหาหรือประเด็นเนื้อหาที่สอน	การแนะน�า

และแก้ไขปัญหาเชิงระบบ	และวิธีการหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย	ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	ได้มี

การประยุกต์ใช้แนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ที่ส�าคัญดังนี้

 1. แนวคิดเทคโนโลยีส ่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ (Technology-Enhanced Learning 

Environments : TELE)

	 	 แนวคิดเทคโนโลยีส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียน	 (Technology-Enhanced	 Learning	 Environments:	

TELE)	(Wang	&	Hannafin,	2005)	เป็นการบรูณการเทคโนโลยไีอซีทใีนสภาพแวดล้อมการเรยีนการสอน	ทีย่ดึกระบวนการ

เรียนรู้เป็นส�าคัญ	และเป็นกระบวนที่มีความหมายมากกว่าการได้มาซึ่งแค่ความรู	้หรือทักษะ	แต่หมายความรวมถึง	การ

พัฒนาอารมณ	์แรงจูงใจ	 เจตคติและความคิดความเชื่อ	ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้	จึงใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล
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สิ่งที่ผู้เรียนสนใจ	การจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ของผู้สอน	หรือใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Hannafin,	

Land,	&	Oliver,	1999)	ในบริบทหรือสภาพจริง	เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษใหม่การใช้

เทคโนโลยีส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียน	มีองค์ประกอบพื้นฐานคือ

	 	 1.	 ด้านจิตวิทยา	 (Psychological)	 หมายถึง	 การใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเกื้อหนุนการเรียนการสอน	 เพื่อให้ผู้

เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	เช่นการใช้หลักการ	Scaffolding	(Piaget,	1952;	Vygotsky,	1978)

	 	 2.	 ด้านวฒันธรรม	(Cultural)	หมายถงึ	การค�านงึความคิดความเช่ือพืน้ฐานทีเ่ป็นวถิชีีวติของผู้เรยีน	โรงเรยีน

หรือชุมชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้

	 	 3.		ด้านการปฏิบัติ	(Pragmatic)	หมายถึง	ความยืดหยุ่นในการน�า	หลักสูตร	ทรัพยากรการเรียน	การวัดการ

ประเมิน	ไปใช้ในสภาพแวดล้อมการเรียนที่เป็นไปได้

	 	 4.		ด้านเทคโนโลยี	(Technological)	หมายถึง	การใช้	การประยุกต์	การดัดแปลง	การออกพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อช่วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูล	หรือขยายการเรียนรู้แบบค้นพบ	(discovery)

	 	 5.	ด้านศาสตร์การเรียนการสอน	 (Pedagogical)	หมายถึง	การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอน	 เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	เช่น	หลักการการเรียนรู้ของกลุ่มสร้างสรรค์นิยม	(Constructivist)	เป็นต้น

 2.  แนวคิดวงจรการเรียนรู้เทคโนโลยี (Technology Learning Cycle: TLC)

	 	 แนวคิดวงจรการเรียนรู้เทคโนโลยี	ได้น�าไปประยุกต์ใช้ในโครงการ	Preparing	Tomorrow’s	Teachers	to	

Use	 Technology	 (PT3)	 ส�าหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร	์ ในสถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

เทคโนโลยีของนิสิต/นักศึกษา	ที่ตนเองสอน	เรียกว่า	“Technology	Learning	Cycle:	TLC”	(Marra,	et	al.,	2003)

Technology	 Learning	 Cycle	 เป็นรูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีทีของครู	 ในลักษณะวงจรการเรียนรู้	 เน้นที่

กระบวนการมากกว่าการพัฒนาทักษะเฉพาะ	(Sprague,	Kopfman,	&	Dorsey,	1998)	มีกรอบแนวคิดดังนี้

	 	 1.	 Awareness	หมายถงึ	การสร้างความตระหนกัของวตัถปุระสงค์อย่างกว้างๆ	ของการใช้เทคโนโลยใีนการ

เรียนการสอน	การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม

	 	 2.		Exploration	and	Filtration	หมายถงึ	การส�ารวจและกลัน่กรองเทคโนโลยทีีต่รงกบัความต้องการจ�าเป็น	

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียน

      ที่มา http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/File:SCVenn.JPG
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ธรรมชาติวิชา	และการออกแบบหน่วยการเรียนรู	้ที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

	 	 3.		Learning	 หมายถึง	 กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะตนเอง	 และสมรรถนะการ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี	ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง

	 	 4.		Personal	and	Professional	Application	หมายถึง	การน�าความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีไปใช้

ในระดับบุคคลและในระดับวิชาชีพ

	 	 5.		Sharing	and	Reflection	หมายถงึการแบ่งปันและสะท้อนประสบการณ์การเรยีนรูเ้ทคโนโลยขีองตนเอง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 3.  แนวคิด “TPACK” (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPACK)

	 	 แนวคิด	 “TPACK”	 เป็นหลักการในการออกแบบการเรียนการสอนเพื

ตารางที่ 1	นิยามและตัวอย่างการใช้แนวคิด	TPACK	บูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชา

องค์ประกอบ TPACK นิยาม ตัวอย่าง

TK

(Technological	

Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไอซีท	ีฮาร์ดแวร์	

ซอฟต์แวร์	และ	อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการ

เรียนการสอน

ความรู้เกี่ยวกับการใช	้เครื่องมือ	Web	

2.0	เช่น	Wiki	Blogs,	Facebook	ระบบ

เครือข่าย

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดวงจรการเรียนรู้เทคโนโลยี

     ที่มา https://ltlatnd.files.wordpress.com/2012/05/tlc.png

่อบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลย	ี

(Technology	Knowledge)	ด้านเนื้อหา	 (Content	Knowledge)	และด้านศาสตร์การเรียนการสอน	 (Pedagogical	

Knowledge)	เข้าด้วยกนั	มเีป้าหมายเพือ่ช่วยให้ผูส้อนสามารถวเิคราะห์	ออกแบบและเลอืกใช้เทคโนโลยทีีส่อดคล้องกับ

เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนของตน	 (Shulman,	1986;	Mishra	&	Koehler,	 2006;	Koehler	&	Mishra,	

2009)

	 จากกรอบแนวคิด	TPACK	ข้างต้นท�าให้ได้องค์ประกอบย่อยที่เกิดจาการบูรณาการแนวคิดในส่วนต่างๆ	 เพิ่มขึ้น

ในการวิเคราะห์เพื่อออกแบบเรียนการสอน	ปรากฏรายละเอียดดังตาราง	1
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ตารางที่ 1	นิยามและตัวอย่างการใช้แนวคิด	TPACK	บูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชา	(ต่อ)

องค์ประกอบ TPACK นิยาม ตัวอย่าง

PK

(Pedagogical	Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน	วิธี

การเรียนการสอน	ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ	

วิธีการวัดประเมินผล

ความรู้เกี่ยวกับการสอนที่จะใช้ในการ

สอนใช้ปัญหาเป็นฐาน	การสอนแบบร่วม

มือ	การสอนแบบสืบสอบ	เป็นต้น

CK

(Content	Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะสอน เช่น	ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน	

หรือหน่วยการเรียนที่ออกแบบไว้

PCK

(Pedagogical	Content	

Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์วิธีการเรียน

การสอน	ทฤษฏีการเรียน	การวัดประเมิน	

กับเนื้อหาวิชาที่จะสอน

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

TPK

(Technological	

Pedagogical	Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีสอนด้วยเทคโนโลยี

เพื่อเกื้อหนุนการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนแบบ	Webquest	การ

ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือทางปัญญา	การ

ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนแบบ

กลุ่มร่วมมือ	เป็นต้น

TCK

(Technological	Content	

Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับการน�าเสนอเนื้อหาผ่าน

เทคโนโลยีในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การสอน

ของครู

ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ดกิชนันารอีอนไลน	์

โปรแกรม	Geometer’s	sketchpad	

การจ�าลองการท�างานของสิ่งต่างๆ	

TPACK

(Technological	

Pedagogical	Content	

Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่หลาก

หลายในการสอน	การน�าเสนอ	เพื่อเกื้อ

หนุนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสร้าง

ความรู้อย่างมีความหมายในเนื้อหานั้นๆ	

ความรู้เกี่ยวกับการใช	้Wiki	เพื่อเป็น

เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ

เรียนแบบกลุ่มร่วมมือในรายวิชาภาษา

อังกฤษ	เป็นต้น

ที่มา	:	ปรับปรุงจาก	Chai,	Koh,	&	Tsai	(2013)	p.	33

	 จากการวเิคราะห์แนวคดิทัง้	3	รปูแบบ	พบว่า	แนวคิดเทคโนโลยส่ีงเสรมิสภาพแวดล้อมการเรยีนรู	้(Technology-

Enhanced	Learning	Environments:	TELE)	เน้นให้เหน็ว่าสภาพแวดล้อมการเรยีนรูน้ัน้	เป็นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่แปลก

แยกจากสภาพจริง	 เน้นการบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ	การเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต	 เป็นการเรียนรู้

จากสภาพจริงและมีความหมายในบริบทเฉพาะ	 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน	 การพัฒนา

สมรรถนะไอซีทีจึงเกิดข้ึนระหว่างการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 แนวคิดวงจรการเรียนรู้

เทคโนโลยี	 (Technology	 Learning	 Cycle:	 TLC)	 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติในชุมชนนักปฏิบัติ	 และ

ออกแบบกระบวนการเรยีนรูเ้ทคโนโลยอีย่างเป็นขัน้เป็นตอน	โดยเหน็ว่าจะต้องสร้างความตระหนักเพือ่ให้เกดิการยอมรบั

และเหน็ความส�าคญัของการใช้เทคโนโลย	ีเป็นอันดับแรก	และก�าหนดกระบวนการวเิคราะห์	เลอืก	ใช้	(เรยีนรู)้	และสะท้อน

ผลการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นวงจร	 ส่วนแนวคิด	 “TPACK”	 (Technological	 Pedagogical	 Content	 Knowledge:	

TPACK)	 มีจุดเน้นที่การบูรณาการ	 ความรู้เกี่ยวกับ	 ศาสตร์การเรียนการสอน	 เทคโนโลยี	 และเนื้อหา	 ที่จะช่วยในการ
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน	 ซ่ึงจะท�าให้สามารถระบุสมรรถนะไอซีทีที่

ส่งเสริมหรือจ�าเป็นต้องมีในการการเรียนการสอนเนื้อหานั้น	 ซึ่งช่วยในการพัฒนาสมรรถนะไอซีทีที่จ�าเป็นต้องมีในการ

สอนรายวิชาหรือเนื้อหานั้นๆ	ได้เป็นอย่างดี

รูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีทีส�าหรับนักศึกษาครู

	 จากการศึกษากรอบแนวคิด	 และการวิเคราะห์องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชา	 ผู้เขียนเห็นว่า

ควรทีจ่ะออกแบบสภาพแวดล้อมให้นกัศกึษาครูได้พฒันาสมรรถนะไอซทีใีนรายวชิา	โดยได้ท�าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์	

ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้	3	ขั้น	คือ	การเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลง	(Learning	by	Transforming)	การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ	(Learning	by	Performing)	การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน	(Learning	by	Sharing)	เป็นแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชา	ดังนี้

	 1.	 การเรียนรู้จากเปลี่ยนแปลง	 (Learning	by	Transforming)	 เพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู	้ ความคิด	ความเชื่อ

ตระหนกัต่อคณุค่า	เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม	ผูส้อนจะต้องจดักจิกรรมเพือ่	ชีป้ระโยชน์	สร้างการรบัรู	้ความตระหนกั	

เพื่อเปลี่ยนกรอบความคิด	อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้

	 	 1.1		 ชี้ประโยชน์	(Usefulness)

	 	 	 ในการยอมรับเทคโนโลย	ี(technology	acceptance)	ขึ้นอยู่กับปัจจัย	2	ด้านคือ	การเห็นประโยชน์

และใช้งานง่าย	(Johnson	&	Hignite,	2000)	อาจารย์ผูส้อนจะต้องแสดงให้นกัศกึษาเหน็ว่าเทคโนโลยเีป็นประโยชน์และ

ใช้งานง่ายอย่างไร

	 	 1.2		 สร้างการรับรู้	(Perception)

	 	 	 การรับรู	้(Garrison	and	Magoon,	1972)	เป็นกระบวนการที่แสดงถึงการยอมรับหรือตอบสนองต่อสิ่ง

เร้าผ่านช่องทางประสาทสัมผสั	ซึง่เกดิหลงัจากการตีความและการเทยีบเคียงจากประสบการณ์เดมิ	ซึง่การเรยีนรูจ้ากการ

ปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการรับรู้ที่ดีได้

	 	 1.3		 สร้างความตระหนัก	(Awareness)

	 	 	 ความตระหนกั	(awareness)	(Good,	1973)	เป็นความรูส้กึทีแ่สดงถงึการเกดิการเรยีนรูข้องบคุคลและ

การประเมินคุณค่าของสิ่งเร้ากับตนเอง	เกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อมท�าให้เกิดการรับรู้	(perception)	

ความเข้าใจ	(comprehension)	น�าไปสู่การเรียนรู้	(learning)	เห็นคุณค่าและเกิดความตระหนัก	(awareness)		

	 	 1.4		 เปลี่ยนกรอบความคิด	(Mindset)

	 	 	 กรอบความคิด	 (mindset)	 (Dweck,	 2006)	 หมายถึงกระบวนการทางความคิด	ที่มีผลต่อพฤติกรรม	

ทศันคตหิรอืความเชือ่	กรอบความคดิ	(mindset)	ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงมมุมอง	(perspective)	ประกอบด้วย	กรอบ

ความคิดแบบปิดตาย	(fixed	mindset)	ที่เชื่อว่าคุณลักษณะของมนุษย์	(attributes)	ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

ได้	และกรอบแนวคิดแบบเปิดกว้าง	(growth	mindset)	ที่เชื่อตรงข้ามกันซึ่งจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น

	 2.		การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั	ิ(Learning	by	Performing)	เป็นการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตั	ิเช่น	การก�าหนด	เนือ้หา

ที่จะสอน	กลวิธีการเรียนการสอน	ส�ารวจและคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสม	ใช้เทคโนโลยีที่บูรณาการในรายวิชา	ประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการ	มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 2.1		 ก�าหนดเนื้อหา	(Identify	Topics)

	 	 	 การก�าหนดเนื้อหาจะท�าให้รู้ว่าขอบเขตของการสอน	ซึ่งอาจวิเคราะห์ถึงเนื้อหาที่มีระดับความยาก	ง่าย

ในการเรียนการสอน	 เพื่อหาวิธีการในการน�าเสนอผ่านเทคโนโลยีต่างๆ	 ซ่ึงจะสะท้อนถึงสมรรถนะไอซีทีที่นักศึกษาคร ู

ต้องมี

	 	 2.2		 ก�าหนดกลวิธีการเรียนการสอน	(Identify	Pedagogical	Content	Knowledge:	IPCK)

	 	 	 การก�าหนดกลวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัเนือ้หา	และสอดคล้องกบัแนวคดิ	ทฤษฎทีีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ	 เช่นการสร้างความรู้	 (Constructivism)	 หรือช้ินงาน	 (Constructionism)	 การเช่ือมโยงสารสนเทศ	

(Connectivitsm)	 การแก้ปัญหา	 (Problem	based	 Learning)	 การสืบสอบ	 (Inquiry	 Learning)	 การค้นพบความรู	้

(Discovery	Learning)	กลวิธีเหล่านี้จะใช้สภาพบริบท	และปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้

	 	 2.3		 ส�ารวจและคัดสรรเทคโนโลยี	(Exploration	and	Filtration)

	 	 	 นักศกึษาครคูวรมคีวามคดิวจิารณญาณในการเลอืกใช้เทคโนโลยทีีต่รงกบัความต้องการจ�าเป็น	สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์	ธรรมชาติวิชา	เช่น	การใช้มัลติมีเดียกับเนื้อที่ต้องทบทวน	ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนน�าเสนอเนื้อหา

ที่ซับซ้อน	เป็นต้น

	 	 2.4		 การประยุกต์ใช้	(Application)

	 	 	 นกัศึกษาครจูะต้องลงมอืปฏบิตั	ิด้วยการใช้เทคโนโลยเีพือ่น�าเสนอเนือ้หาสาระในการสอน	ใช้เทคโนโลยี

ทีส่่งเสรมิกลวธิกีารสอนให้มปีระสทิธภิาพ	จะช่วยให้ได้ฝึกฝนสมรรถนะไอซทีีผ่านการปฏิบตัแิละการน�าไปใช้อย่างมคีวาม

หมาย

	 	 2.5		ประเมิน	(Evaluation)

	 	 	 การประเมนิจะต้องประเมนิทัง้ระหว่างการพฒันาสมรรถนะ	(formative	evaluation)	และการประเมนิ

ผลรวม	 (summative	 evaluation)	 หมายถึงการประเมินผลจากการน�าไอซีทีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าบรรลุ

เป้าหมายของรายวิชาที่วางไว้หรือไม่

	 	 2.6		ปรับปรุง	(Revise)

	 	 	 นกัศกึษาครจูะต้องน�าผลการประเมนิมาใช้เพือ่ปรบัปรงุแผนการใช้เทคโนโลยเีกือ้หนนุการเรยีนการสอน	

ปรบัปรงุกระบวนการการพฒันาสมรรถนะไอซที	ีเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาสมรรถนะผ่านการปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง

	 3.		การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน	(Learning	by	Sharing)	เป็นการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู	้ความคิด	

ความเห็นหลังจากลงมือปฏิบัติ	เกิดการค้นพบ	หรืออุปสรรคและปัญหาต่างๆ	เพื่อคลี่คลายหรือสร้างความเข้าใจร่วมกัน	

	 	 3.1		 สร้างชุมชนการเรียนรู	้(Community	of	Practice)

	 	 	 “ชุมชนการเรียนรู้”	 คือการเรียนรู้ของกลุ่มคนที่สนใจใคร่รู้ในเรื่องเดียวกัน	 ด้วยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และต่อยอดความรู้ของตน	(Wenger,	McDermott	and	Snyder,	2002)	ในประเด็นความรู	้ปัญหา	หรือ

แนวคดิ	แนวปฏิบตัทิีร่่วมกนั	ในกลุม่คนทีม่คีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัหรอืมสีมัพนัธภาพเชงิบวก	ท�าให้เกดิการแลกเปล่ียน

เรียนรู	้และ	มีแนวปฏิบัต	ิ(practice)	ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น�าไปปฏิบัติในงานของตนได้จริง

	 	 3.2		 การแลกเปลี่ยนและสะท้อน	(Sharing	and	Reflection)

	 	 	 การแลกเปลี่ยนและสะท้อน	เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัต	ิ(action	learning)	

(Marquard,	1999)	การแลกเปลี่ยน	(sharing)	เป็นการแบ่งปันความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เคยมีประสบการณ์ในประเด็น
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เดียวกัน	 ส่วนการสะท้อน	 (reflection)	 เป็นการคิดใคร่ครวญถึงส่ิงที่ได้เรียนรู้มา	 จะช่วยให้นักศึกษาครูรู้จักการเปิดใจ 

รบัฟัง	การใช้สนุทรยีะสนทนา	การแสดงความคดิเหน็อย่างสร้างสรรค์	การแลกเปลีย่น	และสร้างข้อสรปุในชมุชนนกัปฏบิตัิ

 โดยสรุปรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีทีของนักศึกษาครู	 เป็นแนวทางใน

การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรยีนทีบ่รูณาการเทคโนโลยใีนรายวชิา	เพือ่แก้ปัญหาความไม่เพยีงพอของจ�านวนรายวชิา

ทาง	เทคโนโลยกีารศกึษาในหลกัสูตรคณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์	และส่งเสรมิสมรรถนะไอซทีขีองนกัศกึษาครูทีส่อดคล้อง

กับหลักการและแนวทางการพัฒนาครูในระดับสากล

แผนภาพที่ 3  รูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีในรายวิชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะไอซีทีของนักศึกษาครู
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การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาต�าบลเหล่า อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

The Development of Participatory Model between school and  

community in developing the sufficient economy learning center :  

A Case Study of Lao sub-district, Kosumphisai district, Maha Sarakham 

province
   

ฉลาด	จันทรสมบัติ1,	พชรวิทย์	จันทร์ศิริสิร2,	ธรินธร	นามวรรณ3

กาญจณ์	เรืองมนตรี1,	สุวัฒน์	จุลสุวรรณ2,	รชพรรณ	ฆารพันธ์3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัในครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย	เพือ่	1)	เพือ่ศึกษาสภาพศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีง	ต�าบลเหล่า	อ�าเภอ

โกสมุพสิยั	จงัหวัดมหาสารคาม	ก่อนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนในการพฒันาศนูย์การเรยีนรูโ้ดยใช้การประชมุ

เชิงปฏิบตัิการ	เทคนคิแผนภมูิต้นไม	้2)	เพือ่พฒันารูปแบบการมสี่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศนูยก์าร

เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	ต�าบลเหล่า	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	3)	เพื่อทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 ต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	พื้นที่ในการวิจัย	คือ	หมู่ที	่8	บ้านเขวา	หมู่ที่	9	บ้านเขวาบึงกุย	และโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน	ต�าบล

เหล่า	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	กลุ่มผู้ร่วมวิจัยซึ่งได้มาด้วยความสมัครใจ	และต้องการเข้าร่วมวิจัย	จ�านวน	

13	คน	เครื่องมือม	ี2	ประเภทคือ

	 1)		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการพัฒนางาน	คอื	คูม่อืการด�าเนินงานการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนในการพฒันา

ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีง	และตวัชีว้ดัความส�าเรจ็การด�าเนนิงานการพฒันาศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอ

เพียง

	 2)		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ประกอบด้วย	(1)	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ	์มค่ีาความยากรายข้ออยู่

ระหว่าง	.55-.81	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยูร่ะหว่าง	.24-.81	และมค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั.86	(2)	แบบประเมนิ

ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็การพฒันาศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีง	(3)	แบบบนัทกึหลงัการปฏบิตั	ิ(AAR)	(4)	แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	มีค่าความ

เชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั.93	(5)	แบบสมัภาษณ์	(6)	แบบสงัเกต	และ	7)	แบบประเมนิผลจากการปฏบิตัส่ิวนตนและส่วนรวม

ท�าให้เกิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	ที่เน้นการ

1	รองศาสตราจารย	์ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	นักวิจัย	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และ	

t-test	(Dependent)	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1.  จากการศึกษาสภาพมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย	 พบว่า	 มีแหล่งการเรียนรู้

เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานมีจ�านวน	6	แหล่งการเรียนรู้คือ	1)	แหล่งการเรียนรู้ผักหวานป่า	2)	แหล่ง

การเรียนรู้ลิ้นฟ้าเตี้ย	3)	แหล่งการเรียนรู้กาแฟ	4)	แหล่งการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรและปลา	5)	แหล่งการเรียนรู้อ้อยและมัน

ส�าปะหลัง	6)	แหล่งการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์	และในส่วนของโรงเรียนด้านการบริการน�า้ดื่มกับชุมชนมีความต้องการพัฒนา

แหล่งการเรยีนรูใ้นพืน้ทีท่ัง้ในสถานศกึษา	บคุคล	และชมุชน	ซึง่มสีภาพทีพ่ร้อมในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้	แต่ยงัไม่มี

การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบเพียงพอท�าให้แหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม	

แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงยังขาดองค์ประกอบในการพัฒนาเรื่องภูมิทัศน	์การให้บริการและยังไม่มีห้องน�้า	

	 2.		รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	กรณี

ศึกษา	ต�าบลเหล่า	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	พบว่า	มีความเหมาะสมความเป็น

ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด	และความถูกต้องอยู่ในระดับมาก	ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่	2	องค์ประกอบคือ	1)	การ	วิจัย

แบบมส่ีวนร่วม	6	ขัน้ตอน	และ2)	การด�าเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน	15	กจิกรรมย่อย	

	 3.		ผลการใช้รปูแบบการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนในการพฒันาศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีง	

ผู้ร่วมวิจัยในระดับท้องถิ่น	1)	โดยรวมมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ	89.62/85.90	

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยรวม	

มีค่าเท่ากับ	0.7494	ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	74.94	

2)	 มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่ใน

ระดบัมาก	3)	มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับภาวะผูน้�า	เศรษฐกจิพอเพยีง	และการจดัการความรูห้ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	4)	มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านความพอประมาณ	

ด้านความมีเหตุผล	ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	ด้านเงื่อนไขความรู	้และด้านเงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด	และ	5)	

มอีงค์ประกอบหลกัของการพฒันารปูแบบการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนในการพฒันาศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพยีง	อยู	่2	องค์ประกอบ	คอื	1)	การวจิยัปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(PAR)	6	ขัน้ตอน	และ	2)	การด�าเนนิงานจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	18	กิจกรรมย่อย	

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การมีส่วนร่วม, ศูนย์การเรียนรู้,เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

 The	objectives	of	this	research	were	:	1)	to	study	the	situation	of	Sufficiency	Economy	Learning	

Center,	Lao	Sub-district,	Kosumphisai	district,	Maha	Sarakham	Province	before	participation	between	

school	and	community	in	developing	the	Learning	Center	by	using	Workshop	of	Tree	Diagram,	2)	to	
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develop	 Participatory	Model	 between	 school	 and	 community	 in	 developing	 the	 Self	 Efficiency	 

Learning	Center,	Lao	Sub-district,	Kosumphisai	district,	Maha	Sarakham	Province,	and	3)	to	try	out	the	

Participation	Model	between	school	and	community	in	developing	the	Self	Efficiency	Learning	Center,	

Lao	Sub-district,	Kosumphisai	district,	Maha	Sarakham	Province.	The	research	area	included:	1)	Moo	

8,	 Bankwao,	 2)	 Moo	 9,	 Bankwao-beung-gui,	 and	 Bankwao-lower	 Esan	 School,	 Lao	 Sub-district,	 

Kosumphisai	district,	Maha	Sarakham	Province.	Thirteen	persons	of	researcher	team	volunteered	and	

were	willing	to	participate	in	this	study.	There	were	2	kinds	of	research	instruments	:	1)	the	instrument	

using	for	work	development	 including	the	Handbook	for	 Implementation	of	Participation	between	

school	and	community	 in	developing	 the	Sufficiency	Economy	Learning	Center,	and	the	 Indicator	

Success	 in	 Implementation	 in	 developing	 the	 Sufficiency	 Economy	 Learning	 Center,	 and	 2)	 the	 

instrument	using	for	data	collection	including	:	(1)	the	Learning	Achievement	Test	with	Item	Difficulty	

between	 .55-.81,	 Item	Discrimination	between	 .24-	 .81,	 and	Reliability	of	 total	 issue	=	 .86	 (2)	 the	 

Assessment	Form	of	Indicator	of	Success	of	Development	for	Sufficiency	Economy	Learning	Center,	

(3)	the	Before	Action	Record	(BAR),	(4)	After	Action	Record	(AAR),	(5)	the	Questionnaire	of	Satisfaction	

on	Participation	between	school	and	community	 in	developing	 the	Sufficiency	Economy	Learning	

Center	 by	 using	 cutting	 point	 and	 Reliability	 of	 total	 issue	 =	 .93,	 (6)	 the	 Interview	 Form,	 (7)	 the	 

Observation	 Form,	 and	 (8)	 the	 Assessment	 Form	 from	 personal	 and	 public	 practice	 leading	 to	 

Sufficiency	Economy.	The	research	design	was	Research	and	Development	focusing	on	Participatory	

Action	Research.	The	statistic	using	for	data	analysis	included	the	Percentage	Mean,	Standard	Deviation	

and	t-test	(Dependent).

 

The research findings were as follows:

	 1)		According	to	the	study	of	situation	in	Sufficiency	Economy	Learning	Center	intarget	area,	

found	that	there	were	6	Sufficiency	Economy	Learning	Centers	in	Mixed	Agriculture	including:	(1)	the	

Melientha	suavis	Pierre	or	wild	Phak-Wan	of	star	gooseberry	Learning	Center,	(2)	the	learning	Center	

of	Lin	Fah	Tia	or	short	Oroxylum	indicum,	(3)	the	Coffee	Learning	Center,	(4)	the	Learning	Center	for	

Pig	and	Fish	Raising,	(5)	the	Learning	Center	of	Sugar	Cane	and	Cassava,	and	(6)	the	Learning	Center	

of	Organic	Fertilizer.	Moreover,	the	drinking	water	by	school	for	people	in	community,	there	were	

needs	for	development	of	Local	Learning	Center	in	school,	person,	and	community	where	there	was	

readiness	in	providing	the	Learning	Activity.	But,	there	was	no	sufficient	systematic	administration	or	

management.	 The	Sufficiency	Economy	Learning	Center	was	 lacked	of	 factors	 for	developing	 the	

landscape	and	service.	There	were	no	toilets	etc.	The	Personal	Learning	Center	or	Wisdom	was	the	

Tacit	Knowledge.	There	was	a	lack	of	transfer	in	body	of	knowledge	into	Explicit	Knowledge	which	

would	be	useful	for	various	studies	or	learning.	
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	 2)		The	 Participation	Model	 between	 school	 and	 community	 in	 developing	 the	 Sufficiency	

Economy	Learning	Center:A	Case	Study,	Lao	Sub-district,	Kosumphisai	district,	Maha	Sarakham	Province,	

investigated	by	5	experts,	found	that	there	were	levels	of	Feasibility,	Propriety,	and	Utility	in	“the	

Highest”	 level.	 For	 the	 Accuracy,	 it	 was	 in	 “High”	 level.	 There	were	 2	major	 factors:6	 Steps	 of	 

Participatory	Research,	and	2)	15	Sub-activities	of	Implementation	in	Participatory	Learning	Activity.	

	 3)		The	findings	of	usage	in	Participatory	Model	between	school	and	community	in	developing	

the	Sufficiency	Economy	Learning	Center,	 the	 local	 research	participants	were	able	to	 implement	

Participatory	Learning	Activity:	1)	in	overall,	the	efficiency	of	process	on	the	efficiency	of	outcome	was	

=	89.62/85.90	as	specified	criterion,	andthe	Effectiveness	Index	of	overall	development	in	Sufficiency	

Economy	Learning	Center	was	=	0.7494	which	indicated	that	the	managers	of	Sufficiency	Economy	

Learning	Center,	obtained	increased	knowledge	for	74.94,	2)	the	Satisfaction	on	Participation	between	

school	and	community	in	development	of	Sufficiency	Economy	Learning	Center,	was	in	“High”	level,	

3)	 there	were	 significant	differences	 in	pretest	and	posttest	of	Knowledge	and	Comprehension	 in	

Leadership,	 Sufficiency	 Economy,	 and	 Knowledge	 Management	 at	 .05	 level,	 4)	 there	 were	 

competencies	in	participation	in	Sufficiency	Economy	Activities	regarding	to	Approximation,	Reason,	

Good	Immunity,	Knowledge	Condition,	and	Ethics	Condition	in	“The	Highest”	level	(=	4.63),	and5)	

there	were	2	major	factors	of	Model	Development	including:	1)	6	Steps	of	Participatory	Action	Research,	

and	2)	18	Sub-activities	of	Implementation	in	Participatory	Learning	Activity.	

 Keywords : Model	Development,	Participation,	Learning	Center,	Sufficiency	Economy	

บทน�า

	 การจดัการศกึษากบัการด�ารงชวีติของสงัคมไทย	มี

ความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานนับตั้งแต่สุโขทัย	ถึงกรุง

ศรอียธุยาตอนต้น	การศกึษาเล่าเรยีนเริม่ต้นทีบ้่าน	วดั	และ

วัง	โดยมีพ่อแม่	พระสงฆ์	ครูชาวต่างชาติเป็นครูผู้สอน	การ

จัดการศึกษาเป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมาะสมกับความเป็น

อยู่ในยุคนั้น	 คือ	 เรียนวิชาเก่ียวกับการน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนั	ปัจจบุนัสถาบนัการศกึษากบัสถานประกอบการ

มคีวามส�าคญัและสมัพนัธ์กนัมากข้ึนตามล�าดบั	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการศึกษาไม่ใช่เรื่องของครูและสถาบันการศึกษา

เท่านัน้ทุกสิง่ทุกอย่างเป็นไปเพือ่การเรียนรูข้องทุกคนไม่ว่า

เป็นครอบครวั	ชมุชน	วดั	โรงงาน	กองทพั	กระบวนการทาง

เศรษฐกจิทุกอย่าง	สือ่มวลชน	เรยีกว่าการศกึษาเป็นวิถชีีวติ	

เป็นทัง้วธิกีารและเป้าหมายของกจิกรรมทกุชนดิของมนษุย์	

ดงันัน้การจดัการศกึษาในอนาคตต้องเป็นการจดัการศึกษา

ส�าหรับคนทั้งมวล	และให้สังคมทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษา	การจดัการศกึษาไม่ใช่เรือ่งของคร	ูสถาบนั

การศกึษา	หรอืกระทรวงศึกษาธกิารเท่านัน้	แต่ทุกฝ่ายของ

สังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 (ประเวศ	 

วะสี.	2546:7-10)	สอดคล้องกับธีระ	รุญเจริญ	(2546	:	29)	

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่มีความจ�าเป็นและส�าคัญในการ

จดัการศกึษา	เพราะเป็นการศึกษาส�าหรบัประชาชนทกุคน

โดยถ้วนหน้า	

	 ชมุชนชนบทไทยอยูใ่นสภาวะทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

โลกาภิวัตน์	 สถานการณ์ในระดับหมู่บ้าน	 ชาวบ้านมีการ

บรโิภคแบบทนุนยิมครอบง�า	ท�าให้เกดิลกัษณะแบบชนบท
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กึ่งเมือง	 เกษตรกรท�าไร่ท�านาเฉพาะในฤดูเพาะปลูก	 นอก

ฤดูกาลมักออกไปรับจ้าง	 ใช้แรงงานนอกชุมชน	 ท�าให้ใน

ชุมชนมีแต่ผู ้สูงอายุ	 และเด็กอาศัยในชุมชนเป็นหลัก	

ครอบครวัไม่ได้อยูพ่ร้อมหน้าพ่อแม่ลกู	ในขณะทีค่วามเจรญิ

ด้านวตัถ	ุโครงสร้างพืน้ฐาน	เทคโนโลย	ีได้มกีารกระจายไป

ทกุพืน้ที	่ความสมัพนัธ์ของครอบครวัค่อยๆ	น้อยลง	เพราะ

ต้องแก้ไขเป็นรายวัน	 ปัญหาคงไว้ให้ความส�าคัญในการท�า

มาหากินก่อนเกิดหนี้สินและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป	กล่าวได้

ว่าการพัฒนาในรอบ	 40	 ปีท่ีผ่านมา	 คือ	 สูญเสียความ

สามารถในการจัดการ	 ชาวบ้านจัดการชีวิตตนเองไม่ได้	

ปล่อยให้คนอื่นมาจัดการให้	 ท�าอย่างไรพวกเขาจะมีความ

เชือ่มัน่กลบัคนืมา	เอาครอบครวั	ชมุชน	สขุภาวะชมุชนกลบั

คืนมา	(เสรี	พงศ์พิศ	และคณะ.2545	:	11-12)	

	 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์ปัจจุบันที่ได้ผ่านการทดลองใช้สมควรที่จะได้น้อมน�า

มาเป็นหลักของการพัฒนางานท่ีส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาน�าทางและมุ่ง

หวังให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็ง	 พึ่งพาตนเองและมี

ดุลยภาพ	3	ด้าน	คือ	1)	เป็นสังคมคุณภาพ	2)	เป็นสังคม

แห่งภมูปัิญญา	และ	3)	การเรยีนรู	้และเป็นสงัคมสมานฉนัท์

และเอ้ืออาทรต่อกัน	 ดังนั้นการน�าเอาหลักการ	 ทฤษฎี	

ปรชัญาไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นรูปธรรม	สมควรจะน�าไปสู่

การก�าหนดเป็นนโยบาย	 เป้าหมาย	 การปฏิบัติปรับปรุง

พัฒนาขององค์กร	หน่วยงาน	กลุ่ม	องค์ชุมชนทุกภาคีและ

ผู้มีส่วนได้เสีย	 (ไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม.2546	 :	 11-12)	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการจัดการกับ

ปัญหาจากแง่มมุหนึง่ทีโ่ดดเด่นตามแนวพระราชด�ารสัเกีย่ว

กบัการพฒันาในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุย

เดช	 ซึ่งเป็นองค์พระมหากษัตริย์ไทยท่ีครองราชย์สมบัติ

ยาวนานที่สุดในโลก	แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อโลกในยุคนี ้

ซึ่งมีความผันผวนทางเศรษฐกิจสูง	 การรู้จักตนเอง	 รู้จัก

ทรัพยากร	การเพิม่มลูค่าของทรพัยากรทีน่�าไปสูก่ารพึง่พา

ตนเอง	ตลอดทัง้การเมอืงมปัีญหาเกีย่วกบัความเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติ	 และสภาวะโลกร้อน	ซึ่งทวีความ

รุนแรงขึ้นทุกขณะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสนอเป็น

แนวทางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	 ซึ่งเป็นทางเลือกที่

โลกก�าลงัมองหาเพือ่ทดแทนแนวทางการพฒันาทีไ่ม่ยัง่ยืน

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	(ฉลาด	จันทรสมบัติ.	2550	:	269)

	 ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันควรเน้นการมีส่วน

ร่วมและใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ทั้งนี้เพราะการ

ให้ความส�าคัญกับแหล่งการเรียนรู้เพียงแหล่งเดียว	 คือ

ระบบโรงเรียนอย่างเช่นปัจจุบันนั้นอาจไม่สามารถพัฒนา

บุคคลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 อาชีพ	 วัฒนธรรม	 สภาพ

แวดล้อม	 และทรัพยากรของชุมชน	 และอาจจะท�าให้

เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดความสามารถ	ทักษะการด�ารงชีวิต

และพฒันาตนเองตามวถิขีองชมุชน	เนือ่งจากไม่มแีหล่งการ

เรียนรูอ้ืน่เข้ามาเสรมิ	การปฏิรปูการศึกษาตามทีก่�าหนดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	ใน

มาตรา	 4	 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า	 “เป็นกระ

บวนการเรียนรูเ้พือ่ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม	

โดยการถ่ายทอดความรู	้การฝึก	การอบรม	การสบืสานทาง

วฒันธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ	

การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม	

สังคมการเรียนรู้	 และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต”	 และมาตรา	 8	 ได้กล่าวไว้ว่า	 “การ

จัดการศึกษา	 เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน	

และให้สงัคมมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษา”	การปฏริปูการ

ศึกษา	 เพื่อให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน	

ตามปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าวนั้น	 ย่อมต้องมี

ปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลสามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ด้อย่างต่อเนือ่ง

ตลอดชีวิต	 ปัจจัยเกื้อหนุนที่มีส่วนส�าคัญต่อการศึกษาทั้ง

โดยทางตรงและทางอ้อมคือแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

ทั้งนี้เพราะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นศูนย์รวมหรือ

ศูนย์กลางของความรูใ้นรูปแบบต่าง	ๆ 	ทีม่อียูใ่นชุมชน	เป็น

เสมือนห้องปฏิบัติการของการเรียนรู้	 มีประโยชน์ทั้งในแง่

การกระจายโอกาสทางการศกึษา	การให้การศกึษาต่อเนือ่ง

ตลอดชีวิต	 จึงมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอน	
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ท�าให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรง	ซึง่อาจกล่าวได้ว่าแหล่ง

การเรยีนรู้ตลอดชวีติเป็นสิง่ทีม่ผีลต่อการสร้างกระบวนการ

พัฒนาการเรียนรู ้ ท่ียั่งยืน	 ซ่ึงควบคู ่ไปกับการจัดการ

พัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 

(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.	2548	:	1-5)

 จากการลงพื้นท่ีและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผูน้�าชมุชน	ผูน้�าด้านเกษตรผสมผสานผูบ้ริหารสถานศึกษา	

คณะครู	 เมื่อวันท่ี	 12	 ตุลาคม	 2557	 และเม่ือวันที่	 26	

พฤศจกิายน	2557	ณ	ต�าบลเหล่า	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดั

มหาสารคาม	และโรงเรยีนในต�าบลเหล่า	จ�านวน	2	ครัง้	พบ

ว่า	 การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนให้มี

ศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ	ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าตามความต้องการ	ความสนใจ

และความถนดั	ซึง่เป็นการเพิม่ทกัษะทางการเรยีนรู้และส่ง

เสริมประสบการณ์การด�ารงชีวิต	ยังไม่สามารถด�าเนินการ

ได้เท่าที่ควร	เพราะยังเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่ขาด

การเชื่อมให้โรงเรียนและชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปล่ียน

ในประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม	ดังนั้น	การมี

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้	 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ที่

หลากหลายเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	 และผู้เรียนได้ใช้

ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	 ในพื้นท่ีต�าบลเหล่ามีโรงเรียน

ขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา	

มหาสารคาม	เขต	3	จ�านวน	4	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนยาง

สินไชยหนองฮาด	 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู	 โรงเรียน

เหล่าหนองแคน	และโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน	สภาพ

ปัจจุบัน	 ปัญหาและความต้องการโดยรวมเป็นโรงเรียน

ขนาดเลก็	ขาดแคลนบคุลากรในการจดัการศกึษา	ครปูฏบิตัิ

การสอนไม่ครบชั้น	 ข้าราชการครูย้ายบ่อย	ท�าให้ต้องรวม

ชั้นเรียนที่อยู่ในช่วงช้ันเดียวกันเพื่อจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในบางวิชา	 ซ่ึงเป็นปัญหาส�าคัญในการบริหาร

จดัการในสถานศกึษา	ขาดผูน้�าและแหล่งเรยีนรูท้ีส่อดคล้อง

กับสภาพท้องถ่ินใช้เป็นการเรียนรู้ทั้งในระบบ	 การเรียนรู้

ตามอัธยาศัยในระดับต�าบล	และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการ

พฒันาสถานศกึษาและชมุชนในลกัษณะการมส่ีวนร่วมของ

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 หรือศูนย์การ

เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการน�าร่อง	 มีเพียง	 

1	โรงเรยีน	คือ	โรงเรยีนบ้านเขวาสะดอือสีาน	ทีส่นใจจะเข้า

ร่วมโครงการ	 จากการได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้

บริหารสถานศึกษา	คณะครู	โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน	

ต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 เขต	 3	 ได้

ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหา	คอื	ข้าราชการครยู้ายบ่อย	ครไูม่เพยีง

พอ	 สภาพความเป็นอยู่แบบไม่พอเพียง	 ขาดแหล่งเรียนรู	้

และการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน	 ซึ่งจากการประชุมวางแผนร่วมกันในระดับต�าบล

หนองเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 มี

โรงเรียนในระดับต�าบล	คือ	 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน	

มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ	 รูปแบบการมีส่วนร่วม

ระหว่างโรงเรยีนกับชมุชนในการพฒันาศนูย์การเรยีนรูห้รอื

แหล่งเรียนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการ

บรหิารจดัการ	(ฉลาด	จนัทรสมบตั	ิและรชพรรณ	ฆารพนัธ์.	

2557:	1-7)

	 ผู ้วิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัย	 จึงมีความสนใจที่จะ

ศกึษา	การพฒันารูปแบบการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบั

ชมุชนในการพฒันาศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง	ต�าบล

เหล่า	อ�าเภอโกสุมพสัิย	จงัหวดัมหาสารคาม	หากได้รปูแบบ

การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่เหมาะสม	

สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มี

ประสิทธิภาพ	 มีผลผลิตของการด�าเนินแห่งความร่วมมือ	

สร้างความสมัพันธ์ทีดี่ต่อกนัเหมอืนสมยัอดีต	โดยการจัดตัง้

ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจแบบพอเพยีงใช้เป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่

เป็นจริง	 เพ่ือที่จะให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสมารวมกัน	 สร้าง

ความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาชุมชนและสถานศึกษาของ

ตนเองให้ดยีิง่ขึน้	ตลอดทัง้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
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จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษากับชุมชน	พร้อมทั้งให้

ชุมชนเองได้เรียนรู้ร่วมกัน	 หากค้นพบรูปแบบการมีส่วน

ร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียน

รู้เศรษฐกจิแบบพอเพยีงทีเ่หมาะสมในระดบัชมุชน	สามารถ

น�าไปขยายผลการด�าเนนิงาน	และวางแผนพฒันางานสงัคม

แห่งการเรยีนรูใ้นจงัหวดั	อ�าเภอ	และชมุชนอืน่ๆ	ทีม่บีรบิท

ใกล้เคียงกันได้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ค�าถามการวิจัย

	 1.	 สภาพศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	ต�าบล

เหล่า	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ก่อนการมส่ีวน

ร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียน

รู้เป็นอย่างไร

	 2.		รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	

ต�าบลเหล่า	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ทีเ่หมาะ

สมควรเป็นอย่างไร

	 3.	 	 ผู้มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการ

ด�าเนินงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอ

เพียง	ต�าบลเหล่า	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	มี

ความพึงพอใจในการด�าเนินงานอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาสภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบ

พอเพยีง	ต�าบลเหล่า	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	

ก่อนการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนในการพฒันา

ศูนย์การเรียนรู้โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เทคนิค

แผนภูมิต้นไม้

	 2.	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

แบบพอเพียง	 ต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม

	 3.		เพื่อทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

แบบพอเพียง	 ต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม

ความส�าคัญของการวิจัย

	 1.		มศูีนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีง	ต�าบล

เหล่า	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ในการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน

และชุมชนต้นแบบ	 อันจะน�าไปสู่การวางแผนพัฒนาการมี

ส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.		ได้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	

ต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ตาม

ประเภทของกจิกรรมทีห่ลายลักษณะ	มขีนาดทีห่ลากหลาย	

และสอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีนกบัชมุชนมกีจิกรรมที่

ต่อเนื่อง

	 3.		เป็นข้อสนเทศส�าหรับหน่วยงานอื่นที่สนใจ	น�า

ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีน

กับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอ

เพียง

ขอบเขตของการวิจัย

 1.  พื้นที่เป้าหมายในการวิจัย   

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้พื้นที่ต�าบลเหล่า	

อ�าเภอโกสมุพสัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	เป็นพืน้ทีใ่นการวจิยั	

โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling	)	โดย

ให้หมู่บ้านในต�าบลเหล่า	 ซึ่งมีทั้งหมด	 11	 หมู่บ้านอาสา

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้หมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างการวิจัย	

จ�านวน	2	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่	8	บ้านเขวา	หมู่	9	บ้านเขวา

บึงกุย	 และโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน	 ถือเป็นพื้นที่ใน

การวิจัยด้วยเหตุผลท่ีว่าเป็นหมู่บ้านท่ีมีศูนย์การเรียนรู้ที่

หลากหลาย	 มีกิจกรรมอยู่ในระหว่างการพัฒนาและมีการ

พฒันาที่ต่อเนือ่ง	แต่ยงัขาดการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีน

กบัชมุชน	ซึง่ผูรู้ภ้มูปัิญญาท้องถิน่	ผูน้�าสมาชกิกลุม่ในพืน้ที่

เป้าหมายเป็นผู้ที่มีความแตกต่างกันมากทั้งความรู้	 ความ

สามารถ	ทกัษะ	และประสบการณ์ในการท�างาน	วฒันธรรม
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การท�างาน	 ดังนั้นเป้าหมายผู้ร่วมวิจัยครั้งนี้	 จึงเป็นบุคคล

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มองค์กรชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย	

ได้แก่	 หมู่ที่	 8	 บ้านเขวา	 หมู่ที่	 9	 บ้านเขวาบึงกุย	 และ

โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน	

 2.  กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

	 	 2.1	 กลุม่ผูร่้วมวจิยั	(Research	Participants)	

จ�านวน	26	คน

	 	 	 2.1.1		 ผู้วิจัยหลัก	 คือ	 ผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัย	รวม	6	คน

	 	 	 2.1.2		 ผู้วิจัยร่วม	รวม	20	คนประกอบ

ด้วย

	 	 	 	 1)	ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	

1	คน

	 	 	 	 2)		ครปูระจ�าชัน้ประถมศกึษาปีที	่

4,	5,	6	จ�านวน	3	คน

	 	 	 	 3)	หวัหน้าศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

แบบพอเพียง	จ�านวน	6	คน

	 	 	 	 4)		ผู้ใหญ่บ้าน,	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่	8,	9	จ�านวน	4	คน

	 	 	 	 5)		ชาวบ้าน	หมู่ที	่ 8,	9	จ�านวน	 

6	คน

	 	 2.2		 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจ�านวน	 19	 คน 

	 	 	 2.2.1	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

เหล่า	จ�านวน1	คน

	 	 	 2.2.2		 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐาน	จ�านวน	3	คน

	 	 	 2.2.3		 ตวัแทนนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปีที่4,	5	และ	6	ระดับชั้นละ5	คน	รวมจ�านวน	15	คน

 3. ระเบียบวิธีการวิจัย

	 	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัและพฒันา

(Research	and	Development)	โดยประยุกต์ใช้	1)	การ

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	

Research)	ของฉลาด	จนัทรสมบตั	ิ(2551:	149-158)	การ

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัต	ิของ	Chantarasombat	C.,	(2011	

:	637-638).	มีขั้นตอนการวิจัย	6	ขั้นตอน	และ	2)	มีการ

ด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้	15	กิจกรรมย่อย

 4.  กรอบแนวคิดเบ้ืองต้นการวิจัย คือ	 หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั	(ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน

งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ.	 2550	 :	 1-32)	

และของนายจันทร์ที	 ประทุมภา	 (2556:	 1-5)	 มีแนวคิด

พัฒนาผู้น�าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 7	 ประการ	

ดังนี้	1)	อบรม/ศึกษาดูงาน	2)	เปลี่ยนแนวคิด	3)	เปลี่ยน

วิกฤติเป็นโอกาส	4)	 ใช้หลักคุณธรรมน�าชีวิต	 5)	 สร้างทีม

งาน/ร่วมวางแผน	 6)	 ลงมือปฏิบัติงาน	 และ	 7)	 ร่วมสรุป

และปรบัปรงุพฒันา	นายผาย	สร้อยสระกลาง	(2556:	1-4)	

มีแนวคิดพัฒนาผู ้น�าศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 

9	ประการ	ดังนี้	1)	ร่วมวางแผน	2)	ลงมือปฏิบัต	ิ3)	เรียน

รู้จากธรรมชาติ	4	)	ปิดรูรั่ว	(ลดค่าใช้จ่าย)	5)	ถกเถียงกัน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู	้6)	ทดลองใช้	7)	สรุปผล	8)	สร้าง

เครือข่าย	 และ	 9)	 มีคุณธรรม	 และนายแสวง	 มะโนลัย	

(2556:	 3-6)	 มีแนวคิดพัฒนาผู้น�าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	 

องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้น�า

ศูนย์การเรยีนรูชุ้มชน	คือ	1)ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการด�ารง

ชีวิตชองชุมชน	 2)	 ระดมสมองหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันของชุมชน	 3)	 ค้นหาต้นแบบอย่างที่ดีที่

ประสบความส�าเร็จ	 4)	 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	5)	จดัตัง้กลุ่มอาชีพ

ในชมุชนเพือ่พฒันาแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

แล้วน�ามาพฒันารปูแบบการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนกับ

ชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	

ต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	มีองค์

ประกอบส�าคัญอยู่	2	องค์ประกอบ	คือ	การวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม	6	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	ศึกษาสภาพปัจจุบัน

ปัญหา	และก�าหนดประเด็นในการพัฒนา	2)	สร้างทีมและ

พัฒนาศักยภาพทีม	 3)	 การวางแผนแบบมีส่วนร่วม4)	

ด�าเนนิงานตามแผนและปรบัปรุงพฒันา	5)	การประเมินผล

และสรุป	 และ	 6)	 แลกเปล่ียนเรียนรู้	 และองค์ประกอบ
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ส�าคัญที่	 2	 คือ	 การด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 

15	กิจกรรมย่อย	เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.		เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนางาน	 คือ	 คู่มือการ

ด�าเนินงานการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการ

ด�าเนินงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอ

เพียง	 ปรับปรุงจากคู่มือการพัฒนานักจัดการความรู้ผู้น�า

ศนูย์การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	

ของฉลาด	จันทรสมบัติ	(2557	:	142-168)

	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 2.1		 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ	์มค่ีาความยาก

รายข้ออยู่ระหว่าง	 .55-.81	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง	.24-.81	และมค่ีาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้

ฉบับเท่ากับ	.86	

	 	 2.2		 แบบประเมินตัวชี้วัดความส�าเร็จการ

พัฒนาศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจแบบพอเพยีง	ปรบัปรงุจาก

ฉลาด	จันทรสมบัต	ิและรชพรรณ	ฆารพันธ์	(2557	:	240-

252)

	 	 2.3		 แบบบนัทกึหลงัการปฏบิตั	ิ(After	Action	

Review	 :	 AAR)	 เป็นการถอดบทเรียนและประยุกต์ใช้ใน

การติดตามประเมินผลภายในของเนาวรัตน์	 พลายน้อย	

(2554	:	1-5)	และฉลาด	จันทรสมบัต	ิและคณะ.	(2554	:	

166-167)	ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมข้อมลูหลังจากการจดักิจกรรม

การประเมินผลและสรุปกับผู้ร่วมวิจัยที่ก�าหนดไว้ในแผน

และไม่ก�าหนดไว้ในแผน	 เพื่อดูความก้าวหน้าของกลุ่มเป้า

หมาย	 ผู้ประสานและสมาชิกผู้ร่วมวิจัยท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง

	 	 2.4		 แบบสอบถามความพงึพอใจในการมส่ีวน

ร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียน

รู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 โดยใช้จุดตัด	 t-test	มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้ออยูร่ะหว่าง	.34-.87	มค่ีาความเชือ่ม่ันทัง้ฉบบั

เท่ากับ	.93

	 	 2.5		 แบบสมัภาษณ์	ชนดิการสมัภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง	 (Structured	Interview)	ปรับปรุงจากบุญชม	

ศรีสะอาดและคณะ	 (2552	 :	 76-80)	 และ	 พลูศักดิ์	 

หลักรัตน์	(2549	:	148-158)	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การลงพืน้ทีท่�าการสมัภาษณ์กบักลุม่เป้าหมายตามประเดน็

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการมี

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การ

เรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีง	กรณศึีกษาต�าบลเหล่า	อ�าเภอ

โกสุมพสัิย	จงัหวดัมหาสารคาม	ซึง่เป็นประเดน็ทีผู้่ร่วมวจิยั

ทั้งโรงเรียนกับชุมชนต้องการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้จน

ครบประเด็นที่ต้องการ

	 	 2.6		 แบบสังเกต	 ชนิดการสังเกตแบบมี

โครงสร้าง	 (Structured	 Observation)	 ปรับปรุงจาก 

บุญชมศรีสะอาด	 และคณะ	 (2552	 :	 73-76)	 และสมยศ	 

โกลี	 (2552	 :	 114-117)	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ด�าเนนิงานตามแผนและปรบัปรงุพฒันา	จ�านวน	2	ครัง้	คอื	

ก่อนและหลังการทดลองใช้ศูนย์การเรียนรู้และปรับปรุง

พฒันาจนครบทัง้หมดของศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอ

เพียง

	 	 2.7	 แบบประเมินผลจากการปฏิบัติส่วนตน

และส่วนรวมท�าให้เกดิเศรษฐกจิแบบพอเพยีง	ปรบัปรงุจาก	

บุญชม	 ศรีสะอาด	 (2553	 :	 103)	 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดบั	โดยผูว้จิยัได้ประยกุต์ใช้แบบสอบถาม

ในการด�าเนนิการรปูแบบการมส่ีวนร่วมพฒันาโรงเรยีนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ	อภิชัย	นุชเนื่อง	

(2551	 :	 200-208)	 ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการ

ด�าเนินวิจัย	โดยเก็บข้อมูลตามด้านต่างๆ	รวม	5	ด้าน	คือ	

1)	ด้านความพอประมาณ	2)	ด้านความมีเหตุผล	3)	ด้านมี

ความภูมิกันที่ดีในตัว	4)	ด้านเงื่อนไขความรู	้และ	5)	ด้าน

เงื่อนไขคุณธรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ

ของแหล่งการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	โดยใช้การประชมุ

เชิงปฏิบัติการเทคนิคแผนภูมิต้นไม้ตามพื้นที่การวิจัยและ
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กลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนด	โดยใช้ความถี่และร้อยละ

 2.  การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพผูว้จิยัน�าข้อมลู

ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม

ที่ได้จากการสังเกต	 การสัมภาษณ์	 การบันทึกผลหลังการ

ปฏิบัติ(AAR)	 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 มาท�าการจัด

แยกหมวดหมู่ตามความมุ ่งหมายของการวิจัย	 แล้วจึง

วเิคราะห์ข้อมลูแบบสร้างข้อสรปุโดยการจ�าแนกชนดิข้อมูล	

(Typological	 Analysis)	 คือ	 การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่

หรือประเภทหรอืชนดิต่างๆ	(Typologies)	ของข้อมลูทีเ่ป็น

ขัน้ตอนของเหตกุารณ์ต่อเนือ่งกนัไป	โดยการใช้ความรูแ้ละ

แนวคิดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

 3.  การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	ผูว้จิยัน�าข้อมลู

ทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จาก	แบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธิ์	 แบบประเมินตัวชี้วัดความส�าเร็จการพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 แบบสอบถามความพึง

พอใจในการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการ

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 แบบสังเกต	

และ	 แบบประเมินผลจากการปฏิบัติส่วนตนและส่วนรวม

ท�าให้เกิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติ

 4. ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป ็นแบบมาตราส ่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales)วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าเฉลี่ย	()	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)จะให้

ค่าน�า้หนกัคะแนน	และเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 1.	 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ	

	 	 1.1		 ค่าความยากของข้อสอบ	 (P)	 ของแบบ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธิด้์านภาวะผูน้�าเศรษฐกจิพอเพยีง	และ

การจัดการความรู	้(บุญชมศรีสะอาด.	2553	:	110)

		 	 1.2		 ค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบ	 (B)	 ของ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิด้์านภาวะผูน้�า	เศรษฐกิจพอเพยีง	

และการจัดการความรู้	(บุญชม	ศรีสะอาด	(2553	:	106)

	 	 1.3	 หาค่าความเชื่อมั่น	(R)	ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ด้านภาวะผู้น�า	 เศรษฐกิจพอเพียง	 และการ

จัดการความรู	้(บุญชม	ศรีสะอาด.	2553	:	99)

	 2.		สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 3.		สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	t-test	(Dependent)	

ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์	 (E1,E2)	 และ

ดัชนีประสิทธิผล	(บุญชมศรีสะอาด.	2546	:	152-157)

สรุปผลการวิจัย

 1.		จากการศึกษาสภาพมศูีนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

แบบพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย	ทั้ง	2	หมู่บ้าน	คือ	หมู่ที่	8	

บ้านเขวา	หมูท่ี	่9	บ้านเขวาบงึกยุ	และโรงเรยีนบ้านเขวาสะ

ดืออีสาน	 สามารถจ�าแนกแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียงออกได้ดังนี้	1)	แหล่งการเรียนรู้ผักหวานป่า	2)	แหล่ง

การเรียนรู้ลิ้นฟ้าเตี้ย	 3)	 แหล่งการเรียนรู้กาแฟ	 4)	 แหล่ง

การเรียนรู้การเลี้ยงสุกรและปลา	5)	แหล่งการเรียนรู้อ้อย

และมันส�าปะหลัง	 6)	 แหล่งการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย	์ และใน

ส่วนของโรงเรยีนด้านการบรกิารน�า้ดืม่กบัชุมชน	ซ่ึงมสีภาพ

ที่พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้	 แต่ยังไม่มีการ

บริหารจัดการที่เป็นระบบเพียงพอท�าให้ศูนย์การเรียนรู ้

ดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม	

แหล่งการเรยีนรูด้งักล่าวยงัเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัไิม่

เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า	 และแหล่งการเรียนรู้ประเภท

บคุคลหรอืภมูปัิญญาเป็นความรูฝั้งลกึในตวับคุคล	ขาดองค์

ประกอบของศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงที่ยังไม่

เหมาะสม	 ขาดการสร้างการจัดการความรู้และถอดองค์

ความรู้ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง	มีทั้งจุดเด่น	จุดด้อย	ปัญหา

อุปสรรค	 เป้าหมายและความต้องการในการพัฒนาแหล่ง

การเรียนรู้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

	 	 1.1		 จุดเด่นของแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพยีง	มดีงันี	้1)	มพีืน้ทีส่�าหรบัใช้ประโยชน์จากทีด่นิเป็นของ

ตวัเองโดยไม่ได้เช่า	2)	มกีารใช้แรงงานภายในครอบครวัและ

ชุมชน	3)	มเีทคนคิในการท�าเกษตรผสมผสานทีห่ลากหลาย	

4)	มีความมั่นใจ	กล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัต	ิ
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	 	 1.2		 จุดด้อยของแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียง	มีดังนี้	1)	ขาดการวางแผนในการแก้ไขปัญหาหนี้

สิน	2)	ขาดการเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายที่ต่อเนื่อง	3)	ภูมิ

ทัศน์ของแหล่งการเรียนรู้พึ่งพาตนเองยังไม่สมบูรณ์	 เช่น	

ไม่มีห้องน�้า	 ไม่มีท่ีน่ังส�าหรับผู้มาเยี่ยมชม	 4)	 ขาดตัวช้ีวัด

องค์ประกอบของแหล่งการเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง	5)	ขาดความรู้	ทักษะทางปัญญา	และ

จติส�านกึการพ่ึงพาตนเองเกีย่วกบัปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพในการ

ลดรายจ่าย	6)	ขาดความพร้อม	และผูส้นบัสนนุการบรหิาร

จดัการความรูข้องแหล่งการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงอย่าง

ยั่งยืน		 	 	

	 	 1.3	 ปัญหาอุปสรรคของแหล่งการเรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพยีง	มดีงันี	้1)	ฝนไม่ตกตามฤดกูาล	ขาดแคลน

น�้าในการท�าเกษตร	 2)	 ขาดคนถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือ

เทคนคิต่าง	ๆ 	เช่น	การปลกูผกัหวานป่า	การปลกูกาแฟ	การ

ท�าเกษตรผสมผสาน	 3)	 สภาวะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง	 

4)	สินค้าอุปโภค	บริโภคมีราคาแพงมากขึ้น

	 	 1.4		 เป้าหมายและความต้องการของแหล่ง

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีดังน้ี	 1)	 สามารถท�าเกษตร

ผสมผสานแบบยั่งยืน	สามารถลดรายจ่าย	และเพิ่มรายได้

ให้กบัครอบครวัตลอดทัง้ปี	2)	สามารถด�าเนนิกิจกรรมให้มี

ความเข้มแข็ง	พึ่งตนเองได้	3)	มีความต้องการพัฒนาความ

รู	้ศึกษาดูงาน	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และลดความเสี่ยงใน

การขาดทุน	

	 2.		การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

แบบพอเพียง	 กรณีศึกษาต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	ดังนี้

	 	 2.1		 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ

การมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนในการพฒันาศนูย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	โดยประยุกต์ใช้การวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการมี

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์ 

การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชั่วคราว	 (Tentative	 

Conceptual	Model)	ม	ี2	องค์ประกอบหลัก	คือ	1)	การ

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 6	 ขั้นตอน	 คือ	 (1)	 ศึกษา

สภาพปัจจุบันปัญหาและก�าหนดประเด็นในการพัฒนา	 

(2)	 สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีมงาน	 (3)	 การ

วางแผนแบบมีส่วนร่วม	 (4)	 ด�าเนินงานตามแผนและ

ปรับปรุงพัฒนา	 (5)	 การประเมินผลและสรุป	 (6)	 แลก

เปลีย่นเรยีนรู	้และองค์ประกอบหลกั	2)	การด�าเนนิงานจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	15	กิจกรรมย่อย	ดังนี้	

(1)	ศึกษาสภาพปัจจุบัน	และปัญหา(2)	ร่วมระดมความคิด	

และเลือกประเด็น	 (3)	 เลือกศูนย์การเรียนรู้ที่จะพัฒนา	 

(4)	แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	(5)	พัฒนารูปแบบศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 (6)	 สร้างทีมวิจัยร่วมตาม

ความสนใจ	 (7)	 ร่วมกันวางแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู	้ 

(8)	จดัท�าแผนกจิกรรมการพัฒนาศูนย์การเรยีนรูแ้บบมส่ีวน

ร่วม	 (9)	 ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้	 (10)	 ด�าเนินตามแผนกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้และปรับปรุงพัฒนา	 (11)	ทดลองใช้ศูนย์การเรียนรู้

และปรับปรุงพัฒนา	 (12)	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	 

(13)	 สรุปผลการด�าเนินงาน	 (14)	 น�าเสนอผลการด�าเนิน

งานโดยจัดทั้ง	6	ศูนย์การเรียนรู้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

(15)	 การเสริมแรงทางบวกให้รางวัลวุฒิบัตร	 และ	 น�ารูป

แบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนในการพฒันา

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	ต�าบลเหล่า	อ�าเภอ

โกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ชั่วคราวผ่านผู้เชี่ยวชาญ	 

5	 คน	 โดยมีองค์ประกอบหลักของการพัฒนารูปแบบ	 อยู่	 

2	องค์ประกอบ	คือ	1)	การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

(PAR)	6	ขั้นตอน	และ	2)	การด�าเนินงานจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู1้5	กจิกรรมย่อยมผีลการประเมนิทัง้ความเหมาะสม	

ความเป็นไปได้ในทางปฏบิตักิารเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	

และความถกูต้องของรูปแบบการมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนกบั

ชุมชนอยู่ในระดับมาก	

	 	 2.2		 ผลการทดลองการปฏิบัติกิจกรรมแบบมี

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เน้นการ
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สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัต	ิ 

จากการทดลองปฏิบัติจริงมโดยรวมมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการต ่อประสิทธิภาพของผลลัพธ ์ เท ่ากับ	

89.62/85.90	 และค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการมี

ส่วนร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย

รวม	 มีค่าเท่ากับ	 0.7494	 ซึ่งแสดงว่าผู้น�าแหล่งเรียนรู้

เศรษฐกจิแบบพอเพยีง	มคีวามรูเ้พิม่ขึน้	ร้อยละ	74.94และ

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะผู้น�า	 เศรษฐกิจพอเพียง	

และการจดัการความรูห้ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.3		 ผลการทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 กรณีศึกษาต�าบลเหล่า	 อ�าเภอ

โกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 มีองค์ประกอบหลักอยู่	 

2	องค์ประกอบ	คือ	1)	การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

(PAR)	 6	 ขั้นตอน	 และ2)	 การด�าเนินงานจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในลักษณะการบู

รณาการใน	18	กิจกรรมย่อย	ต่างจากผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ในข้อ	2.1	เพิ่มอีกรวม	3	กิจกรรมย่อย	คือ	1)	ประชุมศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	 6	 ศูนย์การเรียนรู้ทุกๆ	

สปัดาห์ทีส่องของเดอืนในการร่วมตดัสนิใจ2)	ร่วมกนัรบัผดิ

ชอบ	ปรบัปรงุภูมทิศัน์ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงทัง้	

6	ศูนย์การเรียนรู้	และ	3)	พัฒนาเสริมศักยภาพทีมงานใน

การปฏิบัติงาน	ดังภาพประกอบ	1
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เศรษฐกิจแบบพอเพียง	กรณีศึกษาต�าบลเหล่า	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม

      

แผนภาพที ่1  รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
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	 3.		ผู ้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจแบบพอเพียงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

	 4.		ผูร่้วมวจิยัมคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงท้ังด้านความพอประมาณ	 ด้านความมี

เหตุผล	ด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	ด้านเงื่อนไขความรู้	ด้าน

เงื่อนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด	

อภิปรายผล

 1.	 จากการศกึษาสภาพมศีนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

แบบพอเพียงในพื้นที่เป้าหมาย	ทั้ง	2	หมู่บ้าน	คือ	หมู่ที่	8	

บ้านเขวา	หมู่ที่	 9	บ้านเขวาบึงกุย	 และโรงเรียนบ้านเขวา 

สะดืออีสาน	สามารถจ�าแนกแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เพียงออกได้ดังนี	้1)	แหล่งการเรียนรู้ผักหวานป่า	2)	แหล่ง

การเรียนรู้ลิ้นฟ้าเตี้ย	 3)	 แหล่งการเรียนรู้กาแฟ	 4)	 แหล่ง

การเรียนรู้การเลี้ยงสุกรและปลา	5)	แหล่งการเรียนรู้อ้อย

และมันส�าปะหลัง	 6)	 แหล่งการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์	 และใน

ส่วนของโรงเรียนด้านการบริการน�้าดื่มกับชุมชน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวจิยัของนดิา	ลอืปัญญา	(2555	:	195-

196)	พบว่า	จากการศกึษาสภาพมศีนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

แบบพอเพยีงในพืน้ทีป้่าหมายทัง้	3	หมูบ้่าน	คอื	หมู	่4	บ้าน

วังจานมี	3	ศูนย์การเรียนรู้	หมู่	13	บ้านวังใหม	่ม	ี1	ศูนย์

การเรียนรู	้ และหมู่	 16	บ้านวังเหนือมี	 3	ศูนย์การเรียนรู้	

และศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงด้านเกษตรผสม

ผสานมีจ�านวน	7	ศูนย์การเรียนรู้คือ	1)	การท�าเกษตรผสม

ผสาน	 2)	 การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว	 3)	 การปลูกสมุนไพร	 

4)	การปลูกยางพารา	5)	การปลูกต้นไม	้6)	การเลี้ยงสัตว์	

ได้แก่	 โคขุน	และ	7)	การเลี้ยงปลา	ซึ่งมีสภาพที่พร้อมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้	 แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการ

ที่เป็นระบบเพียงพอท�าให้ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวยังไม่ได้

ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเหมาะสม	ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจแบบพอเพียงยังขาดองค์ประกอบในการพัฒนา

ศนูย์การเรียนรูใ้นเรือ่งของภมิูทัศน์	เรือ่งการบรกิาร	และยงั

ไม่มีห้องน�้า	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิไกร	 

ค�าแฝง	 (2557	 :	 200-202)	 พบว่า	 สภาพแหล่งเรียนรู้ใน

พื้นที่เป้าหมายชุมชนต�าบลกู่กาสิงห์	 อ�าเภอเกษตรวิสัย	

จังหวัดร้อยเอ็ด	มีจ�านวน	6	แหล่งเรียนรู้	คือ	1)	ภูมิปัญญา

ผ้าไหมพื้นบ้าน	 2)	 การเกษตรทฤษฎีใหม่	 3)	 พิพิธภัณฑ์

ภมูปัิญญาพืน้บ้าน	4)	วรรณกรรมชาวบ้าน	5)	โบราณสถาน

ขอม	และ	6)	ดอนปูต่า	ซึง่มสีภาพทีพ่ร้อมในการจดักจิกรรม

การเรยีนรูไ้ด้	แต่ยงัไม่มกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบเพียง

พอท�าให้แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการ

ศึกษาอย่างเหมาะสม	 แหล่งเรียนรู้ยังขาดองค์ประกอบใน

การพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นเรือ่งของภมูทิศัน์	เรือ่งการบริการ	

และยังไม่มีห ้องน�้า	 แหล่งเรียนรู ้ประเภทบุคคลหรือ

ภูมปัิญญาเป็นความรูฝั้งลึกในตวับคุคล	ยงัขาดการถอดองค์

ความรู้ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง	

	 2.		การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

แบบพอเพียง	 กรณีศึกษาต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	 ช่ัวคราว	 จากการประเมินโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	พบว่า	มีความเหมาะสม	ความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด	 ความเป็น

ประโยชน์อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	 และความสอดคล้อง

ระหว่างการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับการด�าเนิน

งานจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัเหมาะ

สมมากทีส่ดุ	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเกดิการด�าเนนิกิจกรรมการ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิริงจนเกดิองค์ความรูท้ีเ่หมาะสม	น�า

ไปสู่การมีส่วนร่วมตามประเด็นที่สนใจ	ได้แก่	1)	แหล่งการ

เรียนรู้ผักหวานป่า	2)	แหล่งการเรียนรู้ลิ้นฟ้าเตี้ย	3)	แหล่ง

การเรยีนรู้กาแฟ	4)	แหล่งการเรียนรูก้ารเลีย้งสกุรและปลา	

5)	 แหล่งการเรียนรู้อ้อยและมันส�าปะหลัง	 6)	 แหล่งการ

เรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์	 และในส่วนของโรงเรียนด้านการบริการ

น�า้ดืม่กบัชมุชน	สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร.ิ	2550	:	32)	ทรงมพีระราชด�าร	ิความว่า	รู	้รกั	

สามัคค	ีซึ่งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู	้รู้ว่าการจะลงมือท�า
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สิ่งใดนั้น	 จะต้องรู้เสียก่อน	 รู้ถึงปัจจัยท้ังหมด	 รู้ถึงปัญหา

และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา	 มีความรัก	 ท่ีจะต้องพิจารณา

เข้าไปที่ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ	และความสามัคคีที่จะ

ปฏบัิตลิงไปนัน้	ควรค�านงึเสมอว่า	เราจะท�างานคนเดยีวไม่

ได้	ต้องท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ	จึงจะ

มีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี	 สอดคล้องกับ	

ประเวศ	วะสี	(2545	:	21)	ที่กล่าวว่า	การเรียนรู้ของบุคคล

ใดบคุคลหนึง่ไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้เรือ่งนัน้ส�าเรจ็	เพราะคน

อื่นๆ	องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องไม่ได้เรียนรู	้การเรียนรู้

ร่วมกันในการปฏิบัติเท่านั้นจะบังเกิดผลส�าเร็จ	

	 3.		ผลจากการทดลองการปฏิบัติกิจกรรมแบบมี

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การ

เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	มแีนวคดิและทฤษฎเีน้นการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ	และการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ	ทดลอง

ปฏิบตัจิริงมปีระสทิธภิาพทีพ่ฒันาขึน้โดยรวมมปีระสทิธภิาพ

ของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ	

89.62/85.90	และค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยรวม	 มีค่าเท่ากับ	

0.7494	 ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู ้ศูนย์การเรียนรู ้

เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 มีความรู้เพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 74.94	

สอดคล้องกับฉลาด	จันทรสมบตั	ิ(2551	:	83-85)	แผนการ

เรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ในรายวิชา	

501803	การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาท้องถ่ินมีประสทิธภิาพ

ของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 โดยรวม

เท่ากบั	93.99/80.79	และค่าดชันปีระสทิธผิลโดยรวมมค่ีา

เท่ากับ	 0.5742	 ซึ่งแสดงว่านิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	

57.42	และสอดคล้องกับ	ฉลาด	จันทรสมบัต	ิ(2552	:	88-

89)	 แผนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 โดยรวมเท่ากับ	

92.99/80.76	และค่าดชันปีระสทิธผิลโดยรวม	มค่ีาเท่ากบั	

0.6745	 ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู้ผู้น�าศูนย์การเรียนรู้

พึ่งพาตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	67.45	

	 4.		ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

แบบพอเพียง	 กรณีศึกษาต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จงัหวดัมหาสารคาม	พบว่า	การพฒันาทมีผู้ร่วมวจัิย	ในการ

พัฒนาทีมผู้ร่วมวิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	และ	18	กิจกรรม

ย่อยการด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	

ซ่ึงสอดคล ้องกับผลการวิ จัยของ	 Sacharung	 S. ,	 

Chantarasombat	C.,	and	Yeamsang	T.,	(2010:125-

127)	ได้พัฒนาการมส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีนรูต้ามแหล่ง

เรยีนรูข้องภมูปัิญญาท้องถิน่ได้เหมาะสมกบัรบิทและสภาพ

ของท้องถิ่นทั้งของผู้น�าแหล่งเรียนรู้	 กระบวนการเรียนรู้	

และการจัดการความรู	้ และชนาวุธ	 ประทุมชาติ	 (2553	 :	

310-311)	 ได้พัฒนารูปแบบจัดการความรู้ของศูนย์การ

เรยีนรูช้มุชนขมุค�า	โดยการใช้การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี

ส่วนร่วม	และกจิกรรมการเรยีนรูค้วบคูก่ารปฏบิตั	ิท�าให้ได้

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และ

รูปแบบจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุมค�าที่มี

ความเหมาะสม

	 5.		ผลการใช ้รูปแบบการมีส ่วนร ่วมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

แบบพอเพียง	 กรณีศึกษาต�าบลเหล่า	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	 มีความเหมาะสมกับบริบทสภาพ

แวดล้อม	ผูร่้วมวจิยัสามารถด�าเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบมีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาตนเองและครอบครัว	 คือ	 

	 	 5.1	 มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด	 ผู้ร่วมวิจัยเกิดการ

ด�าเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรู้จากการปฏบิตัจิรงิจนเกดิ

องค์ความรู้ที่เหมาะสม	น�าไปสู่การมีส่วนร่วมตามประเด็น

ที่สนใจประกอบด้วย	 ได้แก่	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วม

วางแผน	ร่วมปฏบิตั	ิร่วมตรวจสอบ	ร่วมรบัผดิชอบ	ร่วมรบั

ประโยชน์	 และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน	

สอดคล ้องกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
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ราชด�าริ.	 2548	 :	 32)	ทรงมีพระราชด�าริ	 ความว่า	 รู้	 รัก	

สามัคคี	ซึ่งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู้	รู้ว่าการจะลงมือท�า

สิ่งใดนั้น	 จะต้องรู้เสียก่อน	 รู้ถึงปัจจัยท้ังหมด	 รู้ถึงปัญหา

และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา	 มีความรัก	 ท่ีจะต้องพิจารณา

เข้าไปที่ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ	และความสามัคคีที่จะ

ปฏบัิตลิงไปนัน้	ควรค�านงึเสมอว่า	เราจะท�างานคนเดยีวไม่

ได้	ต้องท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ	จึงจะ

มีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี	 สอดคล้องกับ	

ประเวศ	วะสี	(2545	:	21)	ที่กล่าวว่า	การเรียนรู้ของบุคคล

ใดบคุคลหนึง่ไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้เรือ่งนัน้ส�าเรจ็	เพราะคน

อื่นๆ	องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องไม่ได้เรียนรู	้การเรียนรู้

ร่วมกันในการปฏิบัติเท่านั้นจะบังเกิดผลส�าเร็จ	

	 	 5.2		 มีการปฏิบัติพฤติกรรมตามตัวชี้วัดความ

ส�าเรจ็การพฒันาศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงทีน่�าไป

สู่การปฏิบัติได้จริงอยู่ในระดับดีมากท้ังน้ีเพราะผู้วิจัยและ 

ผูร่้วมวจิยัได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดตวัชีว้ดัศนูย์การเรยีน

รู ้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 การด�าเนินการตามแผนการ

ด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง	 มี	 18	 กิจกรรมย่อย	 

ผูร่้วมวจิยั	มคีวามมุง่มัน่	ทุม่เทในการด�าเนนิการทกุขัน้ตอน

จนประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 สอดคล้องกับตัวช้ีวัด

ความส�าเรจ็ขององค์กรชมุชนของฉลาด	จนัทรสมบตั	ิ(2547	

:	22-27)	ตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแบบบรูณาการ	

มีองค์ประกอบหลัก	 5	 ประการ	 คือ	 1)	 โครงการ	 และ

กระบวนการท�างาน	2)	การบริหารจัดการ	3)	การบริหาร

งบประมาณและทรัพยากร	4)	ผลประโยชน์	5)	การพัฒนา

ขีดความสามารถขององค์กร	

	 	 5.3		 รูปแบบการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงเรียนกบั

ชุมชนในการพัฒนาศูนย์ได้จริงมีองค์ประกอบหลักอยู	่ 

2	 องค์ประกอบ	 คือ	 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	

(PAR)	6	ขั้นตอน	และการด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แบบมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานในลกัษณะการบรูณาการ

ทัง้ร่วมคดิ	ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏบิตั	ิร่วมตรวจ

สอบ	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมรับผลประโยชน์	 และร่วมแลก

เปล่ียนเรียนรูใ้น	18	กจิกรรมย่อย	สอดคล้องกบัแนวคิดของ

วจิารณ์	พานชิ	(2548	:	1-4)	ในส่วนทีว่่าผลจากการน�าเสนอ

ผลงานการวิจัยคืนแก่โรงเรียนกับชุมชน	 ผู้ร่วมวิจัยทุกคน

เหน็ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมครัง้นีจ้งึได้ร่วมกันลงขัน

แสวงหางบประมาณกับผู้มีจิตศรัทธาท้ังภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชนช่วยกันปรับภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมใน

การให้บริการแก่ผู้มาศึกษาดูงานทั้ง	6	ศูนย์การเรียนรู้	เช่น	

ห้องน�้า	 ที่นั่งส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และการให้

บริการต่างๆ	 และผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะครู	 นักเรียน	

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนบ้านเขวาสะ

ดอือสีาน	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเหล่า	ผูใ้หญ่บ้าน	

หวัหน้าศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจแบบพอเพยีง	และชาวบ้าน

ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงใน

โรงเรยีนอกี	1	ศูนย์การเรยีนรูเ้พือ่ใช้ประโยชน์ของศูนย์การ

เรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงอืน่	ๆ 	ทีจ่ะเชือ่มโยงการเรยีน

รูท้ัง้การศกึษาในระบบ	การศกึษานอกระบบ	และการศกึษา

ตามอัธยาศัยของคนทุกเพศ	ทุกวัยในชุมชนต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 การสร้างและพฒันาศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ

แบบพอเพียงควรเชื่อมโยงท้ังโรงเรียนและครัวเรือนเป็น

เครือข่าย	 	

	 	 1.2		 มีการน�าเอาหลักการเศรษฐกิจแบบพอ

เพยีงเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนโดยยดึหลกัเศรษฐกจิแบบ

พอเพียงเกี่ยวกับการท�าบัญชีบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัว

เรือน	 รู้จักการวางแผนแบบมีส่วนร่วม	 มีเงินออม	 มีความ

รอบคอบในการท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 มีชุดความรู้จริงที่ผ่าน

การเรียนรู้จากการปฏิบัติสามารถถ่ายทอดได้	 มีจริยธรรม	

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น	 	

	 	 1.3		 ควรมส่ีวนร่วมแบบเตม็ใจควรม	ี8	ขัน้ตอน

คือ	ร่วมคิด	ร่วมตดัสินใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบตั	ิร่วมตรวจ

สอบ	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมรับผลประโยชน์	 และร่วมแลก

เปลี่ยนเรียนรู้
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	 	 1.4		 ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงใน

ระดับโรงเรียนควรไปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อน�ามา

ประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริงที่โรงเรียนด้วยถือเป็นวิทยากร

ภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรพฒันารปูแบบการมส่ีวนร่วมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

แบบพอเพียงไปสู่	กลุ่ม	องค์กรและชุมชนอื่นที่มีบริบทใกล้

เคียงกันท�าให้เกิดเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

และเข้มแข็งเพิ่มมาก	 	

	 	 2.2		 ควรวจิยัและพัฒนาในเรือ่งการท�าหลกัสตูร

ท้องถิน่เกีย่วกบัการพฒันาศนูย์การเรยีนรูห้รอืแหล่งเรยีนรู้

เศรษฐกิจแบบพอเพียงภายในชุมชนไปด้วย

	 	 2.3		 ควรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมใน

การพัฒนาสมรรถนะให้แก่ผู้น�าชุมชน	ผู้น�ากลุ่มองค์กร	นัก

จดัการความรูท้้องถิน่	ให้มปีระสิทธภิาพในการจดัการความ

รู	้และการเป็นวทิยากรกระบวนการ	ผูอ้�านวยความสะดวก

ในชมุชนควรศกึษากระบวนการเรยีนรูค้วบคูกั่บการปฏบัิติ

ของกลุ่มองค์กรเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่มอย่างเป็น

ระบบและมีการสรุปเรื่องเล่า	 ถอดบทเรียน	 แลกเปลี่ยน

ความรู้และการจดบันทึกมากข้ึน	 และใช้ระยะเวลาในการ

วิจัยยาวมากขึ้น

	 	 2.4		 ควรศึกษากระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับ

การปฏบิตัขิองกลุม่องค์กรเป็นรายบคุคลและเป็นรายกลุม่

อย่างเป็นระบบและมีการสรุปเรื่องเล่า	ถอดบทเรียน	แลก

เปลี่ยนความรู้และการจดบันทึกมากขึ้น	 และใช้ระยะเวลา

ในการวิจัยยาวมากขึ้น
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การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย

การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู

The Training Model Development to Enhance Research, Academic

Service, Preserving Arts and Culture Integrated with Learner-Centered 

Learning Management Competency for Rajabhat Mahasarakha

University instructors without Teaching Certificate

นิรุต	ถึงนาค1 

Nirut	Thuengnak 1 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนารูปแบบฝึกอบรม	 2)	 ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบฝึกอบรม	 และ 

3)	 ศึกษาผลการใช้รูปแบบฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	 การบริการวิชาการ	 การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่

ไม่มีวุฒิครู	 โดยน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	 จ�านวน 

7	คน	ใช้เวลาในการทดลอง	1	ภาคการศึกษา	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบประเมินสมรรถนะการบูรณาการ	และ

แบบบันทกึประกอบการประเมนิ	วเิคราะห์ข้อมลูโดยเปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะการบรูณาการหลังทดลองกบั

เกณฑ์ร้อยละ	75	ของคะแนนเต็มด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม	(One-sample	t-test)	

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

	 1.	 รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหลักการส�าคัญ	 6	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 การสร้างแรงจูงใจ	 

2)	การสร้างความตระหนักรู	้3)	การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	4)	สะท้อนความคิด

และเชื่อมโยงการเรียนรู้จากความส�าเร็จ	 5)	 การฝึกปฏิบัติจริง	 และ	 6)	 การประเมินแบบ	 360	 องศา	 ประกอบด้วย	 5 

ขั้นตอน	ได้แก่ขั้นสร้างความตระหนัก	ขั้นให้ความรู้	ขั้นสร้างความคิดเชื่อมโยง	ขั้นน�าไปปฏิบัติ	และขั้นประเมินผล

	 2.	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบฝึกอบรมที่พัฒนาข้ึนตามเกณฑ์ระสิทธิภาพ	E1/E2	มีค่าเท่ากับ	

76.57/76.67

	 3.	 หลังการฝึกอบรมสมรรถนะการบูรณาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีไม่มีวุฒิครู	สูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ	75	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.01

1	รศ.ดร.	สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

79

 

 ค�าส�าคัญ :	รูปแบบฝึกอบรม,	การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,	อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิครู

Abstract

	 This	research	aimed	to	1)	develop	a	training	model	2)	evaluation	of	the	effectiveness	of	the	

developed	training	model	and	3)	implement	a	training	model	to	enhance	research,	academic	service,	

preserving	arts	and	culture	integrated	with	learner-centered	learning	management	competency	for	

Rajabhat	Mahasarakham	University	 instructors	 without	 teaching	 certificate	 by	 implementing	 the	 

model	with	 7	 Rajabhat	Mahasarakham	University	 instructors	without	 teaching	 certificate	 for	 one	 

semester.	 The	 research	 instruments	were	 the	 evaluation	 forms	 for	 integration	 competency	 and	 

the	 evaluation	 recording	 forms.	 The	 data	were	 analyzed	 by	 the	mean	 scores	 of	 the	 integration	 

competency	after	the	experiment	compare	to	the	criteria	of	75%	of	total	score	by	One-sample	t-test.	

The results of this study were as follows:

	 1.		The	instructional	model	consisted	of	6	factors.	1)	Creating	motivation	2)	Creating	awareness	

3)	Providing	the	knowledge	about	learner-centered	learning	management	4)	reflecting	and	transferring	

knowledge	 from	 the	 success	5)	 actual	 practices	 and	 6)	 360	degree	 feedback.	 The	 instructional 

	studying	management	consisted	of	5	steps;	Awareness	step,	Educative	step,	Linkage	step,	Production	

step	and	Evaluating	step.

	 2.		The	efficiency	E1/E2	of	training	model	was	76.57/76.67

	 3.		After	training,	the	Rajabhat	Mahasarakham	University	instructors	without	teaching	certificate	

had	integration	competency	higher	than	the	criteria	of	75	percent	(p	<	0.01).

 Keywords :	training	model,	learner-centered	learning	management,	instructors	without	teaching	

certificate

บทน�า

	 การบูรการการสอนกับภาระงานอื่นของผู้สอนใน

สถาบันอุดมศึกษา	 ถือเป็นแนวทางส�าคัญในการจัดการ

เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาผู้เรยีนให้สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้

ในชีวิต	และการประกอบวิชาชีพ	การเรียนรู้จากต�าราหรือ

การบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว	ไม่สามารถท�าให้

ผูเ้รยีนพฒันาระบบการคดิทีเ่ช่ือมโยงไปยงัวถีิสงัคมและวถิี

โลกทีเ่ขาตอ้งเผชญิ	ท�าให้ยคุปัจจบุนัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกับ

การจัดการศึกษาจึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการการสอน

กับภาระงานอื่นๆ	 ในระดับอุดมศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นภาระ

งานด้านการวจิยั	การบรกิารวชิาการ	รวมถงึการท�านบุ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม	 ให้เป็นไปตามที่ราชกิจจานุเบกษา	 121/

ตอนพิเศษ	23	ก/หน้า	1/14	มิถุนายน	2557	ก�าหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	หมวด	1	

มาตรา	7	ว่า	“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพฒันาท้องถิน่ทีเ่สรมิสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดนิ	ฟ้ืนฟู
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พลังการเรียนรู้	 เชิดชู	 ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน	 สร้างสรรค์

ศิลปวิทยา	 เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ของปวงชน	มีส่วนร่วมในการจัดการ	การบ�ารุงรักษา	การ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	 ส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	ท�าการสอน	วิจัย	ให้บริการทาง

วชิาการแก่สงัคม	ปรบัปรงุ	ถ่ายทอด	และพฒันาเทคโนโลย	ี

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 ผลิตครูและส่งเสริม

วิทยฐานะครู”	 จึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาท

หน้าที่ตามมาตรา	 8	 จ�านวน	 8	 ข้อ	 โดยเกี่ยวข้องกับการ

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	 ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจภูมิใจใน

วัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน	 ของ

วิชาชีพครู	 ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น	 ตลอดจนแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ

คนในท้องถิ่นให้เกิดการจัดการ	การบ�ารุงรักษาและการใช้

ประโยชน์จาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	

	 ในรายงานวจิยัของอมัเรศ	เนตาสทิธิ	์(2554	:	186)	

ได้ให้ข้อเสนอในการพฒันารูปแบบการบรหิารงานวชิาการ	

ส�าหรับมหาวิทยาลัย	ในก�ากับของรัฐซึ่งก็พบว่าวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลศิของการบรหิารงานวชิาการ	และพฒันารปูแบบการ

บริหารงานวิชาการส�าหรับมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่

เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น	 การเรียนการสอน	 การวิจัย	

การบริการวิชาการ	 ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

บริหารงานวิชาการส�าหรับมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ	เพลินพิศ	จุฬพันธ์ทอง	(2557	:	

70)	ซึ่งได้น�าเสนอกลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	 พบว่าการ

แก้ไขจุดอ่อนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

ตอนล่างให้มคีวามเข้มแข็งด้านการบรกิารวชิาการเชงิบรูณ

าการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน	 สังคม	 และประชาคมอาเซียนทั้ง	

10	กลยทุธ์	ทีน่�าเสนอนัน้กลยทุธ์หนึง่กค็อืการพฒันาพฒันา

กระบวนการและทรัพยากรการบูรณาการการบริการ

วิชาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	

	 เมื่อพิจารณาถึงการน�าแนวคิดนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามก็พบว่าแม้จะมีการก�าหนดบทบาท

หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไว้มามากกว่า	

20	ปี	แต่ด้วยปัญหาภาระการสอนของอาจารย์ที่มีจ�านวน

มาก	รวมถงึความชดัเจนในการขับเคลือ่นการจดั	การเรยีน

รูใ้ห้ผูส้อนสามารถบรูณาการการสอนกับภาระงานอืน่ยงัไม่

เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างชัดเจนดังจะเห็นได้จากผลการประกัน

คุณภาพการศึกษา	ปี	พ.ศ.	2556	ที่ระบุผลการประเมินใน

องค์ประกอบที่	 4-6	 ที่ว่าด้วยองค์ประกอบการวิจัย	 การ

บริการวิชาการและการท�านุบ�ารุงศิลปและวัฒนธรรมน้ัน	

ผลการประเมินสอดคล้องกันอย่างมากในส่วนจุดที่

มหาวิทยาลัยควรพัฒนา	 ทั้ง	 3	 องค์ประกอบต่างช้ีว่า	

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการน�าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์และการเผยแพร่ผลการวิจัยเช่นการน�าผลการ

วิจัยไปใช้สอนหรือน�าไปใช้ผลิตนวัตกรรมต่างๆ	 ควรจัดท�า

แผนบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	

การวจัิย	และควรมกีารประเมนิผลส�าเรจ็ของการบรูณาการ

งานศิลปะและวัฒนธรรม	 กับการเรียนการสอนหรือ

กิจกรรม	และการน�าไปใช้ประโยชน์	

	 ด้วยความตระหนักในบทบาทหน้าที่ดังกล่าวจึง

ท�าให้อาจารย์ในมหาวทิยาลยัราชภฏัได้ด�าเนนิการตามพนัธ

กิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการสอน	 การบริการวิชาการ	

การวิจัย	 และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 แต่การ

ด�าเนินการภารกิจดังกล่าวยังเป็นระบบที่แยกส่วนผู้สอน

จ�านวนไม่น้อยทีข่าดทกัษะในการบูรณาการพนัธกจิเข้าร่วม

กับการจัดการเรียนรู้

	 จากการส�ารวจความต้องการจ�าเป็นของอาจารย์

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ�านวน	93	คน	สังกดัคณะ

หลัก	 5	 คณะ	 ได้แก่คณะครุศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร	์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะวทิยาการจดัการ	และคณะ

วิทยาศาสตร์	 ต่อสภาพปัจจุบันและความต้องการในการ 
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บูรณาการการสอนกับพันธกิจต่างๆ	พบว่า	อาจารย์ที่ไม่มี

วุฒิครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามส่วนใหญ่	 ยัง

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย	 การศึกษาค้นคว้า

แล้วน�ามาเสนอเป็นรายงานหน้าชั้นเรียน	 การบูรณาการ

การสอนกับภาระงานอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นภาระงาน	ด้านการ

วิจัย	 การบริการวิชาการ	 รวมถึง	 การท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมมีน้อยมาก	 แสดงให้เห็นว่ายังขาดทักษะการ 

บูรณาการและการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญการจัดการ

เรียนรู้ของครูเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของ

นักเรียนในทุกด้าน	

	 ครูมีบทบาทที่ส�าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้

และการพัฒนาทักษะของผู้เรียนซึ่งจะเติบโตเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ	 ดังน้ันครูจึงถือได้ว่าเป็น

บุคลากรที่มีความส�าคัญต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ	

ด้วยเหตุดังกล่าวครูจึงควรพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

ของตนเองในๆ	ทกุด้าน	เพือ่ยกระดบัความรู	้ความสามารถ	

อนัเป็นตัวแปรส�าคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อศกัยภาพของผู้เรยีน	

จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องพัฒนาความรู้และทักษะ 

การบูรณาการเพื่อน�ามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู	้

รวมทั้งอาจารย	์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 โดย

เฉพาะอาจารย์ท่ีไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาทางด้านครุศาสตร์

หรือไม่มีวุฒิครูต ้องการรับการพัฒนาสมรรถนะการ 

บรูณาการการสอนกบัพนัธกจิต่างๆ	แต่เมือ่ศกึษาถึงรปูแบบ

การบูรณาการการสอนกับพันธกิจในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก็พบว่ามีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดหรือรายงานผลการ

วิจัยไว้ส่วนใหญ่จะพบว่ามีความพยายามในการหารูปแบบ

การพฒันาสมรรถนะการบรูณาการการสอนกับการบรกิาร

วิชาการ	 นอกจากน้ีจะเป็นการพยายามสร้างรูปแบบการ

ด�าเนินงานตามภารกิจแต่ละด้าน	เช่น	รูปแบบการบริหาร

งานวชิาการ	รูปแบบการบรหิารงานวจิยั	รปูแบบการจดัการ

เรียนการสอน	รปูแบบการท�านบุ�ารุงศิลปวฒันธรรม	เป็นต้น	

แต่ยังไม่มีการพัฒนารูปแบบที่จะใช้ในการฝึกอบรม

บุคลากรสายสอนให้สามารถพัฒนาการสอนควบคู่ไปกับ

พนัธกจิอืน่ๆ	โดยเฉพาะกบัผูส้อนทีไ่ม่ได้ส�าเรจ็การศกึษาใน

วุฒิการศึกษาด้านการศึกษาหรือไม่มีวุฒิครู	 ซึ่งถือเป็นข้อ

จ�ากัดในด้านการท�าความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและหลัก

การปฏิบัติในการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ

ต่างๆ	ซึง่ส่วนใหญ่	จะด�าเนนิการโดยแยกส่วนพนัธกิจ	แต่ละ

ด้าน	แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญที่น�า

มาใช้ร่วมกับแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อสร้าง

ความคิด	กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน	เพื่อ

เกิดการเรยีนรูอ้ย่างเป็นสุขด้วยการมองเหน็คุณค่าในตนจงึ

เป็นแนวคิดที่สามารถน�ามาใช้ในการสร้างพลังการเรียนรู้ 

ที่เกิดจากการบูรณาการการสอนกับพันธกิจต่างๆ	 ดังที่ 

เอือ้อาร	ีศรคีุม้เหนอื	(2553	:	25)	กล่าวว่า	การจดัการเรยีน

การสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส	ครูมีบทบาทส�าคัญใน

การถ่ายทอดความรู	้มบีคุลกิลกัษณะทีเ่ข้มแขง็	อ่อนโยน	ให้

กบันกัเรยีนด้วยความรัก	ความเมตตา	และมคีวามปรารถนา

ให้นกัเรยีนเป็นคนด	ีมคีณุประโยชน์	นกัเรยีนมองเหน็คณุค่า

ของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น	 ครูเป็นผู้สร้างและให้พลัง

ทางความคิดให้กับนักเรียน	 เพราะนักเรียนจะมองครูเป็น

แบบอย่างที่ดีของนักเรียน

	 ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึได้พฒันารปูแบบฝึกอบรมสมรรถนะ

การบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม	ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	 เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้	 ข้อ

สนเทศ	 และรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 

การบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียน 

เป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	 ที่เหมาะสมอันจะน�าไปใช้ใน 

การพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบฝึกอบรมสมรรถนะกา 

รบูรณาการงานวิจัย	 การบริการวิชาการ	 การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
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ศนูย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ที่ไม่มีวุฒิครู	

	 2.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบฝึกอบรม

สมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามที่ไม่มีวุฒิคร	ู

	 3.	 เพื่ อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการ 

บรูณาการงานวจิยั	การบริการวชิาการ	การท�านบุ�ารงุศลิปะ

และวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็น

ศนูย์กลาง	ของอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคามที่

ไม่มีวุฒิครูกับเกณฑ์ร้อยละ	75

สมมติฐานการวิจัย

		 1.	 อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามท่ีไม่มี

วุฒิครูมีสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	 การบริการ

วิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ	75

ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 	 1)	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่	 อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู

	 	 2)		กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่	อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิคร	ู สังกัดคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ�านวน	7	คน	 	

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ตัวแปรต้น	 คือ	 รูปแบบฝึกอบรมสมรรถนะกา

รบูรณาการงานวิจัยการบริการวิชาการ	 การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ที่ไม่มีวุฒิครู

	 	ตัวแปรตาม	คือ	สมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจยัเรือ่งการพฒันารปูแบบฝึกอบรมสมรรถนะ

การบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ไม่มีวุฒิครู	 ครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 

ต่อไปนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 ประชากรที่ใช ้ในการวิจัยได้แก่	 อาจารย์

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคามทีไ่ม่มวีฒุคิรกูลุ่มตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง	2	ระยะคือ

	 	 1)	 ระยะที่	1	คือ	อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่มี

วฒุคิรใูนมหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ�านวน	100	คน	

เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ

การบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	

		 		 2)		ระยะที	่2	คอื	อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์จ�านวน	7	คน

 2. เครื่องมือวิจัย

	 	 1)	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	 เป็น

แบบสอบถามเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการ

พฒันาสมรรถนะการบรูณาการงานวจัิย	การบรกิารวิชาการ	

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	และน�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบฝึก

อบรมสมรรถนะการบรูณาการงานวจิยั	การบรกิารวชิาการ	

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครูที่ประกอบด้วยกิจกรรม	

สื่อ	และแบบประเมินผล
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	 	 2)	 การหาคุณภาพเครื่องมือด้วยการเสนอ 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมนิแล้วพจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรง

เชิงพินิจ	 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	

ของแบบสอบถามการวจิยัครัง้นี	้ปรากฏผลว่า	แบบสอบถาม

มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 0.6	 ถึง	 1.0	

หลังจากนั้นได้น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	(Try	out)	กับ

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่มีวุฒิครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างแต่มลีกัษณะคล้ายกบักลุม่

ตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	จากนั้นน�าคะแนนมาวิเคราะห์หา

ค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	ของแบบสอบถาม	โดยการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า	 (Alpha	 Coefficient)	 ของครอ

นบัค	(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.9821	และ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฝึกอบรมโดยผู ้

เชีย่วชาญซึง่ผลการประเมนิพบว่ารปูแบบฝึกอบรมมคีวาม

เหมาะสมรวมอยู่ในระดับมาก	( x =	4.00)

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  การวจิยัระยะที ่1 ขัน้พฒันารปูแบบฝึกอบรม 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่มีวุฒิครูใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ�านวน	 100	 คน	 เพื่อ

วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะกา

รบูรณาการงานวิจัย	 การบริการวิชาการ	 การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ทีไ่ม่มวีฒุคิร	ูเพือ่น�าไปก�าหนดเป็นเนือ้หา	กิจกรรม	สือ่	และ

การประเมินผลของรูปแบบฝึกอบรม	 ที่จะน�าไปใช้ในการ

พัฒนา	ซึ่งมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้	 	 	

	 	 1)		ศึกษาเอกสาร	งานวิจัย	และต�าราที่ว่าด้วย

การการพัฒนารูปแบบฝึกอบรม	และการบรูณาการงานวจัิย	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

	 	 2)		วเิคราะห์สมรรถนะการบรูณาการงานวิจยั	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อน�ามา

ก�าหนดเป็นแบบสอบถามเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์

ความต้องการจ�าเป็น

	 	 3)		วเิคราะห์ความต้องการจ�าเป็น	ส�าหรบัการ

จดัล�าดบัความส�าคัญความต้องการจ�าและคัดเลือกรปูแบบ

การพฒันาสมรรถนะการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ	ใช้ค่า

ดัชนี	PNI	แบบปรับปรุง	(PNI
modified

)	ค�านวณ

	 	 4)		น�าผลที่ได้มาพัฒนาเป็นรูปแบบฝึกอบรม	

ฉบบัร่างเสนอผู้เชีย่วชาญ	ก่อนน�าไปจดัท�ารปูแบบฝึกอบรม	

ฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปทดลองใช้ต่อไป

  การวิจัยระยะที่ 2 ขั้นทดลองใช้รูปแบบฝึก

อบรม	ผู้วิจัยน�าผลการวิจัยน�ารูปแบบฝึกอบรม	สมรรถนะ

การบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทีไ่ม่มวีฒุคิร	ูน�าไปเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างตามรปูแบบที่

พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยระยะที่	 1	 เก็บข้อมูลโดยการ

ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฝึกอบรม	 ประเมิน

สมรรถนะการ	บรูณาการงานวจิยั	การบรกิารวชิาการ	การ

ท�านบุ�ารงุศิลปะและวฒันธรรมในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้

เรียนเป็นศูนย์กลาง	และติดตามผล

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

	 	 1)	 วิ เ ค ร าะห ์ ข ้ อมู ลด ้ ว ยกา รประ เมิ น

ประสิทธิภาพของรูปแบบฝึกอบรม	 สมรรถนะการบูรณา

การงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีไม่มี 

วุฒิครู	จ�านวน	7	คน	ก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ	E1/E2	=	

75/75

	 	 2)		ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการบูรณา

การงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู

กับเกณฑ์ร้อยละ	75	โดยวิเคราะห์	One	Sample	T-test	

และการวิจัยเชิงคุณภาพ
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 5. ผลการวิจัย

	 	 1.		ผลการพัฒนารูปแบบฝึกอบรมสมรรถนะ

การบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ที่ไม่มีวุฒิครู	พบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบูรณา

การงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

ส�าหรบัอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีไ่ม่มวีฒุิ

ครู	ที่ใช้หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

และแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส	 ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ 

ผูเ้รียนใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาโจทย์ด้าน

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหา 

ที่จะเกิดขึ้นกับสังคม	ด้วยกระบวนการศึกษา	ค้นคว้า	คิด

วิเคราะห	์ สังเคราะห์	 และพัฒน�าผลงานตามกระบวนการ

วิจัย	 แล้วน�าไปใช้กับชุมชน	 ท่ีต้องการแก้ไขหรือป้องกัน

ปัญหา	 รายงานผลในรูปแบบการวิจัยหน้าเดียว	 พัฒนา

ความคิด	 กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์	 เกิดการเรียนรู้

อย่างเป็นสุข	 มองเห็นคุณค่าในตน	 เพื่อการสร้างพลังการ

เรียนรู	้

	 	 	 จากแนวคิดข้างต้นได้น�าเสนอเป็นรูปแบบ

ฝึกอบรมสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	 การบริการ

วิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการ

เรียนรู ้ที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	 ที่ประกอบ

ด้วย	 6	 องค์ประกอบคือ	 องค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจ	

องค์ประกอบการสร้างความตระหนักรู้	 องค์ประกอบการ

ให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	องค์ประกอบสะท้อนความคิดและเชือ่มโยงการ

เรียนรู้จากตัวอย่างของความส�าเร็จที่ประยุกต์การบูรณา

การการวิจัยและการบริการวิชาการ	 องค์ประกอบการ

ปฏิบัติจริง	และองค์ประกอบการประเมินแบบ	360	องศา	

โดยรูปแบบการฝึกอบรมมี	 5	 ขั้นตอน	คือ	 ขั้นสร้างความ

ตระหนกั	ขัน้ให้ความรู	้ขัน้สร้างความคดิเชือ่มโยง	ขัน้น�าไป

ปฏิบัติ	และขั้นประเมินผล	โดยการบูรณาการรูปแบบการ

ฝึกอบรมในแบบบรรยาย	 การเล่าเรื่องราวตามหลัก	 2I3A	

การใช้สถานการณ์ตัวอย่าง	 การเรียนรู้จากตัวอย่างของ

ความส�าเร็จ	 การฝึกอบรมในงาน	 และการประเมินเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ	ดังนี้

   1. ขัน้สร้างความตระหนกั	ภายใต้หลกัการ

สร้างแรงจูงใจ	(Motivation)	+	การสร้างความตระหนักรู้	

(Awareness)	 ใช้วิธีการบรรยายในห้องอบรม	 เน้นการ 

เล ่าเรื่องราวตามหลัก	 2I3A	 ที่ประกอบด้วย	 Idea,	 

intelligence,	Anxiety,	Apply,	Attack หรอืการให้ความ

คิด	ให้ความเข้าใจ	ให้ความห่วงใย	ให้น�าไปใช้	ให้ลงมือท�า	

โดยต้องสร้างแรงจูงใจและความตระหนักรู้ให้ผู้อบรมเกิด

การสร้างความเชื่อตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญว่า	 “ผู้เรียน

ทุกคนมีศักยภาพ	สามารถพัฒนาตนเองได้โดยวิธีการเรียน

รู้ที่แตกต่างกัน”

   2. ขั้นให้ความรู้ ใช้การบรรยาย	 การใช้

สถานการณ์ตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติ	 ในหัวข้อ	 การ

จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั กระบวนการ

ท�าแผนการสอนโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตร	 วิเคราะห์ผู้

เรยีน	ปรบัเนือ้หา	ให้เชือ่มโยงกับชวีติจรงิ	แนวทางการเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมก�าหนดและเลือกวิธีการเรียน

รู้ของตน	 แนวทางการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกถึง

ความสามารถตามความถนดัและความสนใจ	วธิกีารกระตุน้	

เร้าความสนใจผูเ้รยีนแต่ละคนอย่างเหมาะสม	แนวทางการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค�านึงถึงความเหมาะสม	

ความพร้อมและความแตกต่างของผู้เรียน	แนวทางการจัด

กิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้

ประสบการณ์เพิ่มเติม	 และแนวทางการสนับสนุนให้

นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

   3. ขั้นสร้างความคิดเชื่อมโยง ใช้การ

บรรยาย	 การเล่าเรื่องสะท้อนความคิดและเรียนรู ้จาก

ตัวอย่างของความส�าเร็จ	ในหัวข้อ การบูรณาการการวิจัย 

รูปแบบการฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมี	 วิจารณญาณ	
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มีเหตุผลและวางแผนเป็น	 และแนวทางจัดกิจกรรมการ

เรยีนการสอนทีใ่ห้ผูเ้รยีนได้รูจ้กัฝึกปฏบิตัด้ิวยกระบวนการ

โครงงาน	 และหัวข้อการบูรณาการการบริการวิชาการ 

การกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปัญหาและความต้องการ

ของสงัคมนอกมหาวทิยาลยัทีส่ามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์

ใช้ในการบริการวชิาการได้	การส่งเสรมิการให้ผูเ้รยีนได้แลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน	 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด

สร้างสรรค์ผลงานเพือ่น�าไปพัฒนาสังคมนอกมหาวทิยาลัย	

การจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้ประยกุต์ความรู้ไปใช้ในการช่วย

เหลือสังคมนอกมหาวิทยาลัย	 และการประเมินผลงาน

ประยุกต ์ความรู ้ ไปใช ้ ในการช ่วยเหลือสังคมนอก

มหาวิทยาลัยของผู้เรียน

   4. ขั้นน�าไปปฏิบัติ ใช้วิธีการฝึกอบรมใน

งาน	On	the	Job	Training	(OJT)	1	ภาคการศึกษา	เพื่อ

ให้ผู้ฝึกอบรมได้น�าความรู้และทักษะท่ีได้ไปปฏิบัติจริงใน

รายวิชาที่สอน	 โดยมีช่องทางในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

ผู้เข้าฝึกอบรม

   5. ขั้นประเมินผล ใช้การสะท้อนมุมมอง

ของผูฝึ้กอบรมและประเมนิจากผลงานของผูฝึ้กอบรม	ร่วม

กับการใช้แบบประเมินสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

		 2.	 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฝึก

อบรมสมรรถนะการบรูณาการงานวจิยั	การบรกิารวชิาการ	

การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามท่ีไม่มีวุฒิครู	 พบว่าประสิทธิภาพของ

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	 การ

บริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับอาจารย์

มหา วิทยาลั ยราช ภัฏมหาสารคามที

รายการ คะแนนกระบวนการ คะแนนผลลัพธ์

รวม 268 161

เฉลี่ย 38.29 23

ร้อยละ 76.57 76.67

 จากตารางแสดงให้เหน็ว่าประสทิธภิาพของรปูแบบ

การพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	 การบริการ

วิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการ

เรียนรู ้ที่ เน ้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับอาจารย์

มหา วิทยา ลัยราช ภัฏมหาสารคามที่ ไม ่ มี วุฒิ ค รูมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 76.57/76.67เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้	E1/E2	=	75/75

	 3.	 ผลการพฒันาสมรรถนะการบรูณาการงานวจิยั	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ของอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู

		 	 3.1		 ผลเชงิปรมิาณ	พบว่าหลงัสิน้สดุฝึกอบรม	

โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ไว้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมี

สมรรถนะสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ	75	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.01	ผลการทดสอบปรากฏดังตาราง

่ ไ ม ่ มี วุฒิ ค รูมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 76.57/76.67เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้ง

ไว้	E1/E2	=	75/75	ดังตาราง

่

                                    ที่ 1       

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 

การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศนูยก์ลาง ส�าหรบัอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ที่ไม่มีวุฒิครู N=7
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ตาราง 2	 ผลการพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ของอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

One-Sample Test Test Value = 75

สมรรถนะการบูรณา

การงานวิจัย	การ

บริการวิชาการ	การ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

N Mean t df Sig	

7 23 -84.25 6 0.00**

** .01

	 จากตารางแสดงให้เห็นว่าหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ	75	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 
	 	 3.2		 ผลเชงิคณุภาพพบว่าผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

ทกุคนได้มกีารน�าความรูแ้ละทกัษะในการพฒันาสมรรถนะ

การบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ	

ผู้เรียนมีผลงานเชิงประจักษ	์ และผู้สอนมีความพึงพอใจใน

ผลงานของผู้เรียน	 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอน	

ดังนี้

	 	 	 	 3.2.1	 ผลการจัดการเรียนรู้พบว่าผู้เข้า

รับการฝึกอบรมได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ โดยมีกระบวนการท�าแผนการสอน	 วิเคราะห์

หลกัสตูรกบัค�าอธบิายรายวชิา	วเิคราะห์ผูเ้รยีน	ปรบัเนือ้หา	

ให้เช่ือมโยงกบัชวีติจรงิ	แนวทางการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้

มีส่วนร่วมก�าหนดและเลือกวิธีการเรียนรู้ของตน	 แนวทาง

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความสามารถตาม

ความถนัดและความสนใจ	 วิธีการกระตุ้น	 เร้าความสนใจ 

ผู้เรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสม	 แนวทางการกิจกรรมการ

เรยีนการสอนโดยค�านงึถงึความเหมาะสม	ความพร้อมและ

ความแตกต่างของผู้เรียน	 แนวทางการกิจกรรมนอก

ห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ประสบการณ์

เพิ่มเติม	และแนวทางการสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการ

ท�างานเป็นทมีทีส่อน	ทีใ่ช้กระบวนการกลุม่เพือ่ให้ผูเ้รยีนใช้

หลักการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาโจทย์ด้านการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะ

เกิดขึ้นกับสังคม	 ด้วยกระบวนการศึกษา	 ค้นคว้า	 คิด

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และพัฒน�าผลงาน จะเห็นว่าจาก

กิจกรรมการท�างานเป็นทีมที่สอน	 ที่ใช้กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหา

โจทย์ด้านการพฒันานวตักรรมเพือ่แก้ไขปัญหาหรือป้องกนั

ปัญหาทีจ่ะเกดิข้ึนกบัสังคม	ด้วยกระบวนการศึกษา	ค้นคว้า	

คิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	และพัฒน�าผลงาน

	 	 	 	 3.2.2	 ผลงานการบูรณาการงานวิจัย	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พบว่าผู้เรียน

ใช ้กระบวนการกลุ ่มเพื่อให ้ผู ้ เรียนใช ้หลักการทาง

วทิยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาโจทย์ด้านการพฒันานวตักรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคม	

ด้วยกระบวนการศึกษา	 ค้นคว้า	 คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห	์

และพัฒน�าผลงานตามกระบวนการวิจัย	 แล้วน�าไปใช้กับ

ชุมชน	ที่ต้องการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา	

อภิปรายผลและสรุปผล

	 1.		ข้อค้นพบจากผลการประเมนิประสทิธภิาพของ

รูปแบบฝึกอบรมสมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	 การ

บริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ส�าหรับอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	 พบว่า
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ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบูรณา

การงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	

ส�าหรบัอาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีไ่ม่มวีฒุิ

ครมูปีระสทิธภิาพเท่ากบั	76.57/76.67เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ตั้งไว้	 E1/E2	 =	 75/75	 นั้นเนื่องจากรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	ส�าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	 ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตามแนวคิด

การจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางร่วม	 โดย

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งผล

ต่อความสามารถในการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของ 

ผู้เรียนและประโยชน์ที่ผู้เรียนควรจะได้รับ	ครูผู้สอนมีหน้า

ทีค่อยอ�านวยความสะดวกให้ผูเ้รยีนสามารถสร้างองค์ความ

รูด้้วยตนเอง	ผูเ้รยีนมบีทบาทส�าคญัในการสร้างความรูใ้หม่

โดยใช้กระบวนการคดิ	กระบวนการกลุม่	และมปีฏิสมัพนัธ์

และมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้	 ครูผู ้สอนมีการวัดผลและ

ประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ 

ผู้เรียน	ดังที่พิมพันธ	์เตชะคุปต์	และพเยาว์	ยินดีสุข	(2551	

:	25)	กล่าวว่า	การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	

หมายถึง	 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้าง

ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่	 โดยการใช้กระบวนการทาง

ป ัญญา	 (กระบวนการคิด)	 กระบวนการทางสังคม	

(กระบวนการกลุ่ม)	 และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วน

ร่วมในการเรียน	สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้	โดยครู

มบีทบาทเป็นผูอ้�านวยความสะดวกในการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ให้ผู้เรียน	การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ	 ความ

สามารถและความถนัด	 นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางร่วมกับแนวคิด 

นีโอฮิวแมนนิส	 ซึ่งนีโอฮิวแมนนิสเป็นแนวคิดปรัชญาที่ 

มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์และสังคม	 กล่าวคือ	 มุ่งพัฒนา

มนุษย์ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ	และการถ่ายทอดความ

รู้สึกที่ดี	 เต็มไปด้วยความรัก	 ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มาสู่วิธี

การด�าเนินชีวิต	 เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม	ดังนั้น	 การ

เน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพในตัวของ

ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 ความมีน�้าใจ	 จึงน�าไปสู่การ

สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถบูรณาการพันธกิจต่างๆ	 มา

ใช้ได้อย่างลงตัว	ดังที่ชุลีรัตน	์สมร่าง	(2553	:	71)	กล่าวว่า	

การศึกษาตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส	 สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 สามารถ

พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สติปัญญา

และสังคม	 โดยมุ่งพัฒนาอัจฉริยภาพที่แฝงเร้นอยู่ในตัว 

ผู ้เรียนให้ปรากฏออกมา	 และสามารถน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและส่วนรวม	 เม่ือน�าแนวคิด

การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางร่วมกบัแนวคดิ

นีโอฮิวแมนนิส	จึงท�าให้เกิดรูปแบบฝึกอบรมสมรรถนะกา

รบูรณาการงานวิจัย	 การบริการวิชาการ	 การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ไม่มีวุฒิครูที่มีประสิทธิภาพอันประกอบด้วย	 6	 องค์

ประกอบ	คอื	องค์ประกอบการสร้างแรงจงูใจ	องค์ประกอบ

การสร้างความตระหนกัรู	้องค์ประกอบการให้ความรูเ้กีย่ว

กับการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 องค์

ประกอบสะท้อนความคิดและเช่ือมโยงการเรียนรู ้จาก

ตัวอย่างของความส�าเร็จที่ประยุกต์การบูรณาการการวิจัย

และการบริการวิชาการ	องค์ประกอบการปฏิบัติจริง	และ

องค์ประกอบการประเมนิแบบ	360	องศา	โดยรปูแบบการ

ฝึกอบรมมี	 5	 ขั้นตอนคือขั้นสร้างความตระหนัก	 ขั้นให ้

ความรู	้ขั้นสร้างความคิดเชื่อมโยง	ขั้นน�าไปปฏิบัติ	และขั้น

ประเมนิผล	โดยการบรูณาการรปูแบบการฝึกอบรมในแบบ

บรรยาย	การเล่าเรือ่งราวตามหลกั	2I3A	การใช้สถานการณ์

ตัวอย่าง	 การเรียนรู้จากตัวอย่างของความส�าเร็จ	 การฝึก

อบรมในงาน	และการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

	 2.	 ผลการพฒันาสมรรถนะการบรูณาการงานวจิยั	

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ของอาจารย์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีไม่มีวุฒิครูกับเกณฑ์ 

ร้อยละ	75	พบว่าหลงัสิน้สุดฝึกอบรมผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

มสีมรรถนะการบรูณาการงานวจิยั	การบรกิารวชิาการ	การ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 75	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	เนื่องจากรูปแบบฝึกอบรมการ

สมรรถนะการบูรณาการงานวิจัย	การบริการวิชาการ	การ

ท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครูได้ผ่านการศึกษาความต้องการ

จ�าเป็น	น�ามาก�าหนดเป็นหวัข้อเรือ่ง	หลงัจากพฒันารปูแบบ

ได้ผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ	จึงน�าไปใช	้ซึ่ง	รูปแบบ

การฝึกอบรมมี	5	ขั้นตอนคือขั้นสร้างความตระหนัก	ขั้นให้

ความรู	้ขั้นสร้างความคิดเชื่อมโยง	ขั้นน�าไปปฏิบัติ	และขั้น

ประเมนิผล	โดยการบรูณาการรปูแบบการฝึกอบรมในแบบ

บรรยาย	การเล่าเรือ่งราวตามหลกั	2I3A	การใช้สถานการณ์

ตัวอย่าง	 การเรียนรู้จากตัวอย่างของความส�าเร็จ	 การฝึก

อบรมในงาน	และการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	

ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึก

อบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ดังนั้นแต่ละขั้นตอนจึงมี

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนทีร่อบด้านตามหลกักา

รบูรณาการรูปแบบการฝึกอบรมท่ีหลากหลายต้องมีทั้ง

กระบวนการให้ความรู ้	 การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง 

ประสบการณ์ตรงดังงานวิจัยของ	ปิยานี	จิตร์เจริญ	(2557)	

ที่ได้พัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยเครือข่ายครูและ

แนวคิดการออกแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาขัน้ตอน

ของกระบวนการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย	4	ขั้น

คือ	ขั้นตอนที่	1	อบรมเพิ่มความรู้	ขั้นตอนที	่2	ออกแบบ 

สู่ปฏิบัติจริง	ขั้นตอนที	่3	พึ่งพิงเครือข่าย	และขั้นตอนที่	4	

ร่วมให้ประสบการณ์	 ท�าให้ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของ 

กลุ่มตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี	 และงานวิจัยของ 

ชนิพรรณ	 จาติเสถียร	 (2557)	 ได้พัฒนากระบวนการฝึก

อบรมครูประจ�าการด้านการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช ้

จติตปัญญาศกึษาและการชีแ้นะทางปัญญา	ทีช่ีว่้ากิจกรรม

การฝึกอบรมฯ	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ	การเรียนรู้ร่วม

กันในห้องฝึกอบรม	และการฝึกปฏิบัติรายบุคคลใน

ห้องเรยีน	ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมรีะดบัความสามารถ

ในการประเมินเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 รปูแบบการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ประกอบด้วย

หลกัการส�าคญั	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	การสร้างแรงจงูใจ	

2)	การสร้างความตระหนักรู	้3)	การให้ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	4)	สะท้อนความ

คิดและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากความส�าเร็จ	 5)	 การฝึก

ปฏิบัติจริง	และ	6)	การประเมินแบบ	360	องศา	ประกอบ

ด้วย	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นสร้างความตระหนัก	 ขั้นให้ 

ความรู	้ขั้นสร้างความคิดเชื่อมโยง	ขั้นน�าไปปฏิบัติ	และขั้น

ประเมินผล

	 2.	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบฝึก

อบรมทีพ่ฒันาขึน้ตามเกณฑ์ระสิทธภิาพ	E1/E2	มค่ีาเท่ากบั	

76.57/76.67

	 3.	 หลังการฝึกอบรมสมรรถนะการบรูณาการของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ไม่มีวุฒิครู	สูง

กว่าเกณฑ์ร้อยละ	75	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.01

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

  รูปแบบฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะการ 

บรูณาการงานวจิยั	การบรกิารวชิาการ	การท�านบุ�ารงุศลิปะ

และวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง	ส�าหรบัอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ไม่มีวุฒิครู	 เป็นรูปแบบกลางๆ	ที่สามารถประยุกต์ใช้กับ

การฝึกอบรมครไูด้ทกุระดบัทีต้่องการเน้นผูเ้รียนให้มคีวาม

สามารถด้านการคิดวเิคราะห์	คิดสร้างสรรค์	และพฒัน�าผล

งานในรปูแบบโครงงาน	จงึควรน�าไปขยายผลยงัครใูนระดบั

การอาชีวศึกษา	 การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด�าเนินการตาม 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

89

5	ขัน้ตอนคอืขัน้สร้างความตระหนกั	ขัน้ให้ความรู	้ขัน้สร้าง

ความคิดเชื่อมโยง	ขั้นน�าไปปฏิบัต	ิและขั้นประเมินผล	โดย

การบูรณาการรูปแบบการฝึกอบรมในแบบบรรยาย	 การ

เล่าเรือ่งราวตามหลกั	2I3A	การใช้สถานการณ์ตวัอย่าง	การ

เรียนรู้จากตัวอย่างของความส�าเร็จ	 การฝึกอบรมในงาน	

และการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 ควรน�าหลักการสร้างความตระหนักการเล่า

เรื่องราวตามหลัก	2I3A	ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	โดยประยุกต์รูป

แบบการฝึกอบรม	 5	 ขั้นตอนไปทดลองพัฒนาความ

ตระหนกัต่อส่ิงใดส่ิงหนึง่ของเยาวชน	หรอืบคุลากรในแต่ละ

ระดับ	ซึง่หลกัการและขัน้ตอนนีผู้ว้จัิยคาดว่าจะสามารถน�า

ไปใช้ในการพัฒนาจิตลักษณะอันเป็นการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของมนุษย์ได้
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 และเขต 3

Educational Quality Development of the Small Educational 

Institutions under Maha Sarakham Office of Primary Education

Area 1, Area 2, and Area 3

จ�าเนียร	พลหาญ1,	สุทัศน	์แก้วค�า2,	อนุสรณ์	ถูสินแก่น3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่	1)	เพือ่ศกึษาสภาพปัญหา	ความต้องการการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศกึษาขนาดเลก็	2)	เพือ่เสนอรปูแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเล็กทีเ่หมาะสม	และ3)	เพือ่ศกึษา

ผลการใช้รปูแบบการพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม	

เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	กลุ่มตัวอย่าง	รวม	552	คน	สถิติที่ใช้	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการ

วิเคราะห์ข้อเชิงคุณภาพใช้การพรรณาวิเคราะห์	

ผลวิจัย ดังนี้

	 1.	 ปัญหาการด�าเนนิงานของสถานศกึษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามหาสารคาม	เขต	1-3	โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มีปัญหาการด�าเนินงานในระดับมาก	2	ด้าน	คือ	ด้านวิชาการ

และด้านการบริหารงานบุคคล	ส่วนด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปมีปัญหาการด�าเนินงานในระดับปานกลาง	

	 2.	 ความต้องการการด�าเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม	 

เขต	1-3	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มีความต้องการการพัฒนาในระดับมาก	2	ด้าน	คือ	 

ด้านวิชาการและด้านการบริหารงานบุคคล	ส่วนด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปมีความต้องการการพัฒนาใน

ระดับปานกลาง	

	 3.	 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคามเขต	1-3	ประกอบด้วย

	 	 3.1	 องค์ประกอบด้านภารกจิของสถานศกึษา	ประกอบด้วย	4	ด้าน	ดงันี	้1)	ด้านวชิาการ	2)	ด้านงบประมาณ	

3)	ด้านการบริหารงานบุคคล	และ4)	ด้านการบริหารงานทั่วไป	

1 
2 
3 อาจารย ์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

อาจารย ์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

อาจารย ์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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	 	 3.2	 องค์ประกอบด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก	 ประกอบด้วย	 7	 ขั้นตอน	 คือ 

1)	การเตรียมการ	2)	การสร้างความตระหนัก	3)	การวางแผนการด�าเนินการ	4)	การปฏิบัติตามแผน	5)	การวัดและการ

ประเมินผล	6)	การสะท้อนผลการด�าเนินงาน	และ	7)	การก�ากับ	ติดตามและนิเทศ

	 	 3.3	 องค์ประกอบด้านบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา	ประกอบด้วย	3	ส่วน	คือ	1)	บทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา	2)	บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและนักเรียน	และ3)	บทบาทของผู้บริหารและครู 

ผู้สอน	

	 4.	 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	พบว่า	การด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	ทั้ง	9	โรงเรียน	สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง	

9	โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนก�าหนดไว้

	 5.	 ผลการสรปุและยนืยนัรปูแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็	พบว่า	ผูท้รงคณุวฒุเิหน็

ว่า	 รูปแบบที่น�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็กได้จริง	

 ค�าส�าคัญ	:	การพัฒนาคุณภาพ,	สถานศึกษาขนาดเล็ก	

Abstract

	 This	 research	 had	 the	 objectives	 to:	 1)	 study	 the	 state	 of	 the	 problems	 and	 needs	 for	 

educational	quality	development	 in	 the	small	educational	 institutions;	2)	propose	an	appropriate	

model	of	educational	quality	development	in	the	small	educational	 institutions;	and	3)	study	the	

results	of	 implementing	 the	model	of	educational	quality	development	 in	 the	 small	educational	 

institutions	under	Maha	Sarakham	Office	of	Primary	Education	Area	1,	Area	2,	and	Area	3.	The	sample	

comprised	 552	 people.	 The	 statistics	 employed	were	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 and	 

descriptive	analysis	was	employed	in	the	analysis	of	the	qualitative	data.	

The results are as follows:

	 1.	 The	 problem	 concerning	 the	 operation	 of	 the	 small	 educational	 institutions	 under	 

Maha	Sarakham	Office	of	Primary	Education	Area	1-3,	on	the	whole,	was	in	the	moderate	level.	When	

considered	aspect	by	aspect,	it	was	found	that	2	aspects	had	the	problem	in	the	high	level.	They	

were	the	aspect	of	academic	and	personnel	administration.	Meanwhile,	the	aspect	of	budget	and	the	

aspect	of	general	administration	had	their	problem	in	the	moderate	level.

		 2.	 The	 need	 concerning	 the	 operation	 of	 the	 small	 educational	 institutions	 under	 
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Maha	Sarakham	Office	of	Primary	Education	Area	1-3,	on	 the	whole,	was	 in	 the	high	 level.	When	 

considered	aspect	by	aspect,	it	was	found	that	2	aspects	had	the	need	for	development	in	the	high	

level.	They	were	the	aspect	of	academic	and	personnel	administration.	Meanwhile,	 the	aspect	of	

budget	and	the	aspect	of	general	administration	had	their	need	for	developmentin	the	moderate	

level.

	 3.		The	model	of	educational	quality	development	in	the	small	educational	institutions	under	

Maha	Sarakham	Office	of	Primary	Education	Area	1-3	is	composed	of	the	following:

	 		 3.1	 The	 components	 concerning	 the	 mission	 of	 the	 educational	 institutions	 are:	 

1)	academic,	2)	budget,	3)	personnel	administration,	and	4)	general	administration.

	 		 3.2		 The	 components	 concerning	 the	 process	 of	 the	 educational	 quality	 development	 

of	 the	 small	 educational	 institutions	 comprised	 7	 steps.	 They	were:	 1)	 preparation,	 2)	 creating	 

realization,	 3)	 planning,	 4)	 implementation,	 5)	measurement	 and	 evaluation,	 6)	 reflection,	 and	 

7)	directing,	monitoring	and	supervision

		 	 3.3		 The	components	concerning	the	roles	and	duties	of	persons	involved	with	problem	

solving	comprised	3	parts.	They	were:	1)	roles	and	duties	of	the	educational	institution	committee,	 

2)	roles	and	duties	of	the	parents	and	students,	and	3)	roles	of	the	administrator	and	teachers.

	 4.		The	results	of	implementing	the	model	of	educational	quality	development	in	the	small	

educational	institutions	under	Maha	Sarakham	Office	of	Primary	Education	Area	1,	Area	2,	and	Area	3	

revealed	 that	 the	 operation	 on	 educational	 quality	 development	 of	 the	 educational	 institutions	 

according	to	the	model	of	educational	quality	development	 in	all	9	small	schools	enabled	the	9	

schools	to	meet	their	objectives	of	educational	quality	development.

	 5.		 In	 terms	 of	 conclusion	 and	 endorsement,	 it	 was	 found	 that	 the	 certified	 experts	 saw	 

that	 the	model	 of	 educational	 quality	 development	 that	 had	 been	 implemented	 in	 the	 small	 

educational	institutions	under	Maha	Sarakham	Office	of	Primary	Education	Area	1,	Area	2,	and	Area	3	

was	suitable	and	useful	and	could	practically	develop	the	quality	of	education	in	small	educational	

institutions.

 Keywords	:	Quality	development,	Small	educational	institutions

บทน�า

	 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเน้นการ

ปกครองแบบประชาธปิไตย	การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง	การกระจายอ�านาจ	 เพื่อให้การท�างานมีความ

เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของผูร้บับรกิารอย่าง

แท้จริงในแต่ละพื้นที่	 เคารพในสิทธิมนุษยชน	 ความเท่า

เทยีมกนัของคนในสงัคม	ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	4	เน้นความมีศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	 สิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาคย่อมได้รับ

ความคุม้ครอง	(ราชกิจจานเุบกษา.	2550	:	3)	ซึง่สอดคล้อง
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กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 2542	 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	กล่าวไว้ในมาตรา	8	

(2)	 ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ซึ่งการจัดการ

ศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	(มาตรา	10)	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546	ข.	 :	6)	การบริหารงานเพื่อ

ให้บรรลผุลดงักล่าวข้างต้นจ�าเป็นต้องอาศัยกลไกสนบัสนนุ

ให้สถานศึกษาสามารถด�าเนินการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาอย่างอิสระ	 มีความคล่องตัวในการท�างาน	

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละพื้นที่	 รัฐบาลจึงได้ 

ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546	 ก�าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตามมาตรา	35	(2)	เฉพาะที่เป็นโรงเรียน

มฐีานะเป็นนติบิคุคล	(กระทรวงศกึษาธกิาร.	2546	ค.	:	20)	

มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดย

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�านาจให้	 4	 ด้านคือ	 ด้าน

วิชาการ	ด้านงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคล	และ

ด้านการบริหารงานท่ัวไป	 เพื่อท�าให้บรรลุเป้าหมายคือ 

ผูเ้รยีน	เป็นคนด	ีเก่ง	และมคีวามสขุ	(กระทรวงศกึษาธกิาร.	

2546	 :	 30)	 สภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน	 เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติยังไม่น่าพอใจมาก

นัก	 จากการจัดอันดับขีดความสามารถด้านการจัดการ

ศกึษาของประเทศไทยโดย	IMD	(International	Institute	

for	Management	 Development)	 ประเทศไทยอยู่ใน

อันดับที่	 48	 จาก	 61	 ประเทศ	 ในปี	 2550	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา.	2551	:	31)	

	 จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินความ

ก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษา	 ในวาระครบรอบ	 6	 ป	ี

ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	 2542	 ด้านการปฏิรูประบบการบริหาร	 และการ

จัดการศึกษาพบว่าการกระจายอ�านาจให้สถานศึกษายัง

ด�าเนินการไม่ได้มากนัก	 ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	 2546	ก�าหนด

ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลโดย	

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหาร

จัดการ	 และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล	 พร้อมทั้งมอบอ�านาจไปหลาย

เรือ่ง	แต่สถานศกึษายงัไม่มอี�านาจในการตดัสนิใจอย่างเตม็

ที่	 โดยเฉพาะด้านงบประมาณและด้านการบริหารงาน

บุคคล	นอกจากนั้นสถานศึกษาส่วนใหญ	่โดยเฉพาะสถาน

ศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพร้อมในการเป็นนิติบุคคล	

เน่ืองจากขาดบุคลากรและขาดความรู้ความเข้าใจ	 (ส�านัก 

งานเลขาธกิารสภาการศึกษา.	2548	:	50)	การบรหิารสถาน

ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	

มาตรา	 39	 ก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย 

ภารกิจด้านวิชาการ	ด้านงบประมาณ	ด้านการบริหารงาน

บคุคล	และด้านการบรหิารทัว่ไป	ให้สถานศกึษาด�าเนนิการ

เอง	จากการวิเคราะห์งานทั้ง	4	งาน	เห็นว่า	งานวิชาการ 

เป็นหัวใจหรือเป็นงานหลักของสถานศึกษา	 (ปรียาพร	 

วงศ์อนุตรโรจน์.	2546	:	1,	พิชัย	เสงี่ยมจิตต์.	2542	:	4)	

นอกนั้นถือเป็นงานสนับสนุน	

	 มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคามโดยสาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา	 คณะครุศาสตร์ตระหนักในความส�าคัญ

จ�าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก	 จึงได้จัดท�าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	 

โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	 

Development)	ในการวางแผนร่วมกนัเพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขนาดเล็กด้วยกลยุทธ์การ

ประชุมระดมสมองแบบสร้างสรรค	์การประชุมปฏิบัติการ	

การนิเทศ	 ติดตามผล	 จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ

ศึกษา	เพือ่พฒันารปูแบบการด�าเนนิงานพฒันาคุณภาพการ

บรหิารจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็และเผยแพร่

ผลการด�าเนินงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	 ความต้องการในการ

พัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	

		 2.		เพือ่เสนอรปูแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาขนาดเลก็ทีเ่หมาะสมในการพฒันาคณุภาพ

การจดัการศกึษาของสถานศึกษาขนาดเลก็	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	

		 3.		เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	

ขอบเขตวิจัย

		 1.		ขอบเขตด้านพื้นที	่พื้นที่ในการวิจัย	คือ	สถาน

ศึกษาขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มหาสารคาม	เขต	1	เขต	2และเขต	3	จ�านวน	9	โรงเรียน

		 2.		ขอบเขตด้านระยะเวลา	ปีงบประมาณ	2555

		 3.		ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 การบริหารสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก	4	ด้าน	คือ	ด้านวิชาการ	ด้านงบประมาณ	

ด้านการบริหารงานบุคคล	และด้านการบริหารทั่วไป

		 4.		ขอบเขตด้านประชากร	ประชากร	คอื	ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา	 และผู้แทนครูในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 1	 

เขต	2	และเขต	3

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	แบ่งออกเป็น	4	ระยะ	ดังนี	้

 ระยะที ่1	ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการการ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

   1.1  วิธีด�าเนินการวิจัย

		 	 	 การด�าเนินการวิจัยในระยะที	่1	มี	3	ขั้น

ตอน	 คือ	ขั้นตอนที่ 1	 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกีย่วข้องกบัการบรหิารงานของสถานศกึษาขนาดเลก็ทัง้ใน

และต่างประเทศสรปุเป็นกรอบความคดิในการบรหิารงาน

ของสถานศึกษาขนาดเล็ก	ขั้นตอนที่ 2	วิเคราะห์ข้อมูลที่

เก็บรวบรวมมาในขั้นที่	 1	 และน�ามาเขียนนิยามศัพท์ให้

ชัดเจนตามสภาพจริง	 ขั้นตอนที่ 3	 น�ากรอบแนวคิดที่

ปรบัปรงุชัดเจนแล้วมาสร้างแบบสอบถามเพือ่เกบ็รวบรวม

ข้อมูลต่อไป

  1.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระยะที่ 1

		 	 	 1)	ประชากร	ประกอบด้วย	ผู้บรหิารสถาน

ศึกษา	และตัวแทนครูผู้สอน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	

จ�านวน	363โรงเรียน

		 	 	 2)	กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผู้ตอบแบบสอบถาม	

ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา	ตัวแทนครูผู้สอน	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	

เขต	 1	 เขต	 2	 และ	 เขต	 3	 โรงเรียนละ	 2	 คน	 รวมกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด	จ�านวน	552	คน

   1.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

ในระยะที่ 1 

		 	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับเพื่อ

สอบถามผู้บรหิารสถานศึกษาและตวัแทนครผูู้สอนเกีย่วกบั

สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และเขต	3	

   1.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย

การน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะ

สมตามกรอบแนวคดิการวิจยั	เนือ้หา	การใช้ภาษา	โดยการ

วิเคราะห์	 IOC	 ใช้ก�าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง

มากกว่าหรอืเท่ากบั	0.5	แสดงว่ามคีวามเหมาะสมใช้ได้	น�า

ผลมาวเิคราะห์ปรบัปรงุแบบสอบถามให้สมบรูณ์และน�าไป	

try	 out	 กับประชาการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้ค่าอ�านาจ

จ�าแนกทีม่ค่ีาระหว่าง	.38	ถงึ	.76	และมค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้

ฉบับเท่ากับ	.98	
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   1.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 1

		 	 	 ผู้วิจัยการประสานงานส่งแบบสอบถาม

ถึงผู ้อ�านวยการสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ ่มตัวอย่าง	 พร้อม

ก�าหนดวัน	 เวลา	 รับแบบสอบถามคืน	 ผู้วิจัยก�าหนดรับ

แบบสอบถามคืนภายใน	 15	 วัน	 ได้รับแบบสอบถามกลับ

มา	จ�านวน	461	ฉบับ	คิดเป็น	ร้อยละ	83.51

   1.6  การวิเคราะห์ข้อมูล ระยะที่ 1

		 	 	 เมือ่ได้ข้อมลูจากการเกบ็รวบรวมมาทัง้	3	

ส�านักงานเขตพื้นการศึกษาแล้วผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล	

โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บ

รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)	

 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

   2.1  วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 	 	 การด�าเนินการในระยะที	่2	มีการด�าเนิน

งาน	3	ขัน้ตอน	คอื	ขัน้ตอนที ่1	วเิคราะห์สภาพการด�าเนนิ

งานของสถานศึกษาขนาดเล็ก	ขั้นตอนที่ 2	ยกร่างรูปแบบ

การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาด

เล็ก	น�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ	แก้ไข	 ให้ชัดเจน	

เหมาะสม	ขั้นตอนที่ 3	ปรับปรุงและประเมินความเหมาะ

สมและความเป็นไปได	้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	

   2.2 กลุ่มเป้าหมาย

		 	 	 กลุ่มเป้าหมายที่ในระยะที่	 2	 เป็นผู้ทรง

คุณวุฒิประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก	

จ�านวน	7	คน	

   2.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ระยะที่ 2

		 	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่	2	เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม	ความ

สอดคล้อง	และความเป็นไปได	้

   2.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

		 	 	 การตรวจสอบคุณภาพ	 ด ้านความ

ครอบคลุม	ส�านวนภาษา	ให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนและน�า

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมตาม

จุดประสงค์	เนื้อหาการใช้ภาษา	ใช้การวิเคราะห	์IOC	โดย

ก�าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ	

0.5	แสดงว่ามีความเหมาะสมใช้ได	้

   2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 2

	 		 	 ผู ้วิจัยน�าเค้าโครงการวิจัยไปให้ผู ้ทรง

คุณวุฒิด้วยตนเองพร้อมแบบประเมินรูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กพร้อม

นัดหมายวันเวลา	ในการขอรับแบบประเมินคืน	ภายใน	7	

วัน	โดยผู้วิจัยจะไปขอรับแบบประเมินด้วยตนเอง

   2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 

		 	 	 ผู้วิจยัน�าแบบประเมนิรปูแบบการพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กมา

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	deviation)	

 ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้

   3.1 วิธีการด�าเนินการ

	 	 		 การทดลองใช้รูปแบบ	มี	5	ขั้นตอน	คือ	

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบ	ขั้นตอน

ที่ 2	 สร้างคู่มือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็กที่ใช้คู่กับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา	ขั้นตอนที่ 3	คัดเลือกสถานศึกษาขนาด

เล็กเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อท�าการทดลองรูปแบบการ

พฒันาคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็	

จ�านวน	 9	 แห่ง	ขั้นตอนที่ 4	 เสนอแผนการท�างานเสนอ

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา

มหาสารคาม	 เขต	 1-3	 ตรวจสอบและท�าความเข้าใจใน

กิจกรรม	ขั้นตอนที่ 5	 การน�าแผนที่วางไว้ลงสู่การปฏิบัติ

จริงกับสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	

  3.2 กลุ่มตัวอย่าง

		 	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง	 จ�านวน	
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9	โรงเรียน	ประกอบด้วย	โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว	โรงเรียน

บ้านหัน	และโรงเรยีนโนนตาลกดุเวยีนหนองหญ้าม้า	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	

เขต	1	โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์โรงเรียนบ้านเหล่า

จัน่	และโรงเรียนบ้านโคกเพิม่โคกกลาง	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	2	โรงเรียน

บ้านหนองแวง	 โรงเรียนบ้านยางสินไชยดอนหาด	 และ

โรงเรียนบ้านผักแว่น	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3

  3.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

	 	 	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูในระยะที	่3	ผูว้จิยั

และสถานศึกษาได้ใช้เครื่องมือ	ประกอบด้วย	แบบสังเกต

แบบมโีครงสร้าง	แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	แบบสอบถาม	

และแบบประเมิน	

   3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

		 	 	 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการด�าเนิน

การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาด

เล็ก	โดยการวิเคราะห์	IOC	ใช้ก�าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความ

สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ	0.5	แสดงว่ามีความเหมาะ

สมใช้ได้	 และการประเมินความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	

และความเป็นประโยชน์โดยผู้ทรงคณุวฒุ	ิจ�านวน	5	คนเป็น

ผู้ประเมินความเหมาะสม

   3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 3

		 	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล

จากการใช้ทดลองใช้รปูแบบการพฒันาคณุภาพการจดัการ

ศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็	โดยสถานศกึษาทีเ่ป็นกลุม่

ตัวอย่างใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	4	ฉบับ	คือ	

แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง	 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง	

แบบสอบถาม	และแบบประเมิน

   3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 3

		 	 	 3.6.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบ

สัมภาษณ์	 แบบสังเกต	 และแบบบันทึก	 ผู้วิจัยได้วางแผน

วิเคราะห์โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์

		 	 	 3.6.2	 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของ

สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีเข้าร่วมโครงการและการประเมิน

คุณภาพของคู่มือ	 ผู้วิจัยจะน�ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย	

(Mean)	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)	

 ระยะที่ 4 การสรุปและยืนยันรูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

   4.1 วิธีการด�าเนินการ

	 		 	 จดุประสงค์ในการด�าเนนิการในระยะท่ี	4	

มี	2	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่ 1	น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

ระยะที่	3	มาศึกษาวิเคราะห	์สรุปผลการทดลองการใช้รูป

แบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขนาดเล็กและปรับปรุงให้เกิดความชัดเจน	 และ	ขั้นตอน 

ที่ 2	การสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion)	ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษาและนักวิชาการ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหารการ

ศึกษา	 เพื่อให้ความเห็นและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี

ความสมบูรณ์พร้อมที่จะน�าขยายผลต่อไป

   4.2 กลุ่มตัวอย่าง

		 	 	 กลุ่มตวัอย่าง	ทีเ่ข้าร่วมสัมมนาเพือ่ยนืยนั

รูปแบบเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ	 มีประสบการณ์

ในการบริหารงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 หรือเป็นนัก

วิชาการที่มีความรู้ความ	 เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน

สถานศึกษาขนาดเล็ก	จ�านวน	15	คน	

   4.3 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู

		 	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแผนบันทึกและแบบประเมินการสนทนากลุ่ม	(Focus	

Group	 Discussion)	 โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดให้มีผู้บันทึก	

(Note	Taker)	ขณะทีผู้่เชีย่วชาญให้ความเหน็	ข้อเสนอแนะ	

เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพส�าหรับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก

   4.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 		 	 เน่ืองจากเป็นแบบบันทึกปลายเปิด	 ซ่ึง 

ผู้บันทึก	 (Note	 Taker)	 จะบันทึกตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ
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แนะจงึไม่ได้เป็นแบบไว้	และไม่ได้เรยีงล�าดบัประเดน็ในการ

บนัทกึขึน้อยูก่บัสถานการณ์และการสนทนา	ซึง่ผูว้จิยัจะน�า

ข้อมลูมาสงัเคราะห์เพือ่ปรบัปรงุรปูแบบการพฒันาคณุภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	

  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 4

	 		 	 เก็บรวบรวมจากการบันทึกและสรุปผล

การสนทนากลุม่จากการบันทกึทีผู่ว้จัิยก�าหนดไว้	นอกจาก

นั้นผู้วิจัยยังได้บันทึกเสียงและภาพเป็นวิดีโอ	ขณะสัมมนา

อิงผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอความ

เห็นอย่างสมบูรณ์

   4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

		 	 	 เมื่อเสร็จจากการสนทนากลุ่มแล้ว	ผู้วิจัย

จะได้น�าข้อมลูที	่Note	Taker	บนัทกึและจากวดีโีอท่ีบนัทกึ

ไว้ขณะสัมมนามาสรุปผลเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาขนาด เ ล็ กที่ มี

ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์โดยการพรรณาวิเคราะห์	

สรุปผลการวิจัย

		 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	1-3	พบว่า

		 1.		ปัญหาการด�าเนนิงานของสถานศกึษาขนาดเล็ก	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม	 เขต	 1-3	

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน	 

พบว่า	มปัีญหาการด�าเนนิงานในระดบัมาก	2	ด้าน	คอื	ด้าน

วชิาการและด้านการบรหิารงานบคุคล	ส่วนด้านการบรหิาร

งบประมาณและด้านการบริหารท่ัวไปมีปัญหาการด�าเนิน

งานในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ	พบว่า

ผูบ้รหิารสถานศึกษาและผูแ้ทนข้าราชการครมูคีวามเหน็ว่า

ปัญหาการด�าเนินงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม	 เขต	 1-3	 โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

มีปัญหาการด�าเนินงานในระดับมาก	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้าน

วิชาการและด้านการบริหารงานบุคคล	 ส่วนด้านงบ

ประมาณและด้านการบรหิารทัว่ไปมีปัญหาการด�าเนนิงาน

ในระดับปานกลาง	

		 2.	 ความต้องการการพฒันาการจดัการศกึษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม	เขต	1-3	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิาณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	มคีวามต้องการการพฒันาในระดบัมาก	

2	ด้าน	คอื	ด้านวิชาการและด้านการบรหิารงานบคุคล	ส่วน

ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปมี

ความต้องการการพัฒนาในระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณา

ตามสถานภาพ	 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทน

ข้าราชการครมูคีวามเหน็ว่ามคีวามต้องการการพฒันาของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม	เขต	1-3	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิาณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	มคีวามต้องการการด�าเนนิงานในระดบั

มาก	2	ด้าน	คอื	ด้านวชิาการและด้านการบรหิารงานบุคคล	

ส่วนด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปมีความ

ต้องการการด�าเนินงานในระดับปานกลาง	

		 3.	 องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษามหาสารคามเขต	1-3	ประกอบด้วย

   3.1  องค์ประกอบด้านภารกิจของสถาน

ศึกษาประกอบด้วย	4	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านวิชาการ	2)	ด้าน

งบประมาณ	 3)การบริหารงานบุคคลกรและ4)การบริหาร

งานทั่วไป	

   3.2  องค์ประกอบด้านกระบวนการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก	 ประกอบด้วย	 7	 ขั้นตอน	

คือ	1)	การเตรียมการ	2)	การสร้างความตระหนัก	3)	การ

วางแผนด�าเนินการ	4)	การปฏิบัติตามแผน	5)	การวัดและ

การประเมินผล	6)	การสะท้อนผลการด�าเนินงาน	และ	7)	

การก�ากับ	ติดตามและนิเทศภายในโรงเรียน	

   3.3 องค์ประกอบด้านบทบาทหน้าที่ของ 

ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา	 ประกอบด้วย	 1)	 บทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษา	2)	บทบาทหน้าทีข่อง

ผู้ปกครองและนักเรียน	และ	3)	บทบาทของผู้บริหารและ
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ครูผู ้สอน	 และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าควรเพิ่มบทบาทของ

องค์กรเครือข่ายเชิงพื้นท่ีเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 4.		สรุปผลการทดลองใช ้รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 ผู ้วิจัยได้

ด�าเนนิการทดลองใช้รปูแบบโดยเริม่จากการสร้างคู่มอืการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ใช้คู่

กบัรปูแบบการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาพร้อมทัง้จดั

ท�าแผนการด�าเนนิงานพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก	 คัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็ก 

เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทดลองรูปแบบการพัฒนา

คณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็	จ�านวน	

9	 โรงเรียน	 จัดให้มีการประชุมกลุ ่มเพื่อให้ผู ้วิจัยและ

บุคลากรในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ท�าความเข้าใจใน

การน�ารูปแบบไปทดลองใช้	 ผลการด�าเนินการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง	 9	 โรงเรียนตามรูป

แบบ	พบว่า	การด�าเนนิการตามรปูแบบการพฒันาคณุภาพ

การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็	สามารถพฒันา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กทั้ง	 

9	โรงเรียน	บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนก�าหนดไว้	

		 5.		สรุปผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรุปและ

ยนืยนัรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา

ขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามหาสารคาม	

เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	โดยทีมผู้วิจัยได้จัดประชุมผู้ทรง

คณุวฒุเิมือ่วนัที	่22	พฤศจกิายน	2555	ทีอ่าคารวริยิะ	ห้อง	

1723	 คณะครุศาสตร์	 หมาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

โดยมีผู ้ ทรง คุณวุฒิ เข ้ าร ่ วมสัมมนาประกอบด ้วย 

รองผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา	ศกึษานเิทศก์	

ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา	 นักวิชาการระดับอุดมศึกษา	

คณาจารย์ทีมวิจัยและผู้อ�านวยการสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการวิจัยทุกโรงเรียน	 รวมทั้งสิ้น	 17	 คน	ที่ประชุมได้

อภิปรายอย่างหลากหลายโดนเน้นว่ารูปแบบท่ีจัดท�าขึ้นมี

ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์และสามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กได้จริง	

อภิปรายผลการวิจัย

		 จากผลการวจัิยเรือ่ง	การพฒันาคุณภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	1-3	มีประเด็นที่ควร

น�ามาอภิปราย	ดังนี้

		 1.		ผลการวิ จัยพบว่าระดับปัญหาและความ

ต้องการการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กของ

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	1	เขต	2	และ	เขต	3	ด้านวิชาการ

มรีะดบัปัญหาและความต้องการในการพฒันาในระดบัมาก	

ทัง้นี	้อาจจะเป็นเพราะว่า	สถานศกึษาขนาดเลก็มข้ีอจ�ากดั

ในการด�าเนินงานในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 ข้อจ�ากัดภายใน

สถานศึกษา	 สถานศึกษาขนาดเล็กมีความไม่พร้อมในด้าน

ครู	 ด้านงบประมาณ	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	สื่อและ

แหล่งการเรียนรู้	 เป็นต้น	 ในส่วนข้อจ�ากัดภายนอกสถาน

ศกึษาทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานด้านการพฒันางานวชิาการ

ของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 เช่น	 สภาพความพร้อมทาง

เศรษฐกจิทัง้ของผู้ปกครองนกัเรยีนและของชุมชนในการที่

จะสนบัสนนุการด�าเนนิงานพัฒนาด้านวชิาการของโรงเรยีน

ขนาดเล็ก	สภาพพืน้ทีต่ัง้ของสถานศึกษาขนาดเล็กทีอ่ยูห่่าง

ไกล	 ตลอดจนความตระหนักของผู้ปกครองและชุมชนใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านวิชาการท�าให้มี

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนางานด้าน

วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 สอดคล้องกับ	 ศุภมิตร	

นาถมทอง	(2552:193-194)	ได้วจัิยเรือ่ง	ปัญหาการบรหิาร

งานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามหาสาคาม	 เขต	 1	 ผลการวิจัยพบว่า	 จากการ

ศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับ

ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก	ตาม

ความคดิเหน็ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เมือ่

พจิารณาเป็นรายด้านโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุด้าน	

	 2.		ผลการวิจัยพบว่า	 การพัฒนาคุณภาพการ

จดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ควรเพิม่บทบาทของ
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เครือข่ายเชิงพื้นที่เข้าไปเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นไปอย่างมี

คณุภาพและเกดิความยัง่ยนื	โดยทีป่ระชทุมเสนอเครอืข่าย

ในเชิงพ้ืนที่ที่ส�าคัญ	 เช่น	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	

ส�านักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศึกษานิเทศก์	 กลุ ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ี

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาก�าหนดขึน้	กลุม่องค์กรในท้อง

ถิ่น	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นต้น	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	

การท�างานที่จะประสบความส�าเร็จจ�าเป็นต้องระดม

ทรพัยากรทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

แก้ปัญหาจึงจะส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

โรงเรยีนขนาดเลก็ซ่ึงมคีวามขาดแคลนในหลายด้านจ�าเป็น

ต้องอาศัยการสนับสนุน	ส่งเสริมจากหน่วยงานในพื้นที่ที่มี

ความพร้อมในด้านต่างมาช่วยให้การท�างานในโรงเรียน

ขนาดเล็กให้สามารถด�าเนินการตามภารกิจได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	สอดคล้องกบั	กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	 (2546	 :	 41-42)	 มีข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาเครือข่าย	 คือ	 1)	 องค์การที่เข้าร่วมต้องเข้าใจ 

ในเป้าหมายเหมือนกัน	 2)	 ยอมรับความแตกต่างระหว่าง 

องค์การ	3)	มีกิจกรรมเสมอ	เพื่อให้องค์การท�างานร่วมกัน	 

4)	จดัระบบการสือ่สารอย่างทัว่ถงึ	5)	สนบัสนนุองค์การใน

ทกุด้านทีต้่องการความช่วยเหลอื	6)	สร้างความสมัพันธ์กบั

บุคลากรเครือข่าย	7)สนับสนุนให้องค์การพัฒนาศักยภาพ

อย่างเต็มก�าลงั	8)	สร้างความแน่นแฟ้นระหว่างบคุลากรทกุ

ระดับ	 9)	 จัดกิจกรรมให้บุคลากรเก่าและใหม่ได้เช่ือมต่อ 

ในการเป็นเครอืข่าย	10)	จดัให้มเีวทรีะหว่างคนท�างานเพือ่

พัฒนาหรือแก้ปัญหาในด้านต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 และ 

11)	 จัดให้มีช่องทางการท�างานร่วมกัน	 นอกจากนั้น	

ประชาสรรค	์แสนภักดี	(2549	:	101)	ได้กล่าวถึงสิ่งส�าคัญ

ทีอ่งค์เครือข่ายภาครฐัมกีารด�าเนนิการร่วมกนัหรอืลักษณะ

เด่นของการด�าเนนิการประกอบด้วย	1)	การให้ความรูแ้ละ

การให้การศึกษา	 (Education)	 2)	 การเสริมสร้างความ 

เขม็แขง็	(Encouragement)	และ	3)	การบงัคบัใช้กฎหมาย	

(Enforcement)	 เม่ือวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสร้างความ

เข้มแขง็แก่ผูน้�าชมุชนและการพฒันาท้องถิน่	ซึง่สอดคล้อง

กับ	เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2537	ข	:	177)	กล่าวถึง

บทบาทของสถาบันราชภัฏควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อ

ช่วยเหลือทางด้านความรู้และแลกเปล่ียนศักยภาพและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น	 เพื่อให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถ

เลี้ยงตนเองและช่วยเหลือประเทศได้ต่อไป	

		 3.		ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการที่ส�าคัญอย่าง

หนึง่ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้ประสบความส�าเรจ็	

คือ	การนเิทศ	ก�ากบัและตดิตามผล	เพราะการนเิทศ	ก�ากบั

และติดตามผลจะท�าให้ผู้บริหารได้ทราบสภาพที่แท้จริงใน

การปฏบิตัจิรงิเชงิพืน้ทีแ่ละจะได้ร่วมกนัในการแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นในแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งบทบาทของ 

ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการก�ากับ	 ติดตาม	

และนิเทศต้องจริงจังและด�าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะ

ท�าให้การแก้ปัญหาตามรูปแบบที่ปรากฏสามารถด�าเนิน

การไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ

ว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรไม่เพียงพอ	 มีความ

ขาดแคลนทรัพยากรการท�างานในทุกด้าน	 นอกจากนั้น

ภาระงานของครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาขนาดเลก็มมีาก

ท�าให้ครูต้องท�างานหนักเพิ่มข้ึนท�าให้การท�างานไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนดไว้	 ถ้าผู้บริหารสถาน

ศึกษามกีารก�ากบั	ตดิตามและนเิทศอย่างต่อเนือ่ง	สม�า่เสมอ

จะท�าให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการท�างานเพ่ิมขึ้น	

ตลอดจนในการนิเทศของผูบ้รหิารในฐานะผูน้�าขององค์กร

เม่ือพบปัญหาอุปสรรคในการท�างานของครูก็สามารถร่วม

กันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว	นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษา

ต้องมเีทคนคิวธิกีารนเิทศทีห่ลากหลายเพือ่ให้เหมาะกบัใน

แต่ละสภาพปัญหาของครทูีเ่กดิขึน้ไนแต่ละพืน้ทีซ่ึง่จะส่งผล

ให้การท�างานของครูในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	สอดคล้องวิชิต	ก�ามันตะคุณ.	(2540	:	19	)	

ได้กล่าวว่า	 การนิเทศภายในที่จะให้ผลดีนั้นจ�าเป็นต้องยึด

หลักหลายประการ	และหลักการอย่างหนึง่ทีส่�าคัญของการ

นิเทศการศึกษา	คือวิธีการร่วมกันแบบประชาธิปไตย	การ
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ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 และการมีมนุษยสัมพันธ	์

โดยมีจุดมุ ่งหมายที่ส�าคัญเพื่อให้ครูสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได	้ หลักการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีจะน�าไปสู่ความ

ส�าเรจ็	ดงันี้	1)	การนเิทศการศกึษาจะต้องด�าเนนิการอยา่ง

มีระบบต่อเนื่อง	 ทั่วถึงตามกระบวนการของการนิเทศ	 

2)	บคุลากรทีเ่ป็นหลกัส�าคญัในการด�าเนนิการพฒันาระบบ

นเิทศภายในโรงเรยีน	คอื	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	และจะต้องเปิด

โอกาสให้คณะครมีูส่วนร่วมในการด�าเนนิการ	3)	การนเิทศ

ภายในโรงเรียนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ 

ความจ�าเป็นในการพัฒนาของครู	และสอดคล้องกับระดับ

พัฒนาการของครู	 และ	 4)	 เป้าหมายหลักส�าคัญของการ

นิเทศภายในโรงเรียน	 คือ	 การส่งเสริมสนับสนุนหรือให้

ความช่วยเหลือครูให้ประสานความส�าเร็จในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของ

นักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพ	 โดยมีหลักสูตรเป็นก

รอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 หรืออาจกล่าว

สั้นๆ	ว่าเป้าหมายที่ส�าคัญของการนิเทศ	คือ	การพัฒนาครู

ให้เป็นครูมืออาชีพ

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

   ผลการวิจัยพบว่า	 สถานศึกษาขนาดเล็กมี

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานด้านวิชาการใน

ระดบัมากซึง่เป็นปัญหาและความต้องการในล�าดบัแรกจาก

จ�านวน	ภารกิจของสถานศึกษาจ�านวน	4	ด้าน	ดังนั้น	ใน

ส่วนของสถานศึกษาขนาดเล็กต้องให้ความสนใจในการที่

จะวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีแท้จริงของสถานศึกษาของ

ตนเองก�าลังเผชิญอยู ่และวางแผนเพื่อพัฒนางานด้าน

วิชาการอย่างจริงจัง	 เป็นระบบ	 ตามล�าดับความส�าคัญ

ตลอดจนประสานงานเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุในการด�าเนนิ

การแก้ปัญหาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้การแก้ปัญหา

สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในส่วนของ

หน่วยงานสนบัสนนุการพฒันา	เช่น	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต	 1-3	 ควรมีนโยบาย

และแผนการด�าเนนิงานในการสนบัสนนุและช่วยเหลือการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิชาการ

อย่างเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการใน

แต่ละพื้นที่ก็จะท�าให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาขนาดเล็กประสบความส�าเร็จได้	

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 	 	 2.1		 ควรมกีารศึกษาปัจจยัพหุระดับท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขนาด

เล็กเพื่อให้สถานศึกษาขนาดเล็กได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการ

วิจัยไปประกอบการในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสม

		 	 2.2		 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา

ให้สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

		 	 2.3		 ควรมีการศึกษารูปแบบการควบรวม

สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ได้ค�าตอบใน

ด้านต ้นทุนการด�าเนินการท้ังระบบตลอดจนศึกษา

ประสิทธผิลการด�าเนนิงานตามรปูแบบเพือ่เป็นสารสนเทศ

ให้สถานศกึษาขนาดเลก็ได้พจิารณาตดัสนิใจด�าเนนิการใช้

รปูแบบทีเ่หมาะสมในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

The leadership development of school administrator under the Office  

of Maha Sarakham Primary Education Service Area 3

สายทอง	ไตรยะวิภาค1,	วรวรรณ	อุบลเลิศ2,	ประภัสสร	ปรีเอี่ยม3

Saitong	Taiyawipark1,	Worawan	Ubonloet2,	Prapatsorn	Pree-IAM3 

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่	1.	ศกึษาระดบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา	2.	พฒันารปูแบบการพฒันา

ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศึกษา	3.	ศกึษาผลการทดลองใช้และปรบัปรงุรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษา	โรงเรียนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	3	กลุ่มตัวอย่างรวมทัง้สิน้	163	คน	ได้แก่	

ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และผู้เชี่ยวชาญ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถามประมาณค่า	5	ระดับ	แบบประเมิน

ประสทิธภิาพรปูแบบและแบบสนทนากลุ่ม	วเิคราะห์ข้อมลูโดยการใช้สถิตค่ิาร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ

การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

	 1.		ระดบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	

เขต	3	โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาการศึกษาดีเด่น	โดยรวม	

พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก	(Χ =	4.37)	

	 2.		ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 พบว่า	 มีโครงสร้างของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 

5	ส่วน	คือ	ส่วนที	่1	หลักการ	ส่วนที่	2	จุดประสงค์	ส่วนที่	3	องค์ประกอบการพัฒนา	มีองค์ประกอบ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

ความรู้และวิสัยทัศน	์ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน	ด้านการพัฒนาทีมงาน	ด้านการส่งเสริมความร่วมมือและ	ด้าน

การเป็นแบบอย่างที่ดี	ส่วนที่	4	วิธีการพัฒนา	โดยมีขั้นตอนการพัฒนา	4	ขั้นตอน	คือ	1.	การวิเคราะห์บริบทของสถาน

ศึกษา	2.	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	3.	การด�าเนินการพัฒนาภาวะผู้น�า	4.	การก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผล	

1	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2	ศาสตราจารย์	คณะคุรุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3	รองศาสตราจารย	์คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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	 3.		ผลการทดลองใช้และปรับปรงุรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	พบว่า

	 	 3.1	 ระดับความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	โดยรวม	พบว่า	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	

(Χ =4.52)	

	 	 3.2		 ระดบัการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	โดยรวม	พบว่า	มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมากที่สุด	(Χ =	4.52)	

	 	 3.3		 ผลการปรบัปรงุรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 พบว่า	 ผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยันว่ารูปแบบมีความสอดคล้องเหมาะสมอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	ส�าหรับข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา	ได้เสนอแนะว่า	1.	ควรแยกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นฝ่ายงานเพื่อ

ให้มภีาวะผูน้�าทมีในการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของฝ่าย	งานนัน้ๆ	2.	ควรพฒันาภาวะผูน้�าให้ครทูกุคนสามารถ

ท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าทีแ่ตกต่างกนัไปตามความถนดัของแต่ละบุคคล	3.	จดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานแต่ละฝ่ายให้ม	ีความชดัเจน	

เข้าใจตรงกัน	4.	ครูมีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบการพัฒนางานในหน้าที่ปฏิบัติของตน	และ	5.	หลักสูตรการจัดอบรม

ควรปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับหลักการ	แนวคิด	นโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงทุกปีการศึกษา	

 ค�าส�าคัญ	:	รูปแบบการพัฒนา,	ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

	 This	research	aims	:	1.	study	level	of	leadership	of	school	administrators	2.	development	a	

model	 on	 leadership	 development	 of	 school	 administrators.	 3.	 study	 the	 effect	 of	 the	 trial	 and	 

modify	the	model	of	Leadership	development	of	schools	administrators	under	the	Office	of	Maha	

Sarakham	Primary	Education	Service	Area	3.	The	sample	group	in	this	study	consisted	of	163	persons	

including	school	administrators,teachers	and	professionals.	The	instruments	used	in	this	research	were	

questionnaires	with	5	levels,	conformity	assessment	and	focus	group	discussion.	The	statistical	used	

in	data	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	content	analysis

 

The results showed that 

		 1.	 The	 level	 of	 leadership	 of	 school	 administrators	 under	 the	 Office	 of	Maha	 Sarakham	 

Primary	Education	Service	Area	3	by	study	the	opinions	of	school	administrators	and	teachers	from	

the	education	administrators	of	the	educational	excellence	school	as	the	whole	aspect	found	that	

the	educational	administrator	have	the	leadership	at	a	high	level	(Χ =	4.37).	

	 2.	 The	result	on	development	a	model	of	leadership	development	of	school	administrators	

under	the	Office	of	Maha	Sarakham	Primary	Education	Service	Area	3	showed	that	the	structure	of	
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the	model	on	 leadership	development	of	 school	 administrators	 are	5	parts:	 Part	 1	 the	principle, 

Part	2	the	purpose,	Part	3	,	the	elements	of	development	have	5	factors	including	,	knowledge	and	

vision	aspect,	ability	on	operation	aspect	,	team	work	development	aspect	,	promoting	on	cooperation	

aspect	 and	 good	model	 aspect.	 There	 are	 5	 steps	 on	 development	 :	 1.	 School	 context	 analysis	 

2.	Workshops	3.	Leadership	development	operation.	4.	Monitoring,	following	and	5.	evaluation.

	 3.		Results	on	trial	and	Improve	on	leadership	development	of	school	administrators	under	the	

Office	of	Maha	Sarakham	Primary	Education	Service	Area	3	found	that:	

		 	 3.1	 The	 level	 of	 satisfaction	with	 the	workshop	 on	 leadership	 development	 of	 school	

administrators	under	the	Office	of	Maha	Sarakham	Primary	Education	Service	Area	3	as	a	whole	aspect	

found	that	,	the	satisfaction	was	at	the	highest	level	(Χ =	4.52).	

		 	 3.2		 The	level	of	leadership	development	of	the	school	administrators	under	the	Office	of	

Maha	Sarakham	Primary	Education	Service	Area	3	as	a	whole	aspect	found	that	,	there	are	strong	

leadership	at	the	highest	level	(Χ =	4.52).

	 	 3.3	 The	result	of	model	improvement	on	leadership	development	of	schools	administrators	

under	 the	Office	 of	Maha	 Sarakham	 Primary	 Education	 Service	 Area	 3.	 The	 experts	 confirm	 the	 

consistent	performance	of	the	model.	The	suggest	that	1.	the	way	on	development	should	separate	

for	each	department	to	organize	a	workshop	to	provide	the	leadership	in	developing	more	effective	

on	such	teams.	2.	The	performance	of	the	task	should	develop	leadership	for	all	teachers	that	can	

act	as	a	precursor	to	vary	according	to	the	aptitude	of	the	individual	3.	The	preparation	of	Operations	

Manual	for	each	party	to	have	a	clear	understanding.	4.	The	teachers	are	involved	in	determining	the	

pattern	of	development	in	their	duty.	5.	The	training	course	should	be	updated	to	be	consistent	with	

the	principles,	concepts,	policies	and	development	direction	which	changes	every	year.	

 Keywords : Development	model,	the	leadership	of	the	school	administrators.

บทน�า

 การปฏิรูปการศึกษาในระยะที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้

ตระหนักและให้ความส�าคญักบัการปรบัตวัให้ทันต่อกระแส

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พทุธศกัราช	2550	พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิ

พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	ได้

เน ้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให ้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	มุ่ง

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 เป็นคนดีมีความ

สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	 เน้นกระบวนการ

บรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล	(ส�านกังานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา.	2551	:	1-2)	วรเทพ	ภูมิภักดีพรรณ	(2550	:	1)	ได้

กล่าวไว้ว่า	การพัฒนาคนทุกระดับ	ทั้งในระดับบริหารและ

ในระดบัปฏิบติัถอืเป็นหน้าทีห่ลักขององค์กรหรือหน่วยงาน

ทีจ่ะต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	เพือ่พฒันา

บุคคลให้มีความรู้	 ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพ	หากองค์กรหรือหน่วยงานใดขาดการพัฒนา

บุคลากร	 ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
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องค์กร	 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานควบคู่กันไป	 ทั้งนี้	 เพราะ 

ผูบ้รหิารการศึกษาเป็นผูน้�าในการผลกัดนัแผนและนโยบาย

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงและผูร่้วมงานน�าไปปฏิบตั	ิเพือ่เป็น

กลไกส�าคัญที่จะท�าให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย	ดังนั้น	การพัฒนาผู้ร่วมงานซึ่งเป็นผู้ตามให้

เป็นผูน้�าตนเองทีม่ศีกัยภาพในการพัฒนาองค์กร	จงึมคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิ่ง

	 ปัญหาส�าคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่

ผ่านมา	 คือ	 การบริหารจัดการท่ีมีระบบรวมศูนย์อยู่ส่วน

กลาง	ท�าให้การบริหารการศึกษาขาดประสิทธิภาพ	การที่

สังคมไทยมีโครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบรวมอ�านาจ

และสัง่งานลดหลัน่กนัมาเป็นชัน้ๆ	ไม่ม	ีการกระจายอ�านาจ

ไม่มี	ระบบการบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม	ผูน้�าระดบัล่าง	

จึงไม่มีความคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่

กล้าคิดกล้าตัดสินใจท�าอะไรใหม่ๆ	 ท่ีแตกต่างไปจาก

นโยบายท่ี	 สั่งการมาจากเบ้ืองบนหรือแนวปฏิบัติเดิมๆ	 ที่

ท�ากันมา	ช้านาน	รวมทั้ง	เมื่อได้รับโอกาสให้ฝึกฝน	การรับ

ผิดชอบ	 ตัดสินใจก็ขาดความรู้	 ขาดทักษะ	 การบริหาร

จดัการภายใต้บรบิทของการจัดการศกึษา	จงึไม่ส่งเสรมิต่อ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�าของบุคคลในองค์กร	 มี

แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ	 ในการเป็นผู้ตาม

มากกว่าผู้น�า	(นิติมา	เทียนทอง.	2546	:	89-102)	สาเหตุ

ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา	 โดยภาพ

รวม	พบว่า	ผูบ้ริหารโรงเรยีนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมี

ลักษณะการท�างานที่ยังไม่ให้ความส�าคัญกับบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทีมงานใน

โรงเรียน	 การท�างานไม่สอดคล้องประสานกันของทีมงาน

ตั้งแต่ระดับนโยบาย	 โครงสร้างการบริหารจัดการ	 แนว

ปฏิบัติ	จนถึงระดับ	ผู้ปฏิบัติถึงแม้จะมีการกระจายอ�านาจ

ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล	 เน้นการบริหารในรูปแบบองค์

คณะบุคคล	 แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายได้	เพราะขาดผู้น�าทีมที่มีคุณภาพ	ขาดวิสัย

ทัศน์และขาดความรู้	ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารทีม	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2551	:	33)	ผู้น�า	ถือ

เป็นบุคคลส�าคัญที่น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จหรือความล้ม

เหลวเพราะผูน้�ามบีทบาท	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการคดิ	 

การวางแผน	 การตัดสินใจด�าเนินงานขององค์กรและ 

องค์กรที่มีประสิทธิผลจะต้องมีผู้น�าทีมที่มีภาวะผู้น�าเป็น

ปัจจยัส�าคญั	(คาแนล,Carnall.	1990	:	172)	สอดคล้องกบั	 

วิโรจน์	สารรัตนะ	(2545	:	38)	ได้กล่าวไว้ว่า	โรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลประสบความส�าเร็จได้	 ต้องอาศัยหลักการ	

แนวคิด	 ทฤษฎีเป็นแนวทางในการพัฒนาต้องอาศัยความ

ทุม่เท	พยายามในทกุด้านจากบคุคล	ทีเ่กีย่วข้อง	ความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน	มีเป้าหมายชัดเจน	ท้าทาย	ทรัพยากร

เพียงพอและมีคุณภาพ	 ที่ส�าคัญต้องอาศัยภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและภาวะผู้น�าของคณะครู	 รวมท้ัง

บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือและไว้วางใจซ่ึงกันและ

กัน	ฟูลแลน	(Fullan.	2001	:	96)	ได้กล่าวไว้ว่า	ผู้น�าที่ดีจะ

ต้องสร้างภาวะผู้น�าให้เกิดข้ึนในทุกระดับขององค์กร	หาก

พจิารณาในแง่ของโรงเรยีน	หน้าทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของผูน้�า	

คือ	จะต้องเตรียมผู้น�ารุ่นต่อไปไว้รองรับความต้องการของ

โรงเรียนในอนาคต	 จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีของผู ้น�า

โรงเรียน

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	 เขต	 3	 (2556	 :	 12-14)	 ได้ก�าหนดทิศทาง

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา	 ภายใต้

นโยบายการจดัการศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 โดยค�านึงถึงศักยภาพ	 บริบท	 รอบตัว 

ผู้เรยีนและพฒันาสู่ประชาคมอาเซยีน	ปรบัวธิเีรยีน	เปล่ียน

วิธีสอน	 ศึกษาค้นคว้า	 วิจัย	 พัฒนา	ปรับองค์ความรู	้ การ

จัดการความรู ้	 การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	 มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันและยกระดับศักยภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน	ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้แข่งขันได้ในระดับสากล	 แต่ปัญหาที่พบจากการ

จัดการศึกษาคือ	 ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดทักษะการ

บริหารจัดการ	 ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการและเทคโนโลยี	

ขาดการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา	 จึงท�าให้ระดับผล
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สัมฤทธิ์ทาง	 การเรียนของนักเรียนต�่าสรุปผลการประเมิน

คณุภาพการศกึษา	โรงเรยีนหลายแห่งจะต้องพฒันาเร่งด่วน

ตามข้อเสนอแนะของ	สมศ.	ในตัวบ่งชี้ที	่8	พัฒนาการของ

การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา	 และต้นสังกัด	

ตัวบ่งชี้ที่	 9	 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา	 ปณิธาน	

พันธกจิ	และวตัถปุระสงค์	ของการจดัต้ังสถานศึกษา	ตวับ่ง

ชีท้ี	่10	ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อน

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา	ตวับ่งชีท้ี	่11	ผลการด�าเนิน

งานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท	 ของสถานศึกษา	

และตวับ่งชีท้ี	่12	ผลการส่งเสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยก

ระดบัมาตรฐาน	รกัษามาตรฐาน	และพฒันาสูค่วามเป็นเลิศ	

ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทาง	การปฏริูปการศกึษา	แสดงใหเ้หน็

ว่า	 การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา	 ยังต้องได้

รบัการพฒันาภาวะผูน้�าให้ทนัต่อสภาพปัจจบุนั	ปัญหาของ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	วิทยาการใหม่ๆ	รวม

ทั้ง	การประเมินผลการศึกษา	ในระดับชาต	ิการขับเคลื่อน

ขบวนการด�าเนินงาน	 กิจกรรมต่างๆ	 ให้บุคลากรเกิดแรง

จูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสู่การแข่งขันท่ีมากขึ้น	 รวมทั้ง

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาตน	 พัฒนางาน	 ดังนั้น	

ส�านักงาน	 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	

เขต	3	จะต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อ

ให้ผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีภาวะผู้น�า	 มีความรู้	 ความ

สามารถและทกัษะทางการบรหิารจดัการอนัเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน	 โดยสามารถที่จะ

สื่อสาร	 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วม	 และมีแรงจูงใจใน

การพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ก�าหนด	

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	

เขต	3	(2556	:	56-80)

	 จากนโยบาย	ทศิทางการจดัการศกึษา	สภาพปัญหา

และงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัย	 ในฐานะ 

ผู้บริหารการศึกษา	 ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อ	 การรับผิดชอบ

การบรหิารจดัการในสถานศกึษา	ได้มองเหน็ว่า	การพฒันา

รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�านัน้	มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่	

เพราะการมีภาวะผู้น�าเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงศักยภาพของการ

พัฒนา	 โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้และวิสัยทัศน ์

อันกว้างไกล	 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการ

ปฏบิตัตินโดยเป็นแบบอย่างทีด่	ีในด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	

มทีกัษะการสร้างความสัมพนัธ์กบับคุคล	ชุมชนและองค์กร

อนัจะส่งผลไปสู่การพฒันาการศึกษาทีย่ัง่ยนืและมีคณุภาพ	

จงึมคีวามต้องการทีจ่ะท�าการวจิยั	เรือ่ง	การพฒันารปูแบบ

การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียน

สังกัดส� านักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	โดยใช้กระบวนการวจิยัและพฒันาเพือ่

ให้ได้รปูแบบการพฒันาภาวะผู้น�าของผูบ้รหิารสถานศึกษา	

เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.	 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 2.		เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 3.		เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้และปรับปรุงรูป

แบบการพฒันาภาวะผู้น�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีน

สังกัดส� านักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	

ขอบเขตการวิจัย

 ในการวิจัย	 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ขอบเขตของการวิจัย	ดังนี้

	 1.		ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	จ�านวน	163	คนเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 จ�านวน	 

30	 โรงเรียน	 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลัก

ความน่าจะเป็น	 (non-probability	 sampling)	 ด้วยวิธี
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เลอืกแบบเจาะจง	(purposive	sampling	)	เพือ่ให้ได้ข้อมลู

การพฒันาตรงตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	(กรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่น.	2553	:	84-85)	ดังนี้	และผู้เชี่ยวชาญ	

ดังนี้

	 	 1.1		 ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	30	คน

  1.2  ครู	จ�านวน	120	คน	ได้แก่	ตัวแทนงาน

วิชาการ	 ตัวแทนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตัวแทนงานงบ

ประมาณ	 การเงินและพัสดุ	 และตัวแทนงานบริหารงาน

ทั่วไป	

	 	 1.3		 ผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	13	คน	ประกอบด้วย

ผู้บริหารการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 ผู้บริหารสถานศึกษา	

อาจารย์จากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามและผู้บรหิาร

การศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ	

	 2.		ตัวแปรที่ท�าการศึกษา

	 	 2.1		 ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา

และคร	ูโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	และผู้เชี่ยวชาญ

	 	 2.2		 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 รูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	3		

	 3.		ระยะเวลาที่ท�าการวิจัย

	 	 ระยะที	่ 1	ศึกษาระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 โดยศึกษาเอกสาร	 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

และศกึษาความคิดเห็นของผู้บรหิารสถานศกึษาและครจูาก

โรงเรียนทีม่ผีลการพฒันาประสทิธภิาพการศึกษาดเีด่น	โดย

ใช้แบบสอบถาม

	 	 ระยะที	่2	พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยก�าหนดร่างรปูแบบการพฒันา

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา	มหาสารคาม	เขต	3	

ประเมินรูปแบบโดยเช่ียวชาญ	 (Connoisseurship)	 เพื่อ

ประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาของรูปแบบ	

	 	 ระยะที่	 3	ทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครู	 ทดลองใช้รูปแบบ

และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา

 

แผนภาพ : กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งน้ี	 ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา	 

(Research	and	Development	:	R&D)	ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ขั้นตอนเนินการวิจัย	และประชากรที่ใช้ในการวิจัย	ให้เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์เป็น	3	ระยะ	ดังนี้

 ประชากร

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	1	เพื่อตอบแบบสอบถามระดับ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	75	คน	ได้แก่	

ผู้บริหารสถานศึกษา	 และครู	 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนา

ประสิทธิภาพการศึกษาดีเด่น	 จ�านวน	 15	 โรงเรียน	 ใช้วิธี

เลือกแบบเจาะจง

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 2	 เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบ

การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 

9	 คน	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้บริหารการศึกษา	
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อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 ผู้บริหาร 

การศึกษาจากหน่วยงานอื่น	 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา	 

(Connoisseurship)

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ	

ทดลองใช้	 ตอบแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม	 จ�านวน	 

86	คน	เป็นโรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ

การศกึษา	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	และคร	ูเป็นโรงเรยีน

ทีม่คีวามต้องการพฒันาประสทิธภิาพการศกึษา	ใช้วธิเีลอืก

แบบเจาะจงและผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 แบบ

ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ	 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับตามวิธีการของ	 

ลเิคร์ิท	(Likert	Type)	คูม่อืการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร	และ

แบบการสนทนากลุ่ม	ดังนี้

	 1.		แบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกับระดบัภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3

	 2.		คูม่อืการจดัอบรมเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษา

	 3.		แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	โดยสอบถาม	ความคิด

เห็นของผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)	

	 4.		แบบสอบถามระดบัความพงึพอใจใน	การอบรม

เชงิปฏบิตักิารการพัฒนาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา	

	 5.		แบบสอบถามระดับการพัฒนาภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3

		 6.		แบบสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	 (Focus	 Group	

Discussion)

การสร้างเครื่องมือ

	 1.		ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ	หลักการ	แนวคิด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

สถานศึกษา

	 2.		สร้างเครื่องมือวิจัยแล้วน�าเสนอผู้เช่ียวชาญ	 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข

	 3.	 น�าเครื่องมือการวิจัยไปตรวจสอบคุณภาพ	

แล้วไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับโรงเรียนสังกัด	 โรงเรียน

สังกัดส� านักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	ที่ไม่ใช่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 	 3.1		 แบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกบัระดบั

ภาวะผู้น�าของผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.914

	 	 3.2		 แบบสอบถามระดบัการพฒันาภาวะผู้น�า

ของผูบ้รหิารสถานศึกษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังาน	เขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 ได้ค่าความ 

เชื่อมั่นเท่ากับ	.874

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ระยะที	่1	แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดบั

ภาวะผู้น�าของผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	น�าไป

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษาและคร	ูจ�านวน	

75	คน	เป็นโรงเรยีนมผีลการพฒันาประสทิธภิาพการศึกษา

ดีเด่น	จ�านวน	15	โรงเรียน

	 ระยะที่	2	ก�าหนดรา่งรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น�า

ของผู้บรหิารสถานศึกษา	โรงเรยีนสังกัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาการประถมศึกษา	 มหาสารคาม	 เขต	 3	 น�าไป

ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)	เพื่อ

ประเมินความเหมาะสมในการพัฒนาของรูปแบบ	

	 ระยะที่	 3	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถาน

ศึกษาและครู	โรงเรียนที่มีความต้องการ	เพิ่มประสิทธิภาพ

การศึกษา	 ทดลองใช้รูปแบบ	 การพัฒนาภาวะผู้น�าของ 
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ผู้บริหารสถานศึกษา	 ศึกษาผลการทดลองใช้และปรับปรุง

รูปแบบและจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่า

เฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

	 1.	 ระดับภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดส�านักงาน	 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	 เขต	 3	 โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูจากโรงเรียนท่ีมีผลการพัฒนาการ 

ศึกษาดีเด่น	 โดยรวม	 พบว่า	 มีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก	 

(x̄ =	4.37)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มีภาวะผู้น�า

อยู่ระดับมากที่สุด	 1	 ด้านคือ	 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ด	ี 

(x̄ =	4.53)	และมีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก	4	ด้าน	โดย

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	คอื	ด้านการส่งเสรมิ

ความร่วมมือ	(x̄ =	4.43)	ด้านความสามารถในการปฏิบัติ

งาน	(x̄ =	4.38)	ด้านการพัฒนาทีมงาน	(x̄ =	4.34)	และ

ด้านความรู	้และวิสัยทัศน	์(x̄ =	4.22)	

̄ )	และส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน	(S.D.)	

ภาวะผู้น�าของ

ผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวม

(x̄) S.D. ความหมาย
1.	ด้านความรู้และวิสัยทัศน์

2.	ด้านความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

3.	ด้านการพัฒนาทีมงาน

4.	ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ

5.	ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี

4.22

4.38

4.34

4.43

4.53

0.79

0.74

0.66

0.63

0.55

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

โดยรวม 4.37 0.69 มาก

	 2.		ผลการพัฒนารูปแบบ	

	 	 2.1	 รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	มีโครงสร้างของรูปแบบ	

4	ส่วน	ดังนี้

	 	 	 ส่วนที่	1	หลักการ	คือ	การบริหารสถาน

ศกึษา	ผูบ้รหิารจะต้องพฒันาภาวะผูน้�าให้เหมาะสมกบัการ

เปลีย่นแปลงด้านต่างๆ	โดยสามารถปรบัตวัให้เหมาะสมกบั

ทกุสภาพการณ์ได้	และใช้ความรู	้ความสามารถของตนและ

การประพฤตตินให้เกดิประโยชน์ต่อการบรหิารงานอย่างมี

ประสิทธิผล

	 	 	 ส่วนที่	 2	 จุดประสงค์	 เพื่อพัฒนาภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	ให้สามารถน�าไปพัฒนา	การ

บริหารงานในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ	 การ

เปล่ียนแปลงจนบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา	 อย่างมี

คุณภาพ

	 	 	 ส่วนที่	3	องค์ประกอบการพัฒนา	มีองค์

ประกอบ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านความรูแ้ละวสิยัทศัน์	ด้านความ

สามารถในการปฏบิตังิาน	ด้านการพฒันาทมีงาน	ด้านการ

ส่งเสริมความร่วมมือ	 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี	 ซึ่งมีราย

ละเอียด	 ขั้นตอน	 วิธีการพัฒนาของแต่ละด้าน	 ไว้อย่าง

ชัดเจน

	 	 	 ส่วนที่	 4	 วิธีการพัฒนา	 มีขั้นตอนการ

พัฒนา	คือ	1.	การวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา	2.	การ

จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร	3.	การด�าเนนิการพัฒนาภาวะผูน้�า	

4.	การก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผล	

	 	 2.2		 ระดับประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าของผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	ตาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ	มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.70)	
	 3.	 ผลการทดลองใช้	 และปรับปรุงรูปแบบ	 การ

พัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	3

ตารางที่1ระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคามเขต 3 โรงเรยีนทม่ีผีลการพฒันาประสทิธภิาพ

การศกึษาดเีดน่โดยรวมจา� แนกคา่เฉลยี่     (x
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	 	 3.1		 ผลการทดลองใช้

	 	 	 3.1.1	 ระดบัความพงึพอใจในการอบรม	

เชงิปฏบิตักิารการพัฒนาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	โดยรวม	พบว่า	โดยรวม	พบว่า	มคีวาม

พึงพอใจ	อยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.52)
	 	 	 3.1.2.		ระดบัการพฒันาภาวะผู้น�าของผู้

บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	โดยรวม	พบว่า	มี

ภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.52)	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	มีภาวะผู้น�าอยู่ระดับมากที่สุด	3	ด้าน

และอยูใ่นระดบัมาก	2	ด้าน	โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมาก

ไปหาน้อย	คือ	ด้านความรู้และวิสัยทัศน	์(x̄ =	4.54)	ด้าน

การเป็นแบบอย่างที่ดี	 (x̄ =	 4.53)	 ด้านความสามารถใน

การปฏิบัติงาน	(x̄ =	4.51)	ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ	

(x̄ =	4.50)	และด้านการพัฒนาทีมงาน	(x̄ =	4.49)	

ตารางที ่2	 ระดับการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 โดยรวม	 จ�าแนกค่าเฉลี่ย	 (x̄) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

รายการพัฒนาภาวะผู้น�า
โดยรวม

(x̄) S.D. ความหมาย

1.	ด้านความรู้และวิสัยทัศน์

2.	ด้านความสามารถในการ 

ปฏิบัติงาน

3.	ด้านการพัฒนาทีมงาน

4.	ด้านการส่งเสริมความร่วมมือ

5.	ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี

4.54

4.51

4.49

4.50

4.53

0.57

0.55

0.56

0.53

0.52

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

โดยรวม 4.52 0.56 มากที่สุด

	 	 3.2		 ผลการปรับปรุง	(Development	:	D
 2
)

		 	 	 ผลการปรับปรุงรูปแบบ	 โดยการจัด

สนทนากลุ ่ม	 (Focused	 Group	 Discussion)	 จาก 

ผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	 ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประสิทธิภาพความ

สอดคล้องเหมาะสมของรปูแบบการพฒันาภาวะผู้น�าของผู้

บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 	 	 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา	คือ	1.	ควร

แยกจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเป็นฝ่ายงาน	เพือ่ให้มภีาวะผูน้�า

ทีมในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายงาน

นั้นๆ	2.	ควรพัฒนาภาวะผู้น�าของให้ครู	ทุกคนสามารถท�า

หน้าที่เป็นผู้น�าที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละ

บุคคล	 3.	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายให้	 มีความ

ชดัเจน	เข้าใจตรงกนั	4.	ครมูส่ีวนร่วมในการก�าหนดรปูแบบ

การพัฒนางานในหน้าที่ปฏิบัติของตน	5.	หลักสูตรการจัด

อบรมควรปรบัปรงุให้มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการ	แนวคดิ	

นโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงทุกปีการ

ศึกษา	

อภิปรายผล

	 1.	 ระดับภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	โดยศึกษาความคิดเห็น	ของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครจูากโรงเรยีนทีม่ผีล	การพฒันาการศึกษา

ดีเด่น	โดยรวม	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าอยู่

ในระดับมาก	 (x̄ =	 4.37)	 ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก	 สถาน

ศึกษาได้วิเคราะห์สังเคราะห์	 จุดเด่น	 จุดด้อยของสถาน

ศึกษาน�ามาก�าหนดนโยบาย	 วางแผนการพัฒนาให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน	 ออกแบบการเรียนรู ้การใช้

หลักสูตร	 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	

หลักสูตรท้องถิน่ทีม่ปีระสิทธภิาพ การก�าหนดวิสัยทศัน์	เป้า

หมาย	แผนงาน	โครงการพัฒนาการศึกษาได้สอดคล้องกับ

นโยบายการจัดการศึกษา	 สอดคล้องกับ	 สุรศักดิ์	 ปาแฮ	

(2543	 :	27-31)	 ได้กล่าวไว้ว่า	ผู้บริหารมืออาชีพ	จะต้อง

มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง	

ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 สามารถที่จะก�าหนดกลยุทธ์ในการ

บริหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ	 ที่
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เปล่ียนแปลงไป	 ต้องมีทักษะที่ส�าคัญในการก�าหนดเป้า

หมายในการท�างาน	ก�าหนดนโยบายและ	วธิที�างานทีชั่ดเจน	

สามารถทีจ่ะวเิคราะห์สถานการณ์เพือ่ก�าหนดแผนกลยทุธ์

และแผนปฏบิตังิาน	ให้บรรลเุป้าหมายและนโยบายได้อย่าง

เหมาะสม	ไวต่อการรบัรูข่้าวสารต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	ทัง้ในสงัคม

ภายนอกและภายในองค์กร	 ท้ังในและนอกเขตพื้นที่การ

ศึกษา	 รวมทั้งรู ้จักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ข่าวสาร	ทีไ่ด้รบัมา	จงึส่งผลให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู

จากโรงเรยีนทีม่ผีลการพฒันาการศกึษาดเีด่น	โดยรวม	พบ

ว่า	ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมาก	

 (x̄ = 4.37)	

	 2.		ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังาน	เขตพืน้ทีก่าร

ศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	3	มโีครงสร้างของรปู

แบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	4	ส่วน	

คือ	ส่วนที่	1	หลักการ	ส่วนที	่2	จุดประสงค์	ส่วนที่	3	องค์

ประกอบการพฒันา	มอีงค์ประกอบ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านความ

รู้และวิสัยทัศน์	 ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน	 ด้าน

การพัฒนาทีมงาน	 ด้านการส่งเสริมความร่วมมือและด้าน

การเป็นแบบอย่างทีด่	ีส่วนที	่4	วธิกีารพฒันา	โดยมขีัน้ตอน

การพฒันา	4	ข้ันตอน	คอื	1.	การวเิคราะห์บรบิทของสถาน

ศึกษา	 2.	 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 3.	 การด�าเนินการ

พัฒนาภาวะผู้น�า	4.	การก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผลและรูป

แบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 ตาม

ความคดิเห็นผูเ้ช่ียวชาญ	พบว่า	มคีวามสอดคล้องเหมาะสม	

โดยรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.70)	แสดงให้เห็นว่า	

รูปแบบมีประสิทธิภาพเหมาะสมส�าหรับการน�าไปพัฒนา	

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก	

รูปแบบ	 การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	

พัฒนามาจากสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาตาม

กระบวนการบรหิารจดัการตามภารกิจของสถานศกึษาและ

ที่ส�าคัญผู้วิจัย	ได้ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา

จากสถานศกึษาทีม่ผีลการพฒันาประสทิธภิาพการศกึษาดี

เด่น	เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงกรอบแนวคิด	วิธีการพัฒนา

ให้มชีดัเจน	ง่ายต่อการปฏบิตัใิห้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	จงึส่ง

ผลให้ความคิดเห็นของผู ้เชี่ยวชาญ	 โดยรวม	 มีความ

สอดคล้องเหมาะสม	อยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.70)	
	 3.		ผลการทดลองใช้	(Research	:	R

2
)	และปรบัปรงุ	

(Development	 :	D
 2
)	รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษา	มหาสารคาม	เขต	3

	 	 3.1		 ผลการทดลองใช้

	 	 	 3.1.1	 ระดบัความพงึพอใจในการอบรม	

เชงิปฏบิตักิารการพัฒนาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	โดยรวม	พบว่า	มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.52)	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยากร

มีความรู ้ 	 ความสามารถใน	 การถ ่ายทอดความรู 	้

ประสบการณ์เป็นทีน่่าเช่ือถอื	หลักสตูรมคีวามเหมาะสมกบั

บทบาทหน้าทีข่องผูน้�า เนือ้หาสาระการอบรมมคีวามส�าคญั

ต่อการพฒันาทัง้ครนูกัเรยีนและชมุชน	สอดคล้องกบั	นพินธ์	

กินาวงศ์	(2542	:	74)	ได้กล่าวไว้ว่า	การเป็นผู้น�าไม่ใช่เป็น

มาแต่ก�าเนิดแต่เป็นส่ิงที่สามารถเรียนรู ้กันได้	 ดังน้ัน 

ผู ้บริหารที่ต ้องการประสบความส�าเร็จเป ็นผู ้น�าที่ มี

สมรรถภาพ	ย่อมต้องฝึกฝนและพฒันาภาวะผูน้�าให้บงัเกิด

ขึ้นกับตนเอง

	 	 	 3.1.2	 ระดับการพัฒนาภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา	โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	โดยรวม	พบว่า	มี

ภาวะผู้น�าอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.52)	ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจาก	การน�าความรู้	 ความเข้าใจ	กฎ	ระเบียบวิธีปฏิบัติ

งานตามภารกิจหลักทั้ง	4	ฝ่าย	มาใช้ในการบริหารจัดการ

ได้อย่างแม่นย�า	การบรหิารงานวชิาการเป็นไปตามขอบข่าย

งานอย่างมีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ	 การสร้างวิสัยทัศน์	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้สอดคล้องกับนโยบายและบริบท

ของสถานศกึษา	การส่งเสรมิ	สนบัสนนุงานกิจการนกัเรยีน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 เป็นไปตามศักยภาพและความ

สามารถของบุคคล	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทั้ง
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เป็นผู ้รับบริการและผู ้ให้บริการทางการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ	การบริหารจัดการทีมงานมีประสิทธิภาพต่อ	การ

ปฏิบัติงาน	 เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งผู้น�าและ	 ผู้ตาม 

ทุกคนเข้าใจในวัตถุประสงค์และด�าเนินงานให้บรรลุเป้า

หมายเดียวกัน	 ส่งเสริมความร่วมมือ	 ด้านวัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถ่ินร่วมกับหน่วยงานและชุมชน	 สร้างเครือ

ข่ายแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนกัเรยีนอย่างหลากหลาย	ผูบ้รหิารและบคุลากร

ครองตนเป็นผูม้คีณุธรรม	จรยิธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต	 จึงส่งผลให้การ

พัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	3	สอดคล้องกับอภวิฒัน์	เจนเชีย่วชาญ	(2549	:	82-83)	

ได้ศกึษาภาวะผูน้�าเพือ่การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารดเีด่น

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครพนม	เขต	1	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	โดยเรียง

ล�าดบัจากมากไปหาน้อย	คอื	ด้านระดมความร่วมมอืผกูพนั	

ด้านการสร้างวิสัยทัศน์และด้านสร้างการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง	

	 	 3.2		 ผลการปรับปรุงรูปแบบ	 โดยการจัด

สนทนากลุ่ม	(Focused	Group	Discussion)	ผู้เชี่ยวชาญ	

พบว่า	 ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประสิทธิภาพความสอดคล้อง

เหมาะสมรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบ

พัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 ได้ด�าเนินการ

ตามขั้นตอนวิธีการพัฒนา	 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	ก่อนด�าเนินการ

พัฒนาในสถานศึกษา	 เพื่อท�าความรู้	 ความเข้าใจและเกิด

แนวคิดร่วมของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง	 และที่ส�าคัญระดับ

การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยรวม	 มี

ผลการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄ =	4.52)	

	 	 ข้อเสนอแนะว่า	 คือ	 1.	 ควรแยกจัดอบรมเชิง

ปฏบิตักิารเป็นฝ่ายงาน	เพือ่ให้มภีาวะผูน้�าทมีใน	การพฒันา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายงานนั้นๆ	 2.	 ควร

พัฒนาภาวะผู้น�าให้ครูทุกคนสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้น�าที่

แตกต่างกนัไปตามความถนดัของแต่ละบคุคล	3.	จดัท�าคูม่อื

การปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายให้มีความชัดเจน	 เข้าใจตรงกัน	 

4.	 ครูมีส่วนร่วมในการก�าหนดรูปแบบ	 การพัฒนางานใน

หน้าที่ปฏิบัติของตน	 และ	 5.	 หลักสูตรการจัดอบรมควร

ปรบัปรงุให้มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการ	แนวคดิ	นโยบาย

และทิศทางการพัฒนาที่เปล่ียนแปลงทุกปีการศึกษา	 

ข้อเสนอแนะ

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 ควรน�าผลการวิจัยน้ี	 ไปใช้ในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา

อื่นๆ	ได้

	 	 1.2		 ควรน�าผลการวิจัยนี	้ไปใช้ในการก�าหนด

นโยบายในการส่งเสรมิ	พฒันาภาวะผูน้�าของผู้บรหิารสถาน

ศึกษา	ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�า	 การ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3

	 	 2.2		 ควรท�าการวจิยัท่ีเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนขนาด

ใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อการพัฒนาตาม

ภารกิจของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

	 วิทยานพินธ์นี	้ส�าเรจ็ด้วยดีเพราะได้รบัความกรณุา

อย่างดยีิง่จาก	ผศ.ดร.	วรวรรณ	อบุลเลศิ	อาจารย์ทีป่รกึษา

หลกั	และรศ.ดร.ประภสัสร	ปรเีอีย่ม	อาจารย์	ทีป่รกึษาร่วม	

ที่ให้แนวคิด	 ข้อเสนอแนะ	 ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง	

พร้อมทั้งส่งเสริมช่วยเหลือตลอดระยะเวลาด�าเนินการ 

วิจัย	 ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง	 และ 
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ�าสาขาการบริหารจัดการ

การศึกษาที่ให้ความรู้อันมีคุณค่า

	 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน	 ท่ีกรุณาให้ค�า

แนะน�าในการสร้างเครื่องมือวิจัยอย่างมีคุณภาพ

	 ขอขอบพระคุณบิดา	 มารดา	 ผู้ให้ชีวิต	 ท่านผู้เป็น

เจ้าของเอกสาร	ต�ารา	วทิยานพินธ์ทีผู่ว้จิยัน�ามาใช้ประโยชน์

ในการศกึษาค้นคว้า	คร	ูอาจารย์ทีใ่ห้ความรูจ้ากอดตีจนถงึ

ปัจจุบัน	ขอขอบคุณครอบครัว	ญาติ	พี่น้อง	และเพื่อนๆ	ที่

ให้ก�าลังใจสนับสนุนตลอดมา

	 คุณประโยชน์อนัพงึมจีากวทิยานพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยั

ขอมอบคุณงามความดทีัง้หมดบชูาพระคุณบดิา	มารดา	ครู	

และผู้มีพระคุณต่อผู้วิจัยทุกท่าน
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รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

Development Model to Community College For ASEAN for Schools 

Under The Office of The Secondary Educational Service Area 23

กาญจนา	คานเพชรทา1,	ธัญญธร	ศรีวิเชียร2,	ธนบด	ีนันทะ3

Kanchana	Khanphettha 1,	Tanyatorn	Sriwichien2,	Thanabodee	Nanta3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพการปัจจุบัน	 และปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	23	2)	เพือ่ศกึษาการพัฒนาสถานศึกษาสูป่ระชาคม

อาเซยีนของโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏิบตัทิีด่	ี(Best	Practice)	และเป็นเครอืข่ายอาเซยีน	3)	เพือ่เสนอรปูแบบในการพฒันาสถาน

ศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา	เขต	23	การด�าเนนิการวจิยั	ประกอบ

ไปด้วย	3	ระยะ	ระยะที่	1	ศึกษาสภาพการปัจจุบัน	และปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 23	 ด�าเนินการศึกษาความคิดเห็นของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 

รองผู้อ�านวยการสถานศกึษา	และคร	ูกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ทัง้หมด	334	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	

คือ	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	ระยะที่	2	ศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ด	ี

(Best	 Practice)	 และเป็นเครือข่ายอาเซียน	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเลือกโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 

(Purposive	Sampling)	โดยเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	และเป็นเครือข่ายอาเซียน	3	โรงเรียน	เก็บ

ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In	depth	Interview)	ระยะที่	3	การร่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซยีนของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	23	ประกอบด้วยกระบวนการพฒัน�าแบบ	PDCA	

ม	ี4	ขัน้ตอน	ได้แก่	การวางแผน	การปฏบิตังิาน	การติดตามผลและประเมนิผล	การปรบัปรงุแก้ไข	และขอบข่ายการพฒันา	

4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	 ด้านการจัดกิจกรรม

สัมพันธ์	วิเคราะห์ข้อมูลด้วย	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

	 1.	 สภาพปัจจบุนั	และปัญหาในการพฒันาสถานศึกษาสูป่ระชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	โดยรวม	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาค่าเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับ	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	ดร.	คณะบัญชีและการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	ดร.	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ได้แก่	ด้านการจัดการเรียนรู้	รองลงมาคือ	ด้านการบริหารจัดการ	และด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	ส่วน	ปัญหา	

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	โดยรวม	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาค่าเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับ	ได้แก่	ด้านจัดการเรียนรู	้รองลงมาคือ	

ด้านการบริหารจัดการ	และด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

		 2.		การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี	 (Best	Practice)	และเป็นเครือข่าย

อาเซียน	ได้จากการสังเคราะห์	ปรากฏผลดังต่อไปนี้	กระบวนการพัฒน�าแบบ	PDCA	4	ขั้นตอน	การวางแผน	การปฏิบัติ

งาน	การติดตามผลและประเมินผล	การปรับปรุงแก้ไข	ขอบข่ายภารกิจงานด้านการพัฒนา	4	ด้าน	คือ	ด้านการบริหาร

จัดการ	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	 และด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์	 โดยพบว่าในการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาทั้ง	 3	 สถานศึกษา	 มีลักษณะการบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกันในการวางเป้าหมาย	 และ

ก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านอาเซยีนเข้าไปในการบรหิารจดัการของสถานศกึษา	ด้านการจดัการเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะทีแ่ตกต่าง

กันออกไปในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายแล้วแต่บริบทของสถานศึกษา	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในส่วนที่

เป็นกจิกรรมหลักทีต้่องปฏบิตัเินือ่งจากทัง้	3	สถานศึกษามกีารจดัต้ังศนูย์อาเซยีนศกึษาซ่ึงจะมภีารกจิของศูนย์ทีต้่องปฏบิตัิ

ให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัส่วนกจิกรรมด้านอืน่ๆ	เป็นกิจกรรมทีต้่องปฏิบตัติามปฏิทนิการปฏิบตังิานทีก่�าหนดของสถาน

ศึกษา	และด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์มีการสร้างเครือข่ายทั้ง	3	สถานศึกษา	แต่โดยรวมจะสร้างเครือข่ายเนื่องจากเป็น

ภารกิจของศูนย์อาเซียนศึกษา

	 3.		การเสนอรปูแบบในการพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา	เขต	23	ผลการสอบถามความคิดเห็น	มีความเหมาะสมและเป็นไปได	้โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน	เมื่อ

พจิารณาค่าเฉลีย่เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดบั	ได้แก่	ด้านการจัดการเรยีนรู	้รองลงมา	คอืด้านการบรหิารจดัการ	

และด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	ส่วนรายข้อทั้งหมด	35	ข้อ	มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทุกข้อ	

	 	 โดยสรุป	 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	23	ประกอบด้วยกระบวนการพัฒน�าแบบ	PDCA	4	ขั้นตอน	ได้แก่	การวางแผน	การปฏิบัติงาน	การ

ติดตามผลและประเมินผล	การปรับปรุงแก้ไข	และขอบข่ายภารกิจงานด้านการพัฒนา	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านบริหารจัดการ	

ด้านการจัดการเรียนรู้	ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ	์ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาได้ทุกแห่ง

 ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการพัฒนา,	ประชาคมอาเซียน

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	was	to	study	1)	the	situation	and	developed	problems	of	the	

schools	belong	to	the	office	of	the	Secondary	Educational	Services	zone	23	for	associated	to	ASEAN	

community.	2)	How	the	best	practice	schools	develop	process	and	participate	to	ASEAN	community.	

3)	Suggest	the	developing	model	to	associate	to	ASEAN	community	for	the	secondary	educational	

services	 zone	 23	 schools	member.	 The	 research	 process	were	 3	 phases,	 firstly,	 study	 about	 the	 
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secondary	educational	services	zone	23	school	members	situation	and	developing	problems	in	order	

to	participate	ASEAN	community.	The	data	were	collected	by	using	rating	scale	completed	by	334	

samples	 by	 the	 school	 administrators	 and	 teachers.	 Secondary,	 study	 the	 best	 practice	 school	 

development	which	participation	with	ASEAN	community.	The	samples	by	purposive	sampling	schools,	

the	data	were	collected	by	in-depth	interview	and	thirdly,	study	the	secondary	educational	services	

zone	 23	 school	members	 developing	model	 including	 planning,	 operation	 process,	 follow	 and	 

evaluate,	improvement	in	addition,	developing	scope	including	the	schools	management,	learning,	

activity	and	association.	The	data	were	analyzed	by	percentage,	mean	and	standard	deviation.	

The results of the study were as follow: 

 1.		The	 situation	 and	 problems	 percentage	when	 compose	 by	 number	 of	 3	 of	 correlate	 

descending	is	high	included	3	major	effects.	First,	learning	second,	management	and	third,	activity.	

Moreover,	the	problem	of	the	school	development	to	associate	to	ASEAN	community	mean	is	high	

included	3	major	effects.	

 2.		The	 learning	 second,	management	 and	 third,	 activity.	 Second,	 the	best	 practice	 school	

development	which	participation	with	ASEAN	community.	The	results	are	shown	for	the	PDCA	of	the	

sample	 schools	 are	 similarly	 in	 objective,	 ASEAN	 strategic	which	 improve	 schools.	 However,	 the	 

activity	majors	of	these	sample	schools	are	different	depend	on	school	environment.	Besides,	towards	

of	school	activity	major	is	main	essential	schools	routine	consist	with	ASEAN	center	which	the	same	

process	with	other	schools.	However,	the	school	year	plans	are	differently	by	schools	environment	

and	 the	 schools	 association	 activity	 shown	 the	 schools	make	 a	 connection	 against	 to	 be	 ASEAN	 

learning	network.	

  3. The	results	of	the	school	development	model	form	shown	the	abilities	are	very	high	

these	sort	by	3	majors	included	learning,	management,	and	school	activities.	Forth,	the	evaluate	of	

the	development	school	to	participation	ASEAN	community	booklet	shown	the	possibility	is	very	high	

when	analysis	by	mean	with	3	majors	included	the	schools	objective,	the	school	are	attend	to	ASEAN	

community	and	the	schools	missions	are	including	to	ASEAN	community.	

	 	 	 The	research	process	were	3	phases,	firstly,	study	about	the	secondary	educational	

services	zone	23	school	members	situation	and	developing	problems	in	order	to	participate	ASEAN	

community.	The	data	were	collected	by	using	rating	scale	completed	by	334	samples	by	the	school	

administrators	and	teachers.

 

 Keywords	:	Development	Model,	Asean	Community	
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บทน�า

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้

ด�าเนินงานโครงการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	 :	 

Spirit	of	ASEAN	โดยคดัเลอืกโรงเรยีนเข้าร่วมโครงการเพือ่

พัฒนาให้มีความพร้อมและศักยภาพ	 ในการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

จ�านวน	68	โรง	แบ่งเป็นโรงเรยีน	3	รปูแบบ	คอื	1)	โรงเรยีน	

Sister	School	จ�านวน	30	โรง	2)	โรงเรยีน	Buffer	School	

จ�านวน	24	โรง	และ	3)	ASEAN	Focus	School	จ�านวน	

14	 โรง	 ทั้งนี้	 มีโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย	 มากกว่า	 500	

โรงเรียน	 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวขณะนี้ก�าลัง

ด�าเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน	 และจัด

กิจกรรมในโรงเรียน	 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซยีน	ในการจดักจิกรรมพฒันา	และเสรมิสร้าง

ความเป็นพลเมืองอาเซียนให้ผู้เรียนจะช่วยเพ่ิมศักยภาพ 

ในการเรียนรู ้ ให ้ผู ้ เรียน	 อันเป ็นการขับเคลื่อนการ 

พัฒนาโรงเรียนสู ่ประชาคมอาเซียนในทุกพื้นท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	 โดยส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

พิจารณาเห็นว่า	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างศักยภาพ

ให้แก่สถานศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเก่ียวกบัความเป็น

ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อม	 ดังน้ัน	 เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด	อันจะเป็นพลัง

การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนใน 

ทกุพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ	ส�านกังานคณะกรรมการการ

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานโดยส�านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	

พิจารณาเห็นว่าการสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาและ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเป็น

เรื่องส�าคัญที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมสู ่การเป็น

ประชาคมอาเซียน	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ.	2555	:	15)

	 การบรหิารจดัการศกึษาทีก้่าวสูก่ารเป็นประชาคม

อาเซียนในปี	 2558	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 23	 ยังคงมีปัญหาและความไม่

พร้อมในการบริหารจัดการศึกษา	 ในด้านต่างๆ	ซึ่งควรเร่ง

ด�าเนินการให้มีการก�าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียน	โดยผู้บริหารควรมีการเตรียมความ

พร้อม	ในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร	และมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถ

ในการด�ารงตนในประชาคมอาเซียน	 และสร้างความ

ตระหนักความเข้าใจให้กับชุมชน	โดยให้ชุมชนเข้าร่วมเป็น

เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนและส่งเสริมให้

โรงเรียนพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	

	 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบใน

การพัฒนาของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	23	ตามแนวทางหลัก	4	ด้าน	

คือ	 1.	 ด้านการบริหารจัดการ	 2.	 ด้านการจัดการเรียนรู	้ 

3.	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	 4.	 ด้านการจัด

กิจกรรมสัมพันธ์	 ซ่ึงจะท�าให้ทราบว่าสถานศึกษามีสภาพ

ปัจจุบัน	 และปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างไร	 ผลของการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน	์

และเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อเสริมเสร้าง	สนับสนุน	

หรือปรับปรุงและน�าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ไปใช้เป็น

แนวทางให้ครู	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และผู้บริหารหน่วย 

งานอ่ืนๆ	น�าไปพฒันาคุณภาพการศกึษาสถานศกึษาเพ่ือให้

มคีวามพร้อมก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างเตม็ศกัยภาพใน

ปี	2558

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพือ่ศึกษาสภาพปัจจบัุน	และปัญหาการพฒันา

สถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23

	 2.		เพื่อศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซยีนของโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏิบตัทิีด่	ี(Best	Practice)	และ

เป็นเครือข่ายอาเซียน

	 3.		เพื่อเสนอรูปแบบในการพัฒนาสถานศึกษาสู่
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ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23

วิธีการวิจัย

	 ระยะที	่1	ศึกษาสภาพการปัจจุบัน	และปัญหาการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23

	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี	้ได้แก	่ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู	 ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	23	ประจ�าปีการศึกษา	2557	

จ�านวน	2,165	คน	ประกอบด้วย

	 	 1.1		 ผู้บรหิารสถานศกึษา	จ�านวน	130	คน	(ใช้

ในการวิจัยทั้งหมด)

	 	 1.2		 ครู	จ�านวน	204	คน	(ใช้การสุ่มหลายขั้น

ตอน)	 	 	 	

	 2.		กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี	้ได้แก่	ครู	

ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	 2,035	 คน	 จากสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	23	ได้มาโดย

เปรียบเทียบตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่	 และมอร์แกน	

(Krejcie	&	Morgan.	1970	:	608-610)	โดยใช้วิธีสุ่มหลาย

ขั้นตอน	(Multi-Stage	Random	Sampling)	

	 ระยะที	่2	ศกึษาการพฒันาสถานศึกษาสูป่ระชาคม

อาเซยีนของโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่	ี(Best	Practice)	และ

เป็นเครือข่ายอาเซียน

	 1.		ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ผูอ้�านวย

การสถานศึกษา	3	คน	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	3	คน	

ครูผู้รับผิดชอบด้านอาเซียน	 3	 คน	 ได้เลือกโรงเรียนเป็นก

ลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยเลอืก

โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติท่ีดี	 (Best	 Practice)	 และเป็นเครือ

ข่ายอาเซียน	3	โรงเรียน	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง	ดังนี้

		 		 1.1		 เป็นโรงเรยีน	Sister	school	คอื	โรงเรยีน

ต้นแบบการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่น้นอาเซียน	เน้น

ภาษาองักฤษ	ICT	พหวุฒันธรรม	ภาษาเพือ่นบ้าน	และเป็น

ศูนย์อาเซียนศึกษาเผยแพร่สื่อการเรียนรู้	 และแหล่งการ

เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนส�าหรับผู้บริหาร	 ครู	 ผู้เรียน	 และ

ชุมชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป	 มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้	

ความเข้าใจ	และความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน

	 		 1.2		 เป็นโรงเรยีน	Buffer	school	คอื	โรงเรยีน

ต้นแบบการพฒันาหลักสูตรสถานศกึษาทีเ่น้นอาเซยีน	เน้น

ภาษาเพ่ือนบ้าน	พหุวฒันธรรม	และเป็นศนูย์อาเซยีนศกึษา

เผยแพร่สื่อการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ส�าหรับผู้บริหาร	คร	ูผู้เรียน	และชุมชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป	

และมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้	 ความเข้าใจและความ

ตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน

	 		 1.3		 เป็นโรงเรยีน	ASEAN	Focus	School	คอื	

โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียน	 โดยการ

บูรณาการ	 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2521	 เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ

การจัดท�าหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 และเป็นศูนย์

การศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียนและ

ชุมชน

	 	 1.4		 เป็นโรงเรียน	ASEAN	Learning	School	

คอื	โรงเรยีนทีศ่นูย์อาเซียนเพือ่ส่งเสรมิพฒันาศนูย์อาเซยีน

ศึกษาและจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองประชาคมการเมือง	

ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	ตลอดจนการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภัยพิบัต	ิเพื่อเตรียม

คนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 2.		กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัใช้กลุม่

ตวัอย่างโดยการเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	

ได้แก่	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 3	 คน	 รองผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา	3	คน	ครูผู้รับผิดชอบด้านอาเซียน	3	คน	เพื่อ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก

จ�านวน	3	โรงเรียน	ประกอบด้วย

	 	 2.1		 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดสกลนคร	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 23	 เป็นโรงเรียน	 ASEAN	 Learning	
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School

	 	 2.2		 โรงเรียนบึงกาฬ	 อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	

จังหวัดบึงกาฬ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	21	เป็นโรงเรียน	Buffer	school

		 	 2.3	 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดอุดรธานี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	20	เป็นโรงเรียน	Sister	school

	 ระยะที	่3	การร่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	

	 1.	 การจัดท�ารปูแบบฉบับร่าง	สร้างโดยการน�าองค์

ความรูท้ีไ่ด้จากระยะที	่1	และระยะที	่2	มาสงัเคราะห์	และ

พัฒนาให้เป็นร่างรปูแบบการพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	23	มาร่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	23	โดยใช้	รปูแบบจดัท�าตวัแปร

เบื้องต้น	(Tentative	Model)	

	 2.	 จากนัน้น�าร่างรปูแบบการพฒันาสถานศึกษาสู่

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	23	ทีส่ร้างเสรจ็เสนอคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง	 แล้วน�ามา

ปรับปรุง

	 3.		การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้

	 	 3.1		 การตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไป

ได้	 โดยการน�าร ่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู ่

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 23	 จัดท�าเป็นแบบสอบถาม	

สอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	10	คน	เกีย่ว

กับความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 23	 เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)

	 	 3.2		 ผูเ้ชีย่วชาญส�าหรบัการตอบแบบสอบถาม	

เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบัความเหมาะสมเป็นไปได้ของร่างรปู

แบบการพัฒนาสถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

23	ได้แก่	นกัวชิาการ	หรอืผูบ้รหิารสถานศกึษา	หรอืครวูฒุิ

การศึกษาปริญญาโทมีประสบการณ์ท�างานด้านการศึกษา

	 	 3.3		 ผู ้เช่ียวชาญส�าหรับการประเมินความ

เหมาะสมของร ่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู ่

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	ได้แก่	นักวิชาการ	หรือผู้บริหาร

สถานศึกษา	หรอืครวุูฒกิารศึกษาปรญิญาโทมปีระสบการณ์

ท�างานด้านการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เคร่ืองทีใ่ช้ในการวจิยัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา	 และครู	

ของโรงเรยีนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	23	ประกอบด้วย	3	ตอนดังนี้

	 ตอนที่	1		ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 ตอนที่	2	สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ	 สภาพ

ปัจจุบัน	 และปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียน	ในความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	และคร	ู

ของโรงเรยีนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	23	จ�านวน	36	ข้อ	เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	

	 ตอนที่		 แบบสอบถามปลายเปิด	 เพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพ

ปัจจุบัน	 และปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	23	

วิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม	 โดยการค�านวณ

หาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 
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(Standard	 Deviation)	 ของคะแนนความคิดเห็น	 ซึ่งมี

เกณฑ์	 ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยท่ีค�านวณได	้ 

5	ระดบั	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์วเิคราะห์

ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 แล้วพิจารณาเลือกค�าถามที่มีค่า

เฉลี่ย	(Mean)	ตั้งแต่	3.51	ขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการจัด

ท�ารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	23	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		ค่าเฉลีย่	(Mean)	โดยใช้สตูร	(บญุชม	ศรีสะอาด.	

2545	:	105)

	 2.		ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard	Deviation)

โดยใช้สูตร	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	115)

ผลการวิจัย

	 สรปุผลการวจัิย	โดยการสรปุความได้ตามล�าดบัดงั

ต่อไปนี้	

	 1.		ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน	 และปัญหาการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23

	 	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบัน	 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

23	 ของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษา	 และครู	 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (x̄ =	
3.79)	 เมื่อพิจารณาค่าเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 3	

ล�าดับ	ได้แก่	ด้านการจัดการเรียนรู้	(x̄ =	4.09)	รองลงมา
คือ	 ด้านการบริหารจัดการ	 (x̄ =	 3.94)	 และด้านการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา	(x̄ =	3.67)	
	 	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	23	ของ

ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	และ

ครู	 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (x̄ =	 3.54)	 เมื่อ
พิจารณาค่าเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับ	 ได้แก่	

ด้านจดัการเรยีนรู	้(x̄ =	3.82)	รองลงมาคือ	ด้านการบรหิาร
จัดการ	 (x̄ =	 3.59)	 และด้านการจัดกิจกรรมของสถาน

ศึกษา	(x̄ =	3.42)
	 	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบัน	 และปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 23	 ของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รอง 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และคร	ูรายด้าน	โดยเรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ด้านการ

บริหารจัดการ	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	 และ

ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบ

ว่า

	 	 1.1		 ด้านการจดัการเรยีนรู	้สภาพปัจจบุนั	การ

พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	โดยรวม

มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก	โดย	สถานศกึษามกีจิกรรมชมุนมุ

ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู	้ และ	

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อให้เกิด

ความรู ้ความเข ้าใจทางวัฒนธรรมของกลุ ่มประเทศ

ประชาคมอาเซียน	 และครูมีการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ	 นักเรียนได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาต	ิ ปัญหา	 การ

พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	โดยรวม

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 ครูมีการวิจัยและพัฒนาการ

จดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน	รองลงมาคอื	นกัเรยีนได้เรยีน

รู้กับครูชาวต่างชาติ	 และนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	

และ	 หรือภาษาราชการของประเทศภาคีเครือข่ายในกลุ่ม

อาเซียนได้	 และข้อที่มีเฉล่ียน้อยที่สุดคือ	 จัดแหล่งสืบค้น

ข้อมูลอาเซียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 	 1.2		 ด้านการบริหารจัดการ	 สภาพปัจจุบัน	
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การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	23	โดย

รวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	มกีารน�าเรือ่งอาเซยีนเข้าเป็น

ส่วนหนึง่ในการก�าหนดเป้าหมาย	นโยบายและวตัถุประสงค์

ในการด�าเนนิงานของสถานศกึษา	รองลงมาคือมกีารพฒันา

บุคลากรในสถานศึกษา	 โดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัอาเซยีน	และมกีารสร้างความเข้าใจร่วม

กันในเป้าหมาย	 และวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานให้ผู้

เกีย่วข้องในการบรหิาร	คร	ูผูป้กครองและนกัเรยีน	และข้อ

ที่มีค่าเฉล่ียต�่าท่ีสุดคือมีการจัดสรรงบประมาณ	 สนับสนุน

ทรพัยากรในการด�าเนนิงานอย่างเพยีงพอ	ส่วนปัญหา	การ

พฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน	โดยรวม	อยูใ่นระดบั	

มกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุทรพัยากรในการด�าเนนิ

งานอย่างเพียงพอ	 รองลงมา	 คือ	 มีการนิเทศ	 ติดตาม	

ประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและปรับปรุง

พัฒนาการด�าเนินงาน	 และมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการ

เรียนรู้อาเซียนในสถานศึกษา

	 	 1.3		 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	

สภาพปัจจุบัน	การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	 23	 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมาก	 ก�าหนด

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

การพฒันาการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน	รองลงมา

คือด�าเนินกิจกรรมตามแผนการด�าเนินงานท่ีวางไว้	 และ

ก�าหนดรูปแบบแนวการด�าเนินงานจัดกิจกรรม	 รวมทั้งงบ

ประมาณ	 และทรัพยากรสนับสนุน	 และก�าหนดบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีชั่ดเจน	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ

คือมีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างเป็นระบบ	รวมทั้ง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครือข่ายการสื่อสารในท้อง

ถิน่	ส่วนปัญหา	การพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน	

โดยรวม	อยูใ่นระดบั	ปานกลาง	มกีารสือ่สารประชาสัมพนัธ์

และประสานงานทั้งภายในสถานศึกษา	 สถานศึกษาและ

ชุมชน	 รองลงมา	คือ	ด�าเนินกิจกรรมตามแผนการด�าเนิน

งานที่วางไว้	และมีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างเป็น

ระบบรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครือข่ายการ

สื่อสารในท้องถิ่น

	 	 1.4		 ด ้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ ์	 สภาพ

ปัจจุบัน	 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	 23	 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ	 ปานกลาง	 สถาน

ศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	และตระหนักใน

การอยูร่่วมกนัเป็นประชาคมอาเซยีน	รองลงมาคอืประสาน

ความร่วมมอืกบัชมุชนในการจดัตัง้และพฒันาแหล่งเรยีนรู้

ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา

อย่างย่ังยืนและส่งเสริมให้บุคคล	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วม

ให้การเรียนรู ้ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของ

การเป็นแหล่งการเรียนรู้และต้นแบบวิถีชีวิตอันดีงามของ

ไทยที่จะสืบทอดแก่เด็กไทย	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	

สถานศึกษาและชุมชน	รวมทัง้เครอืข่ายการพฒันามกีารจดั

กิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย	รวมทั้งการให้ความรู้แก่

นักเรียนและประชาชนในท้องถ่ิน	 ส่วนปัญหา	 การพัฒนา

สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยรวม	 อยู่ในระดับ	 

ปานกลาง	 ส่งเสริมให้บุคคล	ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมให้การ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัขนบธรรมเนยีมประเพณแีละภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของการเป็นแหล่ง

การเรยีนรู้และต้นแบบวถิชีีวติอันดงีามของไทยทีจ่ะสบืทอด

แก่เด็กไทย	รองลงมา	คือ	ประสานความร่วมมือกับชุมชน

ในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น	

และส่งเสริมสนบัสนนุให้มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื	และสถาน

ศึกษาและชุมชน	 รวมท้ังเครือข่ายการพัฒนามีการจัด

กิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย	รวมทั้งการให้ความรู้แก่

นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น

	 2.		ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี	 (Best	

Practice)	และเป็นเครือข่ายอาเซียน	ปรากฏผลดังต่อไปนี	้

	 	 กระบวนการพัฒน�าแบบ	PDCA	มี	4	ขั้นตอน	

ประกอบด้วย	การวางแผน	การปฏิบัติงาน	การติดตามผล
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และประเมินผล	 การปรับปรุงแก้ไข	 และภารกิจด้านการ

พัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	มี	4	ด้าน	คือ	ด้าน

การบริหารจัดการ	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ด้านการจัด

กิจกรรมของสถานศึกษา	ด้านการจัดกิจกรรมสัมพันธ	์

	 	 2.1	 ด้านบรหิารจดัการ	กระบวนการวางแผน	

(Plan)	 โดยมีการวางเป้าหมายก�าหนดยุทธศาสตร์ด้าน

อาเซยีนในแผนปฏบิตักิารของสถานศกึษาทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาวมีการวางแผนพัฒนาครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

ให้สามารถด�าเนนิงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ	กระบวนการ

ปฏิบัติงาน	 (Do)	 ด้วยการต้ังคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐานประกอบด้วยผูอ้�านวยการสถานศกึษา	รองผูอ้�านวย

การสถานศึกษา	 ครูผู้รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียนและผู้แทนจากองค์กรท้ังภาครัฐและ

เอกชน	มกีารประชมุเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจและความ

ตระหนักในการด�าเนินงาน	ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรใน

การด�าเนินงาน	เช่น	งบประมาณ	บุคลากร	วัสด	ุครุภัณฑ์

ต่างๆ	และสร้างแรงจงูใจในสถานศกึษาเป็นสมาชกิสมาคม

ชมรมครูอาเซียนท้ังในระดับเขตและระดับประเทศ	

กระบวนการติดตามผลและประเมินผล	 (Check)	 มีการ

ก�าหนดให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	

และส รุปและร าย ง านผลการด� า เ นิ น ง านพร ้ อม

ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่

หลากหลาย	 กระบวนการปรับปรุงแก้ไข	 (Action)	 เพื่อ

ให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงควรมีการ

สื่อสารสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและระหว่างองค์กรด้วย

	 	 2.2	 ด้านการจัดการเรียนรู ้	 กระบวนการ

วางแผน	(Plan)	มีการก�าหนดกรอบหลักสูตรด้านอาเซียน

ไว้เพื่อให้มีการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน

การเรียนรู	้ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้แกนกลางจัดท�าหน่วย

การเรยีนรู้เกีย่วกบัอาเซยีนเพือ่น�าไปบรูณาการในโครงสร้าง

รายวิชา	 และก�าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด�า เนินงานพัฒนาการเรียนรู ้ สู ่ประชาคมอาเซียน	

กระบวนการปฏบิตั	ิ(Do)	การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ

กับทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ต ่างๆ	 ซึ่งควรด�าเนินการ

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู	้ตัวชี้วัด	และสาระการเรียน

รู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อื่นๆ	 ที่สอดคล้องกับเรื่องอาเซียนจัดท�า

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ	 โดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ	 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับและเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	 รวมทั้งการจัดการ

เรียนรู้โดยการจัดท�ารายวิชาเพิ่มเติม	 การจัดการเรียนรู้ใน

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน	กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้และการ

จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและห้องเรียนให้มีแหล่ง

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านอาเซียนมีการใช้สื่อที่หลาก

หลายและทนัสมยั	กระบวนการตดิตามผลและประเมนิผล	

(Check)	มกีารวดัผลประเมนิผลทีม่คีวามหลากหลาย	มทีัง้

แบบทดสอบ	แบบสมัภาษณ์	แบบสงัเกต	และแบบประเมนิ	

กระบวนการปรับปรุงแก้ไข	 (Action)	 มีการนิเทศและ

ติดตามอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

โดยน�าผลการนิเทศติดตามมาพัฒนาบุคลากรทั้งครูผู้สอน

และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.3	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	

กระบวนการวางแผน	 (Plan)	 เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

มาจากด้านการบรหิารจดัการทีม่กีารวางแผนเอาไว้แล้ว	ใน

ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงาน

ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	กระบวนการปฏิบัติ	(Do)	การจัด

กจิกรรมประจ�าวนัให้ผู้เรยีนพฒันาตนเอง	โดยการแสวงหา

ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน	แนะน�าข้อมูลที่ได้

มาศกึษาเพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบัตนเอง	ในการเข้าเป็น

สมาชิกอาเซียนกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง	 ได้แก่	 กิจกรรมหน้าเสาธง	 การค้นหาจากเว็บไซต์	

ห้องสมุด	 รายการโทรทัศน์อาเซียน	 มุมหนังสือ	 การจัด

กิจกรรมประจ�าภาคการศึกษา	 เช่น	 การจัดค่ายภาษา

อังกฤษสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน	 เพ่ือเพิ่มพูนความรู้	

ความสามารถ	ประสบการณ์	และเสริมสร้างคุณลักษณะที่

ดีในการเรียนรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน	 โดยเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการจริงการจัดท�าโครง

งานอาเซียน	ให้นกัเรยีนได้ฝึกฝนทกัษะในการศกึษาค้นคว้า
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และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	ตามความสามารถ	ความถนัด	

ความสนใจ	โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน

การจัดวันหรือสัปดาห์อาเซียน	 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกีย่วกบัอาเซยีน	เผยแพร่และน�าเสนอผลงานทีไ่ด้ท�าไว้แล้ว	

รวมทัง้การตอบปัญหาอาเซยีน	เช่น	จดักจิกรรมวนัอาเซยีน	

(ASEAN	Day)	การจัดกิจกรรมชุมนุม	ชมรมอาเซียน	เป็น

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้	 ความช�านาญและ

ประสบการณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนให้กว้างขวางยิ่ง

ขึน้เพือ่ค้นพบความถนดัความสนใจของตนเอง	และพฒันา

ตนเองให้เต็มศักยภาพ	กระบวนการวัดผลและประเมินผล	

(Check)	 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ต้องมีการก�าหนดการ

ติดตามประเมินผลการจัดโครงการและทุกกิจกรรมเพื่อให้

ผลในการด�าเนินงานเพื่อไปสู่	 กระบวนการปรับปรุงแก้ไข	

(Action)

	 	 2.4		 ด้านการจดักจิกรรมสมัพันธ์	กระบวนการ

วางแผน	(Plan)	วางแผนในการจดัตัง้ภาคเีครอืข่ายในสถาน

ศึกษา	ที่มีผู้เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้ปกครอง	ผู้แทนองค์กรชุมชน	

เป็นต้น	 กระบวนการปฏิบัติ	 (Do)	 จัดท�าโครงการผู้น�า

เยาวชนอาเซียนในเชิงวิชาการสันทนาการวัฒนธรรมและ

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

บูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการ

ด�าเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างพลังแก่เยาวชนอาเซียนสร้าง

ความรูส้กึเป็นหนึง่เดยีวกนัด้วยการจดัตัง้เครอืข่ายเยาวชน

อาเซียนพัฒนาเครือข่ายผู้น�าเยาวชนอาเซียนให้มีความ

แข็งแกร่งระดับภูมิภาคในด้านต่างๆ	 (ประเพณีวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม)	 ด้วยการให้องค์กรของรัฐภาคเอกชนและ

หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมใช้ศิลปะ	วัฒนธรรม	และสื่อ

เทคโนโลยีเป็นสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศ

ต่างๆ	ในภมิูภาคอาเซยีน	ส่งเสรมิภาวะผูน้�าเพ่ือน�าไปสูก่าร

เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน

ควบคูไ่ปกบัการส่งเสริมมติรภาพและความร่วมมอืระหว่าง

กันในภูมิภาคส่งเสริมให้เยาวชนแบ่งปันความคิดและเป้า

หมายร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายและน�าเทคโนโลยีมา

ใช้เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันภายใต้การสนับสนุนของ

องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดท�าโครงการเสียงจากเยาวชน

อาเซียนสู่การปฏิบัติเพื่อให้ข้อเสนอของเยาวชนอาเซียน

เป็นรูปธรรมได้แก่โครงการอาสาสมัครสอนหนังสือแก่

เยาวชนด้อยโอกาส	 โดยจัดตั้งเครือข่าย	 ยุวทูตด้านการ

ศึกษาในอาเซียนเพื่อสนับสนุนพลังของเยาวชนในการ

จัดการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต

จัดต้ังชมรมวัฒนธรรมอาเซียนในสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่

กจิกรรมและวัฒนธรรมทีห่ลากหลายของภูมภิาคมเีวบ็ไซต์

เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเยาวชนอาเซียน

เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อันดแีละเครือข่ายของเยาวชน

อาเซียน	กระบวนการติดผลและประเมินผล	(Check)	ต้อง

มีการติดตามผลและประเมินผลในการจัดโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ	เพื่อน�าผลการปฏิบัติงานเข้าสู	่กระบวนการ

ปรับปรุงแก้ไข	(Action)	ต่อไป	

	 3.	 การร ่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู ่

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23

	 	 3.1	 ผลการสอบถามความคิด เ ห็นของ 

ผูเ้ชีย่วชาญ	มคีวามคดิเหน็ว่าความเหมาะสมและความเป็น

ไปได้	 โดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก	 ด้านที่มีความ

เหมาะสม	ล�าดบัสงูสุด	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่เรยีงล�าดบัจาก

มากไปหาน้อย	3	ล�าดับ	ได้แก่	ด้านการจัดการเรียนรู	้ด้าน

การบรหิารจดัการ	และด้านการจดักจิกรรมของสถานศกึษา	

และความเป็นไปได้โดยรวมแต่ละด้านอยูใ่นระดบัมาก	ด้าน

ที่มีความเป็นไปได้	ล�าดับสูงสุด	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเรียง

ล�าดับจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับ	 ได้แก่	ด้านการจัดการ

เรยีนรู	้ด้านการบรหิารจดัการ	และด้านการจดักจิกรรมของ

สถานศึกษา	ส่วนรายข้อ	มีความเหมาะสมทุกข้อ	โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	จ�านวน	4	ข้อ	และค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก	จ�านวน	31	ข้อ	

	 	 3.2		 ผลการจัดท�าคู ่มือรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 23	 เป็น

เอกสารรูปเล่ม	 มีสาระส�าคัญประกอบด้วย	 หลักการและ
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เหตผุล	วตัถปุระสงค์	การเตรยีมความพร้อมด้านการศกึษา

สู่ประชาคมอาเซียน	ลักษณะและรูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	ขอบข่ายและภารกิจการพัฒนา

สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	บทบาทของผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา	รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และครู

	 	 	 3.3	 ผลการประเมินความเหมาะสมของ

คูม่อืรปูแบบการพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีนของ

โรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

23	 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 และเม่ือ

พิจารณาตามรายการ	พบว่า	มีผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากที่สุด	 1	 รายการ	 อยู่ในระดับมาก	 10	 รายการ	 เม่ือ

พิจารณาค่าเฉลี่ยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 3	 ล�าดับ	

ได้แก่	ความเหมาะสมความชดัเจนของวตัถปุระสงค์	รองลง

มา	คอื	เนือ้หาด้านลกัษณะและรปูแบบการพฒันาด้านการ

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนมีความครอบคลุม	 และเน้ือหา

การเตรยีมความพร้อมด้านการศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีนมี

ความครอบคลุม	

อภิปรายผล

	 จากการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู ่

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	23	มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเห็นควร

น�ามาอภิปราย	ดังนี้

	 1.		สภาพปัจจุบัน	 และปัญหาการพัฒนาสถาน

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	23	ผลการวิเคราะห์สภาพ

ปัจจบุนัมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุด	 คือ	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ข้อค้นพบที่ปรากฏผล

เพราะด้านการจัดการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะขับ

เคลื่อนความพร้อมในด้านอื่นๆ	 ของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนให้สามารถทัดเทียมแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 

อรรถสิทธิ	์สุทธิวารี	 (2556	 :	143-146)	 เรื่องรูปแบบการ

พฒันาสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเพือ่รองรบั

การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน	จากผลการวิจัยในด้านการ

ศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการเป็นตัวก�าหนด

บทบาทโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ทั้งนี้

เนือ่งจากการวางด้านวชิาการเป็นตวัก�าหนดแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าสถาน

ศึกษาควรมกีารด�าเนนิการพฒัน�าไปในทศิทางใดเพือ่ให้เท่า

ทันกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน	 ส่วนปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ใน

ระดับ	มาก	อาจเป็นเพราะในการจัดการเรียนรู้ยังไม่เข้าถึง

ทกุภาคส่วนท�าให้ความทดัเทียมในการจดัการเรยีนรูไ้ม่เท่า

กันส่งผลให้การจัด	การเรียนรู้ยังมีปัญหาอยู่ในระดับมาก	

	 2.		ผลการศกึษาการพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคม

อาเซยีนของโรงเรยีนทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่	ี(Best Practice)	และ

เป็นเครือข่ายอาเซียน	ดังนี้	โดยขอบข่ายการในการพัฒน�า

แบบ	PDCA	4	ขั้นตอน	คือ	การวางแผน	การปฏิบัติงาน	

การติดตามผลและประเมินผล	การกรับปรุงแก้ไข	ภารกิจ

ด้านการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	 ประกอบ

ด้วย	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านการจัดการ

เรียนรู้	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	และด้านการ

จัดกิจกรรมสัมพันธ์	 โดยพบว่าในการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาทั้ง	3	 โรงเรียนมีลักษณะการบริหารจัดการ	ที่

คล้ายคลึงกันในการวางเป้าหมาย	และก�าหนดยุทธศาสตร์

ด้านอาเซียนเข้าไปในการบริหารจัดการของสถานศึกษา	

ด้านการจัดการเรียนรู้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว	 แต่บริบทของสถาน

ศึกษา	 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในส่วนท่ีเป็น

กจิกรรมหลกัทีต้่องปฏบิตั	ิแต่รายละเอยีดในการสร้างเครอื

ข ่ายก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งเครือข ่ายผู ้ปกครอง	 

เครอืข่ายศษิย์เก่า	และเครอืข่ายเอกชน	แต่โดยรวมจะสร้าง

เครือข ่ายเนื่องจากภารกิจของศูนย ์อาเซียนศึกษา	

สอดคล้องกบั	เอกราช	อะมะวลัย์	(2554	:	76-77)	ได้ศึกษา

วิจัยการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหารเตรียม

พร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซยีน	ให้ความส�าคัญกบัการ

เพิ่มทักษะการเรียนการสอนการปรับปรุงเนื้อหาวิชาชีพ	
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และหลักสูตรให้มีความเหมาะสม	

	 3.		ผลการร่างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	

	 	 3.1		 ผลการจดัท�าร่างรปูแบบการพฒันาสถาน

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	ฉบับร่าง	ซึ่งประกอบ

ด้วยกระบวนการพัฒน�าแบบ	 PDCA	 4	 ข้ันตอน	 และ

ขอบข่ายการพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซียน	4	ด้าน	

ตามกรอบแนวคิด	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน	สอดคล้องกบัจารวุรรณ	ีแพร่ศรสีกลุ	(2556	:	134-

135)	ซึ่งได้ท�าการวิจัยเรื่อง	สภาพและแนวทางการบริหาร

สถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	 ผลการวิจัยพบว่า

สภาพสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน	ซึง่มกีารเตรยีมความ

พร้อมใน	4	ด้าน	คอื	ด้านการบรหิารจดัการ	ด้านการบรหิาร

งานบุคลากร	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 และด้านการบริหาร

เครือข่ายและชุมชนสัมพันธ	์ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีการเตรี

ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท้ัง	 4	 ด้านอยู่ใน

ระดบัมากและจากการเปรียบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของ

ครู	ผูบ้ริหาร	และคณะกรรมการการศกึษา	ข้ันพืน้ฐานเกีย่ว

กับสภาพการบริหารสถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียน	

โรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ	์มคีวาม

คดิเหน็ทีไ่ม่แตกต่างกนั	และ	จากข้อเสนอแนะกพ็บว่า	ควร

มีการพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น	

	 	 3.2		 ผลการสอบถามความคิด เห็นของ 

ผูเ้ชีย่วชาญ	มคีวามคดิเหน็ว่าเหมาะสมและความเป็นไปได้	

โดยรวมแต่ละด้านอยูใ่นระดบัมาก	ด้านทีม่คีวามเหมาะสม	

ล�าดบัสงูสดุ	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่เรยีงล�าดบัจากมาก	ได้แก่	

ด้านการจดัการเรยีนรู	้รองลงมา	คอื	ด้านการบรหิารจดัการ	

และด้านการจดักจิกรรมของสถานศกึษา	และความเป็นไป

ได้	โดยรวมแต่ละด้านอยูใ่นระดบัมาก	ด้านทีม่คีวามเป็นไป

ได้	 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจากมากไป	 ได้แก่	 ด้านการ

จัดการเรียนรู	้ รองลงมา	คือ	ด้านการบริหารจัดการ	และ

ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา	 ส่วนรายข้อมีความ

เหมาะสมทุกข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด	

จ�านวน	4	ข้อ	และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	จ�านวน	31	ข้อ	

	 	 3.3		 ผลการจัดท�ารูปแบบการพัฒนาสถาน

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	23	เป็นเอกสารรูปเล่ม	มี

สาระส�าคญัประกอบด้วย	หลกัการและเหตผุล	วตัถปุระสงค์	

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	

ลักษณะและรูปแบบ	 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม

อาเซียน	 ขอบข่ายและภารกิจการพัฒนาสถานศึกษาสู่

ประชาคมอาเซียน	 บทบาทของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และคร	ูสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	Bardo	และ	Hartman	(1982	:	170)	พบว่า	รูป

แบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้น	 เพื่อบรรยาย

คุณลักษณะที่ส�าคัญๆ	ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	 รูปแบบจึงไม่ใช่การ

บรรยาย	 หรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม	

ส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ	 จะต้องมีรายละเอียด

มากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นๆ	 ควรมี

องค์ประกอบอะไรบ้าง	ไม่ได้มีข้อก�าหนดตายตัว	ดังนั้น	จึง

อาจสรุปได้ว่า	 รูปแบบเป็นการจ�าลองภาพในอุดมคติที่น�า

ไปสู่การอธิบายคุณลักษณะส�าคัญของปรากฏการณ์ที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น	 เพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจที่ไม่มีองค์

ประกอบตายตัว	 หรือรายละเอียดทุกแง่มุม	 โดยผ่าน

กระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความแม่น

ตรง	และเชื่อถือได	้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 ควรมนี�าผลการศกึษาสภาพปัจจบุนั	และ

ปัญหาในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของ 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	รองผูอ้�านวยการสถานศึกษา	และ

ครู	 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนด�าเนินการตามรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับ
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สภาพความเป็นจริง	เพื่อให้สมารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาใน

การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.2		 ควรมีการปฏิบัติตามรูปแบบการพัฒนา

สถานศึกษาสู ่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	23	อย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน	 ต่อ

สภาพปัจจุบัน	 และปัญหา	 การพัฒนาสถานศึกษา	 ของ

สถาบันการศึกษาของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 2.2		 ควรศึกษาความคิดเหน็ของภาคีเครอืข่าย

ต่อการพัฒนาสถานศกึษาสูป่ระชาคมอาเซยีน	ในทกุๆ	ด้าน	

	 	 2.3		 ควรศกึษาแนวทางการสร้างเครอืข่ายการ

จัดการเรียนรู้และให้มีศูนย์อาเซียนศึกษาในทุกโรงเรียน

	 	 2.4		 ควรมกีารวจัิยเพือ่วเิคราะห์หาสาเหตขุอง

ปัญหาในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนใน

สถานศกึษาทีม่คีวามแตกต่างกัน	เพือ่พฒันารปูแบบการแก้

ปัญหาของแต่ละสถานศึกษา	 แล้วด�าเนินการแก้ไขและ
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กับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดสุพรรณบุรี

The Relationship of Climate Factors and The Epidemiology of Dengue 

Hemorrhagic Fever in Suphanburi Province.
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสภาพภมูิ

อากาศซึ่งประกอบด้วย	ปริมาณน�้าฝน	ความชื้นสัมพัทธ์	และอุณหภูม	ิกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	ในจังหวัด

สุพรรณบุร	ีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค	506	(รง.	

506)	และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ	ในจังหวัดสุพรรณบุรี	ตั้งแต่	ปี	2551-2555	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis:	MRA)	ด้วยวิธ	ีStepwise	ผลการศึกษาพบว่าสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการ

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	 คือ	 ปริมาณน�้าฝน	 และความช้ืนสัมพัทธ์	 โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์	 คืออัตราป่วย=	

-6.817+	0.302	(ปริมาณน�า้ฝน)	+	0.118	(ความชื้นสัมพัทธ์)	(r2	=	0.219	,	P	<	0.001)	ผลของการศึกษาท�าให้หน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องได้ข้อมลูทีช่่วยสนบัสนนุการตดัสนิใจในการก�าหนดนโยบาย	การวางแผนและการด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบั

การเฝ้าระวัง	ควบคุม	และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	

 ค�าส�าคัญ	:	สภาพภูมิอากาศ;	ไข้เลือดออก;	การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Abstract

	 The	study	was	 survey	 research	aimed	 to	analyze	 the	 relationship	between	climatic	 factors	

(rainfall	 intensity,	 relative	humidity	 and	 temperature)	 and	 spreading	of	dengue	hemorrhagic	 fever	 

in	 Suphanburi	 Province.	 This	 study	 was	 a	 retrospective	 study.	 The	 data	 were	 collected	 form	 

Suphanburi	Public	Health	Office	 (incident	 rate)	and	meteorological	station	 in	Suphanburi	Province	

1	นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิต 

	 พัฒนบริหารศาสตร์
2	รองศาสตราจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3	อาจารย์	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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(climatic	factors)	from	2008	to	2012.	The	relationship	was	analyzed	by	multiple	regression	analysis:	

MRA	 (Stepwise).	 The	 results	was	 showed	 that	 rainfall	 intensity	 and	 relative	 humidity	 significantly	 

correlated	with	the	incident	rate	(r2	=	0.219,	P	<	0.001).The	equation	of	correlation	was	incident	rate	

=	-6.817+	0.302	(rainfall	 intensity)	+	0.118	(relative	humidity).	The	results	of	this	study	could	help	

relevant	agencies	to	support	decision	making	for	plan	and	implement	activities	to	monitor,	control	

and	prevent	the	spread	of	dengue	fever	more	efficiently.

 Keyword :	Climate	Change,	Dengue	hemorrhagic	Fever,	Epidemiology	of	Dengue	fever

บทน�า

	 โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการแพร่

ระบาดมากที่สุดในโลกช่วงระยะเวลา	 50	 ปีที่ผ่านมา	 

การระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากเดิม	 30	 เท่า	 

การแพร่ระบาดพบมากในประเทศที่อยู่ในพื้นที่ภูมิอากาศ 

เขตร้อน	 และภูมิอากาศก่ึงเขตร้อน	 (tropical	 and	

sub-tropical	 climates)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ 

ที่ก�าลังพัฒนา	 เช่น	 อินโดนีเซีย	 เวียดนาม	 และไทย	 มี

ประชากรประมาณ	 1,500	 ล้านคนจา	 2,500	 ล้านคน	

(70%)	 ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก	และในแต่ละปีมีประชากรประมาณ	50-100	

ล้านคนหรือมากกว่า	40%	ที่ได้รับเชื้อไวรัสเดงกี่	 (Rigau-

Pérez	et	al.,	1998)

	 ส�าหรับประเทศไทย	 โรคไข้เลือดออกถือได้ว่าเป็น

ปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญอันดับต้นๆ	 โรคไข้เลือดออกคือ

ว่าเป็นโรคประจ�าถ่ินทีม่กีารแพร่ระบาดเป็นประจ�าอยูท่กุปี	

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิอากาศแบบร้อน

ชืน้	ท�าให้มลีกัษณะภูมปิระเทศและภมูอิากาศทีเ่อือ้ต่อแพร่

ระบาดของโรคไข้เลอืดออก	โดยรปูแบบของการระบาดของ

โรคไข้เลือดออกจะมีลักษณะของการระบาดแบบปีเว้นปี

และภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือด

ออกมากที่สุด	 ส�าหรับการป้องกัน	 และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่ดีที่สุด	

เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ	 และมีความ

ปลอดภัย	 ดังนั้นการควบคุมยุงลายซ่ึงเป็นพาหะน�าโรคไข้

เลอืดออก	และการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืด

ออก	ยังเป็นทางเลือกหลักที่ส�าคัญในการป้องกัน	ควบคุม	

และก�าจดัการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกแต่การใช้วธิี

การเหล่านี้ไม่ประสบผลส�าเร็จ	 ดังเห็นได้จากสถานการณ์

การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี	 2556	 จากระบบ

รายงานการเฝ้าระวังโรค	506	(รง.	506)	ของส�านักระบาด

วทิยา	กรมควบคุมโรค	พบว่ามผู้ีป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม

รวม	 127,791	 ราย	 คิดเป็นอัตราป่วย	 198.85	 ต่อแสน

ประชากรจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี	 2555	ณ	 ช่วงเวลา

เดียวกัน	 ร้อยละ	 182.6	 (2.8	 เท่า)	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่	 30	

กันยายน	2556)	

	 ส�าหรบัการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพืน้ที่

ภาคกลางซึง่มกีารระบาดของโรคไข้เลือดออกสงู	จากข้อมลู

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกพบว่า	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

เป็นจังหวัดในภาคกลางที่มีอัตราการป่วยของผู้ติดเชื้อโรค

ไข้เลือดออกค่อนข้างสูง	เมื่อเปรียบเทียบกับกับ

อตัราการป่วยของผูต้ดิเชือ้โรคไข้เลอืดออกในระดบัประเทศ

โดยข้อมลูอตัราการป่วยของโรคไข้เลือดออก	ในช่วงปี	พ.ศ.	

2551-2555	พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี	อัตราป่วยของโรคไข้

เลือดออกสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศค่อนข้างมาก	(ยกเว้น

ปี	2553) ดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่	1
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ตารางที่ 1	ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย	

และจังหวัดสุพรรณบุรี	ป	ีพ.ศ.	2551-2555

ปี

ประเทศไทย สุพรรณบุรี

อัตราการป่วย

(ต่อ 100,000 

ประชากร)

ป่วย

(คน)

อัตราการป่วย

(ต่อ 100,000 

ประชากร)

ป่วย

(คน)

2551 81.24 51,355 127.82 1,077

2552 48.3 30,479 68.36 576

2553 95.4 60,771 72.39 616

2554 60.39 38,363 125.81 1072

2555 58.99 37,798 76.71 649

รวม 218,766 3,990

แหล่งที่มา	:	Suphanburi	Public	Health	Office,	2013

	 ทัง้นีเ้ป็นเพราะการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

มปัีจจยัทีเ่ก่ียวข้องจ�านวนมากและมคีวามซับซ้อน	เช่น	การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	ประชากร	สังคม	เศรษฐกิจ	สภาพ

แวดล้อม	และภูมิคุ้มกัน	(Guzmán	&	Kourí,	2003)

	 จากการศกึษาของ	Chan	et	al,	(1999)	พบว่าการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศได้แก่ปริมาณ

น�้าฝนความช้ืนสัมพัทธ์	 และอุณหภูมิส่งผลต่อการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออกดังนี้1.ลักษณะทางชีวภาพ	 ส่ง

ผลต่อการแพร่พันธุ์	และพฤติกรรมของยุงลาย	2.	ลักษณะ

ทางนเิวศวทิยา	ส่งผลต่อการเตบิโต	ห่วงโซ่อาหาร	และวงจร

ชีวิตของยุงลาย	3.	ลักษณะทางสังคม	ส่งผลต่อการเคลื่อน

ย้าย	 พฤติกรรม	 และวิถีชีวิตของผู้ได้รับเช้ือไวรัสเด็งกี่	 

4.	ลกัษณะทางระบาดวทิยา	ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถ

ในการขยายพนัธ์ุของเชือ้ไวรสัเดง็กี	่และการพฒันาของเชือ้

ไวรสัเดง็กีท่ัง้ช่วงทีอ่าศยัอยูใ่นผูต้ดิเชือ้	และในช่วงของการ

แพร่เชือ้	ซึง่การเปลีย่นแปลงของปัจจยัด้านภมูอิากาศเหล่า

นีส่้งผลท�าให้มกีารแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกเพิม่มาก

ขึ้น	ทั้งในด้านของการเพิ่มอัตราการป่วยของโรค	และการ

แพร่ระบาดในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการแพร่ระบาดมาก่อน

	 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษา	 เพื่อวิเคราะห์หาความ

สัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสภาพภูมอิากาศซึง่ประกอบด้วย	

ปริมาณน�้าฝน	ความชื้นสัมพัทธ	์และอุณหภูมิ	กับการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลอืดออกในจังหวดัสพุรรณบรุ	ีซึง่ผลการ

ศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก�าหนดพื้นที่	 และ

กลวธิใีนการป้องกนั	ควบคมุ	และก�าจดัการแพร่ระบาดของ

ยุงลาย	 ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมและเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก	(Beatty	et	al.,	2010)	

น�าไปสู่การลดการแพร่ระบาด	อัตราป่วย	 อัตราตาย	และ

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคไข้เลือดออกและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและ

ประเทศชาติต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	โดยท�าการ

ศึกษาแบบย้อนหลัง	(Retrospective	Study)	ด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก	และ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ	 (ปริมาณน�้าฝน	 ความชื้นสัมพัทธ์	

และอุณหภูมิ)ในช่วงระยะเวลาปี	 2551-2555	 ในพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี	มีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

	 	 1.1		 ข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี	 ได้มาจากการศึกษาแบบรายงานผู้ป่วย

จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค	 506	 (รง.	 506)	

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	 โดยเป็นข้อมูล 

ผู้ป่วยไข้เลือดออกในระหว่างวันที่	 1	 มกราคม	 2551	 -	 

31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	3,990	ราย

	 	 1.2		 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ	ได้แก่	ปริมาณน�า้

ฝน	ความชืน้สมัพทัธ์	และอณุหภมูซิึง่เป็นข้อมลูระหว่างวนั

ที	่1	มกราคม	2551-	31	ธนัวาคม	2555เกบ็รวบรวมข้อมลู

จากรายงานของสถานตีรวจวดัสภาพภมูอิากาศอตัโนมตั	ิใน

จังหวัดสุพรรณบุรี	 จ�านวน	 2	 แห่งคือ	 สถานีตรวจอากาศ

สุพรรณบุรี	และสถานีตรวจอากาศเกษตรอู่ทอง

	 2.		จัดเรียงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย	
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	 	 2.1	 จัดเรียงข้อมูลของผู้ป่วย	โดยแสดงข้อมูล

รายละเอียดของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลประกอบด้วย	 ข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ป่วย	 ประวัติการป่วยโรคไข้เลือดออก	 

(วันที่เริ่มติดเชื้อ)	และที่อยู่อาศัยขณะที่ติดเชื้อ

	 	 2.2		 จัดเรียงข้อมูลของปัจจัยด้านภูมิอากาศ	

ได้แก่	อุณหภูมิ	ปริมาณน�า้ฝน	และความชื้นสัมพัทธ์

	 	 2.3		 ค�านวณอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก

เป็นรายวันโดยมีสูตรในการค�านวณคือ

	 2.4	 จัดชุดข้อมูลในแต่ละวัน	 โดยในแต่ละวัน

ประกอบด้วยตัวแปร	 อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก	 และ

ปัจจัยด้านภูมิอากาศซึ่งได้แก่อุณหภูมิ	ปริมาณน�า้ฝน	และ

ความชื้นสัมพัทธ์

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 ด�าเนินการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ป่วย

โรคไข้เลอืดออก	และปัจจยัด้านสภาพภมิูอากาศ	ด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรมแกรมส�าเร็จรูป	 Statistical	 

Package	for	Social	Science	(SPSS	FOR	WINDOWS)

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก	่จ�านวน	อัตราป่วย	ค่าเฉลี่ย	

ค่าสูงสุด	 ค่าต�่าสุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภู มิ อ ากาศซึ่ งประกอบด ้ วยปริ ม าณน�้ า ฝน	

ความชื้นสัมพัทธ	์และอุณหภูม	ิกับการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก	 ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	

Regression	Analysis:	MRA)	ด้วยวิธี	Stepwise	ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น	0.05	และ	0.001

ผลการศึกษา

 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป

  1.1  ข้อมูลของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

	 	 	 ข้อมลูผูป่้วยโรคไข้เลอืดออกทีร่วบรวมได้

จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค	506	(รง.506)	ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	ตั้งแต่	1	มกราคม	2551	ถึง	

31	ธนัวาคม	2555	พบว่า	จงัหวดัสพุรรณบรุมีจี�านวนผูป่้วย

โรคไข้เลือดออกจ�านวนรวมทั้งสิ้น	 3,990	 ราย	 โดยในปี	 

พ.ศ.	 2551	 และ	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

มากกว่าปีอ่ืนประมาณ	2	เท่า	และพบว่าเดือนทีม่ผู้ีป่วยโรค

ไข้เลือดออกสูงกว่าเดอืนอืน่ๆ	ในแต่ละปีคือเดอืนกรกฎาคม	

ถึง	ตุลาคม	ดังแสดงในตารางที	่2	และ	ภาพที่	1	

  1.2  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ

	 	 	 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ	ได้แก่	ปริมาณน�า้

ฝน	ความชืน้สมัพทัธ์	และอณุหภมู	ิทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลูจาก

รายงานของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติ	 ใน

จังหวัดสุพรรณบุรี	 พบว่าในช่วงระหว่างวันที่	 1	 มกราคม	

2551-31	 ธันวาคม	 2555	 สภาพภูมิอากาศในจังหวัด

สุพรรณบุรีมีลักษณะดังนี้	 ปริมาณน�้าฝนสูงสุด	 107.10	

มลิลเิมตร	ต�า่สดุคอืไม่มปีรมิาณน�า้ฝนเลย	โดยมปีรมิาณน�า้

ฝนเฉล่ีย	2.72	มลิลิเมตร	ความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุดที	่98%	ต�า่

สุดที่	50%	และมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย	76.29%	อุณหภูมิ

สูงสุดคือ	 34.70	 องศาเซลเซียส	 ต�่าสุดคือ	 17.10	 องศา

เซลเซียส	และมีอุณหภูมิเฉลี่ย	28.49	องศาเซลเซียส	 เมื่อ

พิจารณาข้อมูลสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีพบว่า	 ปริมาณ

น�้าฝนแต่ละเดือนในช่วงปีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	

ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของฤดูกาล	 คือมีปริมาณน�า้ฝนมาก

ในช่วงฤดูฝน	 และไม่มีปริมาณฝนเลยในช่วงฤดูหนาว	 แต่

ส�าหรับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูม	ิเมื่อวิเคราะห์จากค่า

สถติ	ิและกราฟ	พบว่าความชืน้สมัพทัธ์	เฉลีย่ในแต่ละเดอืน

มคีวามแตกต่างกนัอยูบ้่าง	ส่วนอณุหภูมเิฉล่ียในแต่ละเดอืน

มคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย	ดงัแสดงในตารางที	่3	และ

แผนภาพที	่2	

  1.3  แนวโน้มความสัมพันธ์ของสภาพภูมิ

อากาศกับอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก

	 	 	 เมื่อน�าข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก	และ

สภาพภูมิอากาศที่รวบรวมได้ในข้อ	 1.1	และ	ข้อ	 1.2	 ใน

ช่วงระหว่างวนัที	่1	มกราคม	2551-31	ธนัวาคม	2555	มาส

ร้างกราฟเพื่อประเมินแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่าง
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สภาพภูมิอากาศกับอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก 

ดังแสดงในภาพที่	 3	 จากกราฟที่ได้แสดงให้เห็นว่า	 อัตรา

ป่วยของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง

ตามลักษณะของปรมิาณน�า้ฝน	คือในช่วงทีม่ปีรมิาณน�า้ฝน

สูง	อตัราป่วยของโรคไข้เลือดออกมจี�านวนสูงกว่าอตัราป่วย

ของโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีปริมาณฝนต�่ากว่า	

ตารางที่ 2	จ�านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสุพรรณบุร	ีปี	2551-2555

พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. sum rate

2551 108 100 57 74 81 94 87 128 104 122 94 28 1,077 127.82

2552 49 27 31 33 34 39 50 71 36 53 94 59 576 68.36

2553 70 83 64 31 14 17 39 65 92 72 43 26 616 72.39

2554 40 44 41 61 128 111 182 210 115 62 42 36 1,072 125.81

2555 43 48 46 51 19 20 49 49 45 94 93 92 649 76.71

รวม 310 302 239 250 276 281 407 523 392 403 366 241 3,990 471.09 

แหล่งที่มา	:	Suphanburi	Public	Health	Office,	2013

ภาพที่ 1	จ�านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสุพรรณบุรี	ปี	2551-2555

ตารางที่ 3		ข้อมูลปัจจัยด้านภูมิอากาศป	ี2551-2555

สภาพภูมิอากาศ ค่าสูงสุด ค่าต�า่สุด

ปริมาณน�า้ฝน 107.10  0.00

ความชื้นสัมพัทธ	์* 	98.00 50.00

อุณหภูมิ	**  34.70 17.10
หมายเหตุ:		 *	 ค่าเฉลี่ย	76.29,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	6.87

	 		 **		 ค่าเฉลี่ย	28.49,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	2.31
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 2.  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ด้านสภาพภูมิอากาศกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด

ออก

	 	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านสภาพภูมิอากาศซ่ึงประกอบด้วยปริมาณน�้าฝน	

ความชื้นสัมพัทธ	์และอุณหภูม	ิกับการแพร่ระบาดของโรค

ไข ้ เ ลือดออกด ้วยการวิ เคราะห ์ถดถอยแบบพหุคูณ	 

(Multiple	 Regression	 Analysis:	 MRA)	 ด้วยวิธ	ี 

Stepwise	ระดบัความเชือ่มัน่	0.05	และ	0.001พบว่าปัจจัย

ด้านปริมาณน�้าฝน	 และความช้ืนสัมพัทธ์	 มีความสัมพันธ์

กบัการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	ข้อมลูจากตารางที	่

4	แสดงว่า	ปัจจยัด้านปรมิาณน�า้ฝนมผีลต่อการแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลอืดออก	(β	=	0.302,	p=0.001)	มากกว่าปัจจยั

ด้านความชื้นสัมพัทธ	์ (β	 =	 0.118,	 p=0.02)	 ในทิศทาง

เดียวกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	มีค่าคงที่ของ

ความสัมพันธ์	 -6.817	 ค่าเปอร์เซ็นต์การท�านายที่	 21.9	 

แผนภาพที่ 2 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศป ี2551-2555

แผนภาพที่ 3 แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศกับอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

133

(r2=	0.219,	p<0.001)	และปัจจัยด้านอุณหภูมิไม่มีผลต่อ

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	

ตารางที่ 4	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านสภาพภูมิอากาศกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด

ออกด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ	 (Multiple	 

Regression	Analysis:	MRA)	ด้วยวิธ	ีStepwise

ปัจจัยด้าน 

ภูมิอากาศ

B SE Beta t p-

value

ปริมาณน�า้ฝน .302 .037 .139 8.077 .001	**

ความชื้นสัมพัทธ์ .118 .051 .044 2.335 .020	*

Constant	=	-	6.817	,	r2=	0.219,	p<0.001	

หมายเหตุ:	*	Significant	=	0.05,	**	Significant	=	0.001

	 จากผลการวเิคราะห์สามารถเขยีนเป็นสมการแสดง

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศกับอัตราการ

ป่วยของโรคไข้เลือดออกได้ดังสมการ

	 Y	=	-	6.817+	0.302	Rain	+	0.118	RH
  

		 Y	 	 คือ		 อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก

	 		 	 	 (ต่อประชากร	100,000	คน)

	 Rain		 คือ		 ปริมาณน�้าฝน	(มิลลิเมตร)

	 RH		 คือ		 ความชื้นสัมพัทธ์	(เปอร์เซ็นต์)

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการศึกษาซ่ึงพบว่าปัจจัยด้านสภาพภูมิ

อากาศมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	 คือ

ปริมาณน�้าฝน	 และความชื้นสัมพัทธ์นั้นสอดคล้องกับการ

ศึกษาของRigau-Pérez	 et	 al,	 (1998)	 ซ่ึงได้ศึกษาพบ

ว่าการเปลีย่นแปลงของความชืน้สมัพทัธ์เป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝน	 และส ่งผลต ่อการ

เปลี่ยนแปลงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งท�าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงตามแหล่งท่ีท�าหน้าที่เก็บกักน�้าฝน	 

เช่นภาชนะและพื้นที่ที่มีน�้าขัง	 ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ	์ 

(breeding	 sites)	 ของยุงลายเช่นเดียวกับการศึกษาของ	

Patz	and	Covaran	(2004	)	ทีพ่บว่า	อตัราการแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างม ี

นัยส�าคัญในช ่วงเ ดือนที่มีปริมาณน�้ าฝนมากและมี

ความชื้นสัมพัทธ์สูง	 จากผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็น

ว่า	 โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ

ฤดูกาล	จุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

จะเริ่มต้นในช่วงฤดูฝน	(Rigau-Pérez	et	al.,	1998)	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในปัจจัยด้านปริมาณน�้าฝนนั้นจะมีความ

สัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงกว่า

ปัจจยัด้านความชืน้สมัพทัธ์	และอณุหภมูเินือ่งจากปรมิาณ

น�้าฝนที่เพิ่มขึ้น	 ท�าให้เกิดพื้นที่ที่มีน�้าขังเพิ่มขึ้น	 ซึ่งพื้นที่ 

น�้าขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ ์ของยุงลาย	 การเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณน�้าฝน	ท�าให้เพิ่มแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย	ส่งผล

ให้มีจ�านวนของยงุลายทีเ่ป็นพาหะของโรคมากขึน้	(Gubler	

et	 al.,	 2001)	 และมีผลต่ออัตราการรอดของตัวอ่อน	 

(larval	survivorship)	และระยะฟักไข่	(eggs	hatching)	

ของยงุลายด้วย	(Slosek,	1986)	ในขณะทีค่วามชืน้สมัพทัธ์

จะมีผลต่อการด�ารงชีวิตของยุงลายโดยการศึกษาของ	

Khasnis	&	Nettlemen	(2005)	พบว่า	ยงุลายจะด�ารงชวีติ

อยูใ่นอากาศอบอุน่และชืน้	แต่จะไม่สามารถด�ารงชวีติได้ใน

อากาศเย็นและแห้งเช่นในช่วงฤดูหนาว	

	 ส�าหรับผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า	 สภาพภูมิ

อากาศด้านอุณหภูมิไม่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้

เลือดออกในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น	มีความแตกต่างจากผล

การศกึษาอืน่	ทีพ่บว่านอกจากสภาพภมูอิากาศด้านปรมิาณ

น�า้ฝน	และความชืน้สัมพทัธ์จะมผีลต่อการแพร่ระบาดของ

โรคไข้เลือดออกแล้ว	ยังมีสภาพภูมิอากาศด้านอุณหภูมิที่มี

ผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยเช่น	 การ

ศกึษาของ	Chakravarti	&	Rajni	(2005)	ทีพ่บว่าความแตก

ต่างของปรมิาณน�า้ฝนและอณุหภูมิมีผลต่อการแพร่ระบาด

ของโรคไข้เลือดออก	ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการที่อุณหภูมิเพิ่ม
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สงูขึน้ส่งผลให้การเปลีย่นช่วงหรอืช่วงระยะเวลาของแต่ละ

ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 ท�าให้ฤดูฝน	 หรือฤดูกาลที่มี

อากาศอบอุ ่นยาวนานขึ้น	 แต่ฤดูหนาวสั้นลง	 ซ่ึงการ

เปลีย่นแปลงนีม้ผีลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีมีฤดูฝน	 หรืออากาศอบอุ่นที่มี

ยาวนานขึ้นท�าให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

มากขึ้น	และยาวนานขึ้นด้วย	อันเนื่องมาจากความเหมาะ

สมของพืน้ทีท่ีม่ต่ีอการเตบิโตของยงุลายและเชือ้ไวรัสเดง็กี	่

นอกจากน้ียังพบว่า	 ในพื้นที่ที่เชื้อไวรัสเป็นโรคประจ�าถิ่น	

อณุหภมูโิลกทีส่งูขึน้ท�าให้มกีารแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัในช่วง

ฤดูหนาวซ่ึงไม่ใช่ช่วงฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคมาก่อน	

(Kuno	1995;	Jetten	&	Focks,	1997)	และยังมีการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออกไปสู่พื้นท่ีใหม่	 และท�าให้ความ

รุนแรงของโรคในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นด้วย 

เช่น	 การแพร่ระบาดครั้งแรกของยุงลาย	 ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	มกีารรายงานการระบาดเป็นครัง้แรกของโรค

ไข้เลือดออกในคีย์เวสต์	ฟลอริดา	โดยพบว่าปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้เกิดการระบาดน้ีคือการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิอันเนื่อง

มาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	หรือภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาท่ีพบว่าอุณหภูมิมีความส�าคัญใน

ต่อฤดกูาลระบาดของไข้เลอืดออกในประเทศทีอ่าศยัอยูใ่น

ภูมิอากาศเขตร้อนเช่น	ประเทศไทย	 (Kuno,	1995)	และ

ยังพบว่าในภาวะท่ีมีอุณหภูมิต�่า	 หรือสภาพอากาศเย็น 

ส่งผลต่อการยืดระยะเวลาในการสร้างไข่ของยุงลาย	 และ

ส่งผลต่อระยะเวลาในการฟักตัวของโรค	 (Incubation	 

period)	คือ	ระยะเวลาที่เริ่มจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	จน

ก่อให้เกดิอาการซึง่เป็นระยะเวลาทีเ่ชือ้โรคใช้เพือ่การเจรญิ

เติบโต	 แบ่งตัวจนมีก�าลังมากพอจะก่ออาการยาวนานขึ้น	

(Focks	et	al.,	2000)

	 การที่ผลการศึกษาครั้งนี	้ไม่พบว่าอุณหภูมิมีผลต่อ

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้น	น่าจะเกิดจากการ

ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเป็นส่วน

ใหญ่	มีแม่น�้า	ล�าคลอง	หนองบึง	อยู่ทั่วไป	และมีลักษณะ

ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น	 ท�าให้อุณหภูมิในแต่ละพื้นที่	 และ

ช่วงเวลาไม่มีความแตกต่างกันชัดเจน	 โดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย	

28.49	 องศาเซลเซียส	 และมีความแตกต่างของอุณหภูมิ

เพียง	+	2.31	องศาเซลเซียส	หรือมีช่วงของอุณหภูมิเฉลี่ย

อยู่ที่26.18	–	30.80	องศาเซลเซียส

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

สภาพภมูอิากาศกบัการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกใน

จังหวัดสุพรรณบุรี	 ในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 โดย

ท�าการศกึษาแบบย้อนหลงั	(Retrospective	Study)ด�าเนนิ

การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก	

และข้อมูลสภาพภูมอิากาศ	(ปรมิาณน�า้ฝน	ความช้ืนสัมพทัธ์	

และอุณหภูมิ)ในช่วงระยะเวลาปี	 2551-2555	 ในพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี	 และด�าเนินการวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์ของสภาพภูมิอากาศ	 (ปริมาณน�้าฝน	 ความช้ืน 

สัมพัทธ์	อุณหภูมิ)	กับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

(อัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก)	ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ	(Multiple	Regressi0n	Analysis:	MRA)	ด้วยวิธ	ี

Stepwise	ที่ระดับความเชื่อมั่น	0.05	และ	0.001	พบว่า

ปัจจัยด้านภูมิอากาศที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้

เลือดออกคือ	 ความชื้นสัมพัทธ์	 และปริมาณน�้าฝน	 (r2	 =	

0.219	,	P	<	0.001)	โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์คือ	อัตรา

ป่วยของโรคไข้เลือดออก	=	-	6.817+	0.302	ปริมาณน�้า

ฝน	+	0.118	ความชื้นสัมพัทธ์

	 ผลที่ได้จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยด้าน

สภาพภูมิอากาศ	 โดยเฉพาะด้านปริมาณน�้าฝน	 และ

ความช้ืนสัมพัทธ์	 มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด

ออก	 ซึ่งการเปล่ียนแปลงของปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ

เหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได	้แต่อย่างไรก็ตามการได้ทราบ

ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพภูมอิากาศกบัการ

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจะช่วยเป็นข้อมูลท่ีช่วย

สนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ก�าหนดนโยบาย	การวางแผนและการด�าเนนิกจิกรรมเก่ียว

กับการเฝ้าระวัง	ควบคุม	และป้องกันการแพร่ระบาดของ
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โรคไข้เลือดออก	และกิจกรรมในการควบคุม	และก�าจัดยุง

ลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกอย่างได้ผล	เช่น	การ

ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย	 และการจัดการสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม	 ท�าให้อัตราการมีชีวิต

รอดของยุงลายลดลง	เพื่อให้การควบคุม	ป้องกัน	และเฝ้า

ระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	น�าไปสู่การลดอัตราการป่วย	ลด

อตัราการตายของโรคไข้เลอืดออก	และการแพร่ระบาดของ

โรคไข้เลือดออกได้ในที่สุด

กิตติกรรมประกาศ   
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กล่าวนามได้ทั้งหมด
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3

Guideline for Enhancing Desired Characteristics of Students 

by Philosophy of Sufficiency Economy in Schools in MahaSarakham 

Primary Educational Service Area Office 3

ทศพร	ทักษิมา1,	ศิริ	ถีอาสนา2,	เนตรชนก	จันทร์สว่าง3

	Tosaporn	Taksima1,	Siri	Thee-asana2 ,	Neatchanok	Jansawang3 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2)	 เพื่อสร้างและยืนยันแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	และ	3)	เพื่อทดลองใช้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอัน	พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	ขั้นตอนการวิจัย

แบ่งเป็น	3	ระยะ	คอื	ระยะที	่1	ศกึษาบรบิททีเ่กีย่วกบัการพฒันาคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนโดยใช้หลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยศึกษาเอกสาร	 กรณีตัวอย่าง	 และส�ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	168	คน	ได้แก่	ผูบ้รหิารโรงเรียนและครูปฏบัิตหิน้าทีห่วัหน้างานระบบดแูลและช่วยเหลอืนกัเรยีน	ระยะที	่2	สร้าง

และยนืยนั	แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	โดยสร้างแนวทางและท�าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ

เพื่อยืนยันแนวทาง	และระยะที	่3	ทดลองใช้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	ผู้วิจัยและผู้ร่วม

วจิยัได้ก�าหนดโครงการส�าหรบัการทดลอง	4	โครงการ	ได้แก่	1)	โครงการส่งเสรมิการออมทรพัย์	2)	โครงการยวุเกษตรกร	

3)	โครงการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และ	4)	โครงการวนัส�าคญั	เพือ่พฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน	7	คณุลกัษณะ	

ทุกโครงการที่ท�าการทดลองได้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	2	วงรอบ

1	นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	ศศด.	(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)	รองศาสตราจารย	์คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	กศด.	(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 ผลการวจิยั	พบว่า	แนวทางการพฒันาคณุลักษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนโดยใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียง	 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 ที่มีความเป็นไปได้	 เหมาะสม	 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	คอื	การส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้เชือ่มโยงกับระบบ

เศรษฐกิจ	สถานการณ์สังคม	สิ่งแวดล้อม	ในชีวิตประจ�าวันของนักเรียน	ประกอบด้วย	12	แนวทาง	ได้แก่	1)	การส่งเสริม

การเกษตร	 2)	 การส่งเสริมการประหยัด	 และอดออม	 3)	 การส่งเสริมสุขภาพ	 4)	 การส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

5)	 การส่งเสริมการรักความเป็นไทย	 และส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน	 6)	 การส่งเสริมการร้องเพลงชาติและ

เพลงสรรเสริญพระบารม	ีและกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย	7)	การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	การประกาศ

เกียรติคุณนักเรียนที่ท�าความดี	8)	การจัดกิจกรรมวันส�าคัญ	วันพ่อ	วันแม	่9)	การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	และ

กิจกรรมลูกเสือ	-	เนตรนารี	-	ยุวกาชาด	10)	การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนและชุมชน	11)	การ

ส่งเสริมผลส�าเร็จของการท�างาน	และแบ่งงานรับผิดชอบ	12)	การส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบ	และผลการทดลองใช้

แนวทางพัฒนาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนโดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	พบว่า	 นักเรียนร้อยละ	 100	 มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ทั้ง	7	คุณลักษณะ	ผ่านเกณฑ์	

 

 ค�าส�าคัญ	:	แนวทาง	คุณลักษณะอันพึงประสงค	์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

		 This	research	aimed	to	study 1)	to	study	the	context	of	guidelines	for	enhancing	desired	char-

acteristics	of	students	by philosophy	of	sufficiency	economy,	2)	 to	set	and	confirm	guidelines	 for 

enhancing	desired	 characteristics	of	 students	by	philosophy	of	 sufficiency	economy	 in	 schools	 in	

Mahasarakham	Primary	Educational	Service	Area	Office	3	and	3)	to	try	out	the	designated	guidelines	

for	enhancing	desired	characteristics	of	students	by philosophy	of	sufficiency	economy	 in	schools	 

in	Mahasarakham	Primary	Educational	Service	Area	Office	3.	Research	was	divided	into	three	phases:	

phase 1 study	 the	 context	 of	 guidelines	 for	 enhancing	 desired	 characteristics	 of	 students	 by  

philosophy	 of	 sufficiency	 economy,	 the	 study	 from	 texts	 and	 survey	 by	 questionnaire	 from	 168	 

personal,	including	school	administrators	and	teachers	on	duty	supervisor	system	and	help	students	

create	and	verify,	phase	2	set	and	confirm	guidelines	for	enhancing	desired	characteristics	of	students	

by philosophy	of	sufficiency	economy,	the	draft	guidelines	and	interviewing	experts	to	confirm	and	

phase	3	trials	for	the	guidelines	for	enhancing	desired	characteristics	of	students	by philosophy	of	

sufficiency	economy.	The	researcher	and	colleagues	have	defined	an	experimental	project	for	four	

projects,	including	:	1)	The	promotion	of	savings	2)	The	Young	Farmers	3)	Environmental	protection	

projects	and	4)	The	famous	day,	to	develop	the	desired	characteristics	of	the	students	7	features.	All	

of	the	tested	project	adopted	the	second	action	research	cycle.
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The results of the study were: 

	 Guideline	 for	 enhancing	 desired	 characteristics	 of	 the	 students	 by	 philosophy	 sufficiency	 

economy	in	schools	 in	Mahasarakham	Primary	Educational	Service	Area	Office	3,	 it	 is	possible	the	

efficient	and	effective	is	to	promote	a	better	understanding	of	the	philosophy	of	sufficiency	economy	

linked	to	the	economy,	the	social	environment	in	everyday	life.	The	findings	show	that	there	were	12	

feasible,	there	included	:	1)	Agriculture,	2)	Promotion	of	savings	and	reserve,	3)	Promotion	of	healthy,	

4)	 Promoting	 environmental	 conservation,	 5)	 To	 promote	 the	 love	 of	 reading	 and	 local	 cultural	 

traditions	promote,	6)	Promotion	of	singing	the	national	anthem	and	democracy	promote,	7)	Activities	

to	 promote	moral	 ethics.	 Honors	 students	 to	 do	 good,	 8)	 The	 famous	 day,	 events	 father’s	 day,	 

mother’s	day,	9)	To	promote	sporting	events,	boy	scouts	-	girl	scouts	-	young	Cross,	10	)	To	promote	

public	activities	within	the	school	and	community,	11)	To	promote	the	success	of	the	operation	and	

share	responsibility,	and	12)	Promoting	the	dress	was	Order.

	 And	experimental	results	guideline	for	enhancing	characteristics	of	students	using	philosophy	

of	sufficiency	economy	in	schools	in	Mahasarakham	Primary	Educational	Service	Area	Office	3	found	

that	100	%	students	pass	for	7	desired	characteristics.

 

 Keywords	:	guideline characteristic	philosophy	of	sufficiency	economy

บทน�า

	 เยาวชนเป็นทรพัยากรมนุษย์ทีส่�าคญั	เป็นความหวงั

และอนาคตของชาต	ิประเทศชาตจิะเจรญิหรอืพฒัน�าไปได้

มากน้อยเพียงไรขึน้อยูก่บัคณุภาพของเยาวชนเป็นสิง่ส�าคญั	

การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ

อย่างยิง่ทีส่งัคมทกุภาคส่วนต้องเข้ามามส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ	

เพราะในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	ประเทศต่างๆ	รวมทั้ง

ประเทศไทยต่างก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์	

(Globalizations)	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ในสงัคมไทย	คนไทยก�าลงัประสบปัญหาวกิฤตค่านยิมทีเ่ป็น

ผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่

ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม	ท�าให้

คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง	 โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชน	 เน่ืองจากวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป	 ท�าให้สถาบัน

ครอบครวั	สถาบนั	การศกึษา	และสถาบนัศาสนามบีทบาท

ในการอบรมเล้ียงด	ูให้ความรู	้ปลกูฝังศลีธรรมให้มคุีณภาพ

และจริยธรรมลดน้อยลง	 น�าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่

เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น	(ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 2549)	

ประกอบกับการศกึษาไทยในปัจจบุนัยงัว่าขาดมติทิางด้าน

คุณธรรมอยู่มาก	ซึ่งหากสังคมเราเน้นแต่คนเก่ง	เราก็จะได้

คนเก่ง	 แต่ถ้าหากคนเก่งเหล่านั้นขาดคุณธรรมจริยธรรม	

เขากจ็ะกลายเป็นคนทีเ่ห็นแก่ตวั	คดิถงึตวัเองมากกว่าส่วน

รวม	เพราะโดยปกติแล้วคนเก่งมักจะไม่อยากให้คนอื่นเก่ง

กว่า	 จึงถือว่าหากเราสอนโดยเน้นให้เด็กเป็นคนเก่งโดยไม่

ค�านงึถงึเรือ่งคณุธรรม	กจ็ะเป็นการสร้างปัญหาให้กบัสงัคม

ดงัทีเ่ราเหน็กนัอยูเ่ช่นทกุวนันี้จิพอเพยีงภวิตัน์เป็นอย่างมา

กางยิ่งะเจริญหรือพัฒน�าไปได้มากน้อยเพียงไร	 คุณภาพ	

(อาจอง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา.	2550)	ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม

เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนอย่างยึดโยงกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 ทั้ง

ทางสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ทั้งระดับบุคคล
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และสังคม	ความคิดเรื่องการมีวินัย	จะไม่มีความหมายเลย

หากไม่เชื่อมโยงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคม	 เน่ืองจากความมี

วนิยัเกดิจากสมาชกิของสงัคมต้องมบีทบาทหน้าทีท่ีซ่บัซ้อน

มากขึ้นตามรูปแบบสังคมอุตสาหกรรม	 การประหยัดและ

อดออมจะไม่มคีวามหมาย	และเป็นไปไม่ได้	ถ้ากระแสหลัก

ทางเศรษฐกิจยังไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียง	 แต่

กลับเน้นเรื่องการแข่งขันแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมากที่สุด	

และมีการส่งเสริมวัฒนธรรมบริโภคนิยม	(ศักดิ์ชัย	นิรัญทวี	

และคณะ.	2551)	

	 “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	เป็นแนวทางการ

ด�าเนนิชวีติและวิถปีฏบิตัทิีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมี

พระราชด�ารสัชีแ้นะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน

กว่า	30	ปี	และได้ทรงเน้นย�้าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้น

ฐานของทางสายกลาง	และความไม่ประมาท	โดยค�านึงถึง

ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	การสร้างภมูคิุม้กนัในตวั

ที่ดี	 ตลอดจนใช้ความรู้	 และคุณธรรม	 เป็นพื้นฐานในการ

ด�ารงชวีติ	การป้องกนัให้รอดพ้นจากวกิฤต	และให้สามารถ

ด�ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	2552)	แท้จริงถ้า

พิจารณาศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท

สมเด็จพระเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ก็จะได้คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของคนไทยที	่“ดี	เก่ง	และมีความสุข”	อยู่ร่วมกัน	

ซึง่การศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจะผสม

ผสานเรื่องความด	ีเช่น	เอาความดีเป็นตัวตั้ง	ใช้ความรู้	คือ

ความเก่งเป็นเคร่ืองมอื	และการอยูร่่วมกันอย่างสนัตสิขุ	ทัง้

ในสงัคมไทยและกบัสงัคมโลก	(สมหวงั	พธิิยานวุฒัน์.	2550)	

ซึ่งสอดคล้องกับ	 เกษม	 วัฒนชัย	 (2550)	 ท่ีกล่าวว่า	 การ

ศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการสร้างทรพัยากรมนษุย์	การศกึษา

ทีด่จีะก่อให้เกดิผลสมัฤทธิ	์4	ประการ	คอื	การมอีาชพี	และ

การขจัดความยากจน	 การมีสุขภาพที่ดี	 การพัฒนา

ประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนื	และการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ให้ลูกหลานได้ใช้อย่างยัง่ยนื	ส�าหรบัหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ันเป็นแนว

ปฏบิตัเิพือ่สร้างภมูคิุม้กนัในตวัทีด่แีก่ประชาชน	โดยมองว่า

ทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง	และเมื่อเปลี่ยนแปลงก็จะส่ง

ผลกระทบใน	4	ด้าน	คอื	ด้านวตัถหุรอืเศรษฐกจิ	ด้านสงัคม	

ด้านสิ่งแวดล้อม	 และด้านวัฒนธรรม	 ซึ่งการน�าเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้จะท�าให้ทั้ง	4	ด้าน	มีความเข้มแข็ง	และก้าว

ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์	 โดยผู้ปฏิบัติจะต้องอยู่ภายใต้

เงือ่นไข	3	ประการ	ได้แก่	ต้องยดึหลกัวชิาการ	ต้องยดึหลกั

คุณธรรม	และต้องด�าเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา	ด้วยเหตุนี้

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจงึได้ก�าหนด

กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมี

จิตส�านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ความ

สมานฉันท	์สันติวิธี	และวิถีประชาธิปไตย	ซึ่งตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ได้

ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้	8	ประการ	ได้แก่	รัก

ชาต	ิศาสน์	กษตัรย์ิ	ซือ่สตัย์สจุริต	มวีนิยั	ใฝ่เรยีนรู้	อยูอ่ย่าง

พอเพียง	 มุ่งม่ันในการท�างาน	 รักความเป็นไทย	 มีจิต

สาธารณะ	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	

2553)	 ประกอบกับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนใน

สังกัดส� านักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	 เขต	 3	 ปีการศึกษา	 2553	พบว่านักเรียนมี

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพรวมร้อยละ	

79.93	และมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านอยู่

อย่างพอเพยีงน้อยทีส่ดุ	คอืร้อยละ	69.90	จากความส�าคญั

และปัญหาดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมวีตัถปุระสงค์ท่ีจะหาแนวทาง

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	 3	 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษา	 สังคม	

ประเทศชาตไิปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดลุและยัง่ยนื

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 2.	 เพื่อสร ้างและยืนยันแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 3.		เพ่ือทดลองใช้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ์ของนักเรียนโดยใช ้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง	ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

ขอบเขตการวิจัย

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

	 1.		คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	หมาย

ถึง	 พฤติกรรมหรือลักษณะที่แสดงออกในทางท่ีดีของ

นักเรียน	ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้

	 	 1.1		 รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	

	 	 1.2		 ซื่อสัตย์สุจริต

	 	 1.3	มีวินัย	

	 	 1.4		 ใฝ่เรียนรู้

	 	 1.5		 อยู่อย่างพอเพียง

	 	 1.6		 มุ่งมั่นในการท�างาน	

	 	 1.7		 รักความเป็นไทย	

	 	 1.8		 มีจิตสาธารณะ

	 	 1.9		 รักษาความสะอาด	รักษ์สิ่งแวดล้อม

	 	 1.10	สามัคคี

 2.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง	

แนวทางการด�าเนินชีวิตไปในทางสายกลาง	 โดยค�านึงถึง

ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	การสร้างภมูคิุม้กนัในตวั

ที่ดี	ตลอดจนใช้คุณธรรม	หลักวิชาความรู้	สติปัญญา	และ

ความเพียร	ประกอบการวางแผน	การตัดสินใจ	และการก

ระท�า	ซึ่งประกอบด้วย	3	คุณลักษณะ	2	เงื่อนไข	ดังนี้

	 	 2.1		 ความพอประมาณ	หมายถึง	 ความพอดี

ต่อความจ�าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง	 สังคม	

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	ไม่มากเกิน

ไป	ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

	 	 2.2		 ความมเีหตผุล	หมายถงึ	การตดัสนิใจเกีย่ว

กับความพอเพียงน้ันจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล	 โดย

พจิารณาถงึปัจจยัทีเ่กีย่วข้องอย่างถ้วนถี	่ตลอดจนค�านงึถงึ

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ	อย่างรอบคอบ

	 	 2.3		 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด	ีหมายถึง	การเต

รียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ	 และความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงทางด้านวัตถุ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ

วฒันธรรมทีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตทัง้ใกล้และไกล	เพือ่ให้

สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

	 	 2.4		 เงือ่นไขคณุธรรม	หมายถงึ	มคีวามซ่ือสตัย์

สุจรติ	มคีวามอดทน	มคีวามเพยีร	มสีตปัิญญา	รูร้กั	สามคัคี	

ไม่โลภ	ไม่ตระหนี่	และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น

	 	 2.5		 เงื่อนไขความรู ้	 หมายถึง	 ความรอบรู้	

รอบคอบ	 และระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ	

มาใช้วางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน

 ระยะเวลาวิจัย 

	 ระยะท่ี	 1	 ศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ระหว่างเดือน	 มีนาคม	 

พ.ศ.	2554	ถึง	พฤษภาคม	พ.ศ.	2554

	 ระยะที่	 2	 สร้างและยืนยันแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	ระหว่างเดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2554	

ถึง	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554

	 ระยะที	่3	ทดลองใช้แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค ์ของนักเรียนโดยใช ้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	ระหว่างเดอืน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	ถงึ	

ธันวาคม	พ.ศ.	2554

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย

ที่ท�าการศึกษา

	 1.		การศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Study)	
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	 	 1.1		ประชากร	ได้แก่	ผู้บริหารโรงเรียน	และ

ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

จ�านวน	294	คน	ในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคามเขต	3	

	 	 1.2		 กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	และ

ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ในโรงเรียนใน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	

จ�านวน	 168	 คน	 โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	

Sampling)

	 2.		การศึกษากรณีตัวอย่าง	(Multi	Case)	

	 	 กลุ่มเป้าหมายท่ีท�าการศึกษา	 เป็นผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญ	ได้แก่	ผู้บริหารและครู	จากโรงเรียนแบบอย่างการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จ�านวน	 2	 โรง	 ได้แก	่

โรงเรียนบ้านสามัคคี	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ�านาจเจริญ	 และโรงเรียนบ้านหนองแสง

(หนองแสงราษฎร์วิทยา)	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 3.	 การทดลองใช้แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ์ของนักเรียนโดยใช ้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง	ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 	 กลุ่มเป้าหมายท่ีท�าการศึกษา	 ได้แก่	 โรงเรียน

บ้านสีดาสระแก้ว	อ�าเภอเชียงยืน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 	 3.1		 กลุ ่มผู ้ร่วมวิจัย	 และผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ	

ได้แก่	ผู้วิจัย	1	คน	และครู	6	คน

	 	 3.2		 กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูเพิม่เตมิ	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี	 3-6	 จ�านวน	 40	 คน	 และผู้ปกครอง

นักเรียน	จ�านวน	40	คน	

เครื่องมือการวิจัย 

	 1.		แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ์ของนักเรียนโดยใช ้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง	ในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	หาคุณภาพ	ดังนี้

	 	 1.1		 น�าแบบสอบถามเสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	5	ท่าน	เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการเขียน

ข้อค�าถาม	ความสอดคล้องและครอบคลุมของเนื้อหาและ

สิ่งที่ต้องการวัด	โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อค�าถามที่มี

ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ตั้งแต	่.50	-	1.0	

	 	 1.2		 การทดสอบความเชื่อถือได	้ (reliability)	

ทดลองใช้	 (Try	Out)	กับผู้บริหารโรงเรียนและครูหัวหน้า

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	รวมจ�านวน	20	คน	และ

ค�านวณหาค่า	Coefficient	alpha	ของแบบสอบถามรวม

ทั้งฉบับ	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.952

	 2.		แบบสัมภาษณ	์จ�านวน	3	ฉบับ	 ใช้บันทึกการ

สัมภาษณ์	 กลุ่มเป้าหมายกรณีศึกษา	 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและ 

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	

หาคุณภาพโดยน�าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	

5	 ท่าน	 พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 

(Content	 Validity)	 แล้วปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการ

สัมภาษณ์จริง

	 3.		แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	ฉบับร่าง

	 4.		แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์	

จ�านวน	4	ฉบับ	ใช้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน	หลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ	4	โครงการ	

โดยผู้ร่วมวิจัย	 หาคุณภาพโดยน�าแบบประเมินไปให้ผู ้

เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	พิจารณาตรวจสอบความเที่ยง

ตรงเชงิเนือ้หา	(Content	Validity)	แล้วปรบัปรงุแก้ไขเพือ่

ใช้ในการประเมินจริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 1.		ศึกษาเอกสาร	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	 และบริบทของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3	

	 2.		สัมภาษณ์และศึกษาดูงานโรงเรียนแบบอย่าง

การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	2	โรงเรยีน	

	 3.		สอบถามแนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง	ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 โดยแบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	168	คน	

	 4.		น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	

ทฤษฎี	 และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 การศึกษากรณีตัวอย่าง	

และการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามมาประมวลเข้าด้วยกัน	

เพือ่น�าไปร่างแนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของนักเรียนโดใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3

	 5.		สร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง	ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3	 ฉบับร่าง	 และน�าไปตรวจสอบ

ยืนยันความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึกผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	9	คน	

	 6.		ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	จัดท�าเป็นแนวทาง

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	

3	ฉบับจริง

	 7.	 ทดลองใช้แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่3-6	โรงเรียนบ้านสี

ดาสระแก้ว	 โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	

Research)	โดยด�าเนินการ	2	วงรอบ	ดังนี้

	 	 7.1		 ขั้นการวางแผน

	 	 	 ผูวิ้จัย	และผู้ร่วมวจัิย	ประชุมปรกึษาหารือ

ร่วมกนัพจิารณาคดัเลอืก	โครงการ	กจิกรรมทีเ่ป็นแนวทาง

ในการพฒันาคุณลกัษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีนโดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และก�าหนดตัวบ่งชี้

คณุภาพ	(KPI)	โดยมเีป้าหมายทีร้่อยละ	95	ของนกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที	่3	–	6	ทัง้หมด	รวมทัง้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบ	

งบประมาณ	ระยะเวลาด�าเนินการ	และการตรวจประเมิน

ตารางที่ 1		โครงการท่ีจะพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

และตัวบ่งชี้คุณภาพ

โครงการ จ�านวน 

KPI

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ส่งเสริมการ 

ออมทรัพย์

1 1.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

อยู่อย่างพอเพียง

ยุวเกษตรกร 4 1.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

อยู่อย่างพอเพียง

2.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

ใฝ่เรียนรู้

3.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

มุ่งมั่นในการท�างาน

4.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

สามัคคี

อนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อม

2 1.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

มีจิตสาธารณะ

2.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

รักษาความสะอาด	รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันส�าคัญ	 2 1.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

รักความเป็นไทย

2.	ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

มีจิตสาธารณะ

	 	 7.2		 ขั้นปฏิบัติตามแผน

	 	 	 ด�าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียนตามโครงการและตัวบ่งชี้คุณภาพทั้ง	

4	โครงการ	โดยมีกิจกรรมหลัก	ดังนี้

	 	 	 1)	 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์	 มี
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กิจกรรมหลัก	คือ	วินัยในการใช้จ่ายของนักเรียน	การออม

เงนิในแต่ละวนัของนกัเรยีน	และการจดัท�าบญัชรีายรบัราย

จ่าย	

	 	 	 2)		โครงการยวุเกษตรกร	มกิีจกรรมหลัก	

คือ	ปลูกผัก	เลี้ยงปลา	และท�าน�้าหมักชีวภาพ	

	 	 	 3)		โครงการอนุรักษ ์ ส่ิงแวดล ้อม	 มี

กิจกรรมหลัก	คือ	ธนาคารขยะรีไซเคิล	ปลูกต้นไม้ลดภาวะ

โลกร้อน	 ลดการใช้ภาชนะพลาสติกในโรงเรียน	 ท�าความ

สะอาด	เก็บขยะในโรงเรียนและชุมชน

	 	 	 4)	 โครงการวนัส�าคญั	มกีจิกรรมหลัก	คือ	

เข้าวัดฟังธรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา	 วันแม่	 แห่งชาต	ิ

และงานประเพณีของท้องถิ่น	เช่น	บุญบั้งไฟ	

	 	 7.3		 ขั้นสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล	 ระหว่าง

การปฏิบัติงานตามโครงการ	ผู้วิจัย	และผู้ร่วมวิจัย	ได้ร่วม

กนัสงัเกตพฤตกิรรม	และเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการปฏิบตัิ

กิจกรรมตามโครงการของนักเรียน	โดยใช้วิธีการสังเกต	ใช้

แบบสัมภาษณ์	ใช้แบบประเมิน	ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 7.4		 ขั้นการสะท้อนผล

	 	 	 ผู ้วิจัยและผู ้ร ่วมวิจัย	 น�าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลว่า	 ผลท่ีออกมามีความเหมาะสมหรือไม่

เพยีงใด	และมข้ีอเสนอแนะอย่างไร	เพือ่น�าไปสูก่ารวางแผน

ซ�า้เพ่ือปรบัปรุงการด�าเนนิงานของแต่ละโครงการในวงรอบ

ต่อไป	 ซึ่งการด�าเนินการในรอบท่ี	 1	 ยังไม่สามารถเป็นไป

ตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีท่ีก�าหนดไว้	 จึงได้ด�าเนินการอีก

เป็นวงรอบที่	 2	 และส�าหรับวงรอบที่	 2	 ได้น�าผลการวิจัย

และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติการวิจัยของแต่ละ

โครงการ	มาปฏิบัติซ�า้จ�านวน	2	โครงการ	4	คุณลักษณะ	

ได้แก่โครงการยุวเกษตรกร	 พัฒนาคุณลักษณะใฝ่เรียนรู	้

และมุ่งมั่นในการท�างาน	 และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

พัฒนาคุณลักษณะมีจิตสาธารณะ	 และรักษาความสะอาด	

รักษ์สิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.		ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ	์ใช้วิธี

การตีความสร้างข้อสรุป	 ตามรูปแบบความหมาย	 ความ

สัมพันธ์	และผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ส�าคัญ

		 2.		ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามแนวทาง

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และแบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต	ิค่า

เฉลี่ยเลขคณิต	(x̄)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S)	

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(x̄)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S)	

ผลการวิจัย

	 1.		แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	มี	12	แนวทาง	ได้แก่	1)	การส่งเสริม

การเกษตร	 2)	 การส่งเสริมการประหยัด	 และอดออม	 

3)	 การส่งเสริมสุขภาพ	 4)	 การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม	5)	การส่งเสริมการรักความเป็นไทย	และส่งเสริม

งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการส่งเสริมการแต่งกาย 

ถูกระเบียบ	 6)	 การส่งเสริมการร้องเพลงชาติและเพลง

สรรเสริญพระบารมี	 และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย	 

7)	การจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม	การประกาศ

เกยีรตคิณุนกัเรยีนทีท่�าความด	ี8)	การจดักจิกรรมวนัส�าคัญ	

วันพ่อ	วันแม	่9)	การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	และ

กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด	 10)	 การส่งเสริม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนและชุมชน	 

11)	การส่งเสริมผลส�าเร็จของการท�างาน	และแบ่งงานรับ

ผิดชอบ	12)	การส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบ

	 	 และในแต่ละแนวทางประกอบด้วย	1)	หลกัการ	

2)	 การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบัติ	3)	วัตถุประสงค์	4)	เป้าหมาย	5)	ขั้นตอนกิจกรรม	
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6)	ตัวชี้วัดของความส�าเร็จ	และ	7)	การประเมินผล

	 2.		ผลการทดลอง ใช ้ แนวทา งกา รพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	3	พบว่า	นกัเรยีน

ร้อยละ	 100	 มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง	 

7	คุณลักษณะ	ผ่านเกณฑ์	

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	 แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	ม	ี12	แนวทาง	ซึง่แต่ละแนวทางมคีวาม

สอดคล้องกันในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 เกษม	 วัฒนชัย	 (2550)	 ที่ว่าการศึกษา 

ที่ดีจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ	 4	 ประการ	 คือ	 การมีอาชีพ 

และการขจัดความยากจน	 การมีสุขภาพที่ดี	 การพัฒนา

ประชาธปิไตยทีย่ัง่ยนื	และการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ให้ลูกหลานได้ใช้อย่างยัง่ยนื	ส�าหรบัหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ันเป็นแนว

ปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวท่ีดีแก่ประชาชน	 ทั้งนี้

แนวทางการส่งเสรมิการเกษตร	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงูสดุ	

อาจเนื่องมาจากความเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมา	เป็นเรื่องของการเกษตร	

	 2.		ผลการทดลอง ใช ้ แนวทา งกา รพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	3	พบว่า	หลงัจาก

ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก�าหนด	 นักเรียนทุกคนมี

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์	อาจเนื่องมา

จากแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้	มกีจิกรมทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

ของนักเรียน	 และนักเรียนมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปผลการวิจัย

	 แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ

นักเรียนโดยใช ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ในโรงเรยีนสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม	 เขต	3	สรุปได้	 12	แนวทาง	 ได้แก่	 1)	 การ 

ส่งเสริมการเกษตร	 2)	 การส่งเสริมการประหยัด	 และ

อดออม	3)	การส่งเสริมสุขภาพ	4)	การส่งเสริมการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม	 5)	 การส่งเสริมการรักความเป็นไทย	 และส่ง

เสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการส่งเสริมการแต่ง

กายถกูระเบยีบ	6)	การส่งเสรมิการร้องเพลงชาตแิละเพลง

สรรเสริญพระบารมี	 และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย	 

7)	การจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม	การประกาศ

เกยีรตคิณุนกัเรยีนทีท่�าความด	ี8)	การจดักจิกรรมวนัส�าคัญ	

วันพ่อ	วันแม	่9)	การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	และ

กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี–ยุวกาชาด	 10)	 การส่งเสริม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนและชุมชน	 

11)	 การส่งเสริมผลส�าเร็จของการท�างาน	 และแบ่งงาน 

รับผิดชอบ	 12)	 การส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบ	 

โดยในแต่ละแนวทางนั้นจะมีการน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต	ิ และผลจากการทดลองใช้

แนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน

โดยใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ในโรงเรียนสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	3	พบว่า	นักเรียนร้อยละ	100	มีคะแนนคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ทั้ง	7	คุณลักษณะ	ผ่านเกณฑ	์ซึ่งในการวิจัย

ครัง้ต่อไปควรมกีารติดตามผลการพฒันาสถานศกึษาทีเ่คย

ผ่านการพัฒนาในลกัษณะเดยีวกบัการพฒันาในครัง้นี	้เพือ่

ศึกษาความยั่งยืนของการด�าเนินการตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ทัง้ในระดบับคุคล	ระดบัชมุชน	และ

ระดับสังคม
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ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.		การด�าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปจัดในสถานศึกษาต้องมีการก�าหนดนโยบาย	

หรือจุดมุ่งหมาย	 และน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 พัฒนา

ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร	ครูผู้สอน	คณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้ปกครองและชุมชน		
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แหล่งเรียนรูใ้นโรงเรยีนเพือ่ให้เกดิองค์ความรูท้ีเ่พิม่มากข้ึน

และการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การค้นคว้าด้วย

ตนเอง

	 3.	 ควรศึกษาแนวทางการด�าเนินการในการ
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เขต	3	ศึกษานิเทศก์	ผู้บริหารโรงเรียน	และคณะครู	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	3	ทกุท่าน	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการใช้เครือ่งมอืวิจยั

และเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	จนกระทั่งงานวิจัยส�าเร็จลุล่วง

ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

เกษม	 วัฒนชัย.	 (2550).	 เส้นทางสู่...ความพอเพียง.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒.	 กรุงเทพฯ	 :	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

พิศิษฐ์	โจทย์กิ่ง.	(2552).	๒๐๙ ค�าสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง.	กรุงเทพฯ	:	สถาบันบันลือธรรม.

ศักดิ์ชัย	นิรัญทว	ีและคณะ.	(2551).	รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนใน 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สมหวงั	พธิยิานวุฒัน์.	(2550).	“แนวการศกึษาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ใน นานาทศันะในการวจิยัประเมนิผล 

 คุณภาพของคนไทย : ดี เก่ง และมีความสุข.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	 (2553).	แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง 

 ประสงค์ ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551.	กรงุเทพฯ	:	ชมุนมุสหกรณ์การเกษตร 

	 แห่งประเทศไทย	จ�ากัด,	

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	 (2552).	 การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง.  

	 พิมพ์ครั้งที	่3.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

________.	 (2549).	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550-2554.	กรุงเทพฯ	 :	ส�านักงาน 

		 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

อาจอง	ชมุสาย	ณ	อยธุยา.	(2550).	คณุธรรมน�าความรูร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบบรูณาการคณุค่าความเป็นมนษุย์. 

	 กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

147

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้โดยการ

ก�ากบัตนเองของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานและประเมนิประสิทธผิลของรูปแบบ

การเรียนการสอนการพัฒนารูปแบบดังกล่าวประกอบด้วยการศึกษาลักษณะการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองด้วยการ

สังเคราะห์เอกสาร	สร้างรูปแบบและตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญสร้างแบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้โดย

การก�ากบัตนเองและตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญและวเิคราะห์ความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้างด้วยวธิกีารวเิคราะห์องค์

ประกอบเชงิยนืยันโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูลสิเรลและประเมนิประสทิธิผลของรปูแบบ	ผลการวจิยัพบว่ารปูแบบการเรยีน

การสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองที่พัฒนาขึ้น	 ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการ

สอน	8	ขั้น	คือการตั้งเป้าหมาย	การก�าหนดยุทธวิธีการเรียน	การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียน	การลงมือปฏิบัต	ิการ

เตอืนตนเอง	การควบคมุตนเอง	การประเมนิผลตนเอง	และการแสดงปฏกิริยิาต่อตนเองจากการประเมนิประสทิธิผลของ

รปูแบบการเรยีนการสอนโดยน�าไปใช้กบันกัศกึษาชัน้ปีที	่1	ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาคณุค่าของมนษุย์:	ศลิป์และศาสตร์

ในการด�าเนินชีวิตภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	37	คน	ด้วยการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังพบว่า

นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก�าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการ

เรียนการสอน	 และความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองของนักศึกษาหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสูง

กว่าก่อนใช้

 ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง,	รูปแบบการเรียนการสอน

1	นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2	รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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Abstract

	 This	 research	objectives	were	to	develop	an	 instructional	model	 to	enhance	self-regulated	

learning	ability	of	undergraduate	students,	Rajamangala	University	of	Technology	I-san	andto	evaluate	

the	model	effectiveness.	The	model	development	process	consisted	of	literature	review,	the	design	

of	 instructional	model	 and	 expertsvalidation,	 developingthe	 evaluation	 tool	which	 can	 evaluate	

self-regulated	learning	ability	of	undergraduate	students,	experts	validation	and	construct	validity	by	

Confirmatory	Factor	Analysis,	 LISREL,	and	evaluating	 its	effectiveness.The	 results	 showed	 that	 the	

instructional	model	to	enhance	self-regulated	learning	ability	consisted	eight	teaching	stages,	namely:	

Goal	 Setting,	 Determining	 Learning	 Strategies,	 Learning	 Environmental	 Structuring,	 Performance,	

Self-monitoring,	 Self-control,	 Self-evaluation	 and	Self-reaction.	 Regarding	 to	 the	effective	nessofin	

structional	model	from	37	students	enrolled	in	Human	Value:	Art	and	Sciences	in	Daily	Livingcourse	

in	the	second	semester	of	2015	academic	year,	used	the	one-group	pretest-posttest	design,	found	

thatall	students	passed	the	criteria	in	lesson	plan	objectives	of	instructional	model	and	self-regulated	

learning	ability	of	students	increased	after	taking	instructional	model.

 Keywords : Self-regulated	learning,	Instructional	model

บทน�า

 ในช่วงสบิกว่าปีทีผ่่านมาได้มกีารศึกษาวจิยัเกีย่วกบั

การเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองอย่างกว้างขวาง	 นักการ

ศกึษาต่างให้การยอมรบัว่า	การก�ากบัตนเองมผีลต่อผู้เรยีน

มากที่สุด	 เพราะการก�ากับตนเองเป็นรูปแบบของความ

พยายามที่จะท�างานในหน้าที่โดยใช้ทักษะที่มีอย่างเหมาะ

สม	และการเรียนรูโ้ดยการก�ากบัตนเองเป็นทกัษะทีม่คีวาม

ส�าคัญทั้งทางการเรียนในสถานศึกษารวมไปถึงการศึกษา

เพื่อพัฒนาตนเองหลังส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 ดังที่	 พินทริช	

(Pintrich,	1995)	กล่าวถึงลักษณะของการเรียนรู้โดยการ

ก�ากับตนเองว่า	เป็นความพยายามของผู้เรียนที่จะควบคุม

พฤติกรรม	 แรงจูงใจ	 อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง	 โดยผู้

เรียนสามารถเตือนตนเอง	 และด�าเนินการก�ากับและปรับ

พฤติกรรม	 แรงจูงใจ	 และความคิดให ้เหมาะสมกับ

สถานการณ์	 ประการส�าคัญคือผู้เรียนต้องเป็นผู้ควบคุม

พฤติกรรมของตนเองไม่ใช่ถูกควบคุมโดยพ่อแม่หรือคร	ูซึ่ง

ผู ้เรียนที่มีการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองจะมีแรงจูงใจ

ความกระตือรือร้น	สามารถจัดการสิ่งต่างๆ	โดยใช้ยุทธวิธี

การคิดการเข้าใจ	 และยุทธวิธีการคิดเกี่ยวกับการรู ้คิด	 

เพื่อการปฏิบัติให้ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี

ประสิทธิผล	(Zimmerman	and	Martinez-Pons,	1990:	

Zimmerman,	 2008)การเรียนรู ้โดยการก�ากับตนเอง 

เป็นกระบวนการท่ีสามารถน�ามาสอนได้	 และกระบวน 

การสอนการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองนั้นมีหลากหลาย	 

(Zimmerman,	1989)	แต่การก�ากบัตนเองเป็นยทุธวธิกีาร

คิดที่ครูไม่ค่อยได้สอน	 อย่างไรก็ตาม	 การเรียนรู้โดยการ

ก�ากบัตนเองมคีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในระดบัอดุมศกึษา	

(Marzano,	1996)	เพราะถ้านักศึกษาสามารถควบคุมการ

เรียนของตนเองได้	 ก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนและด้าน

สังคมได้ดข้ึีน(Pintrich,	1995)ข้อดขีองการก�ากบัตนเอง	คอื	

เป็นวธิกีารทีส่ะดวกและไม่สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย	ผูท้ีส่ามารถ
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ก�ากบัตนเองได้นัน้	จะสามารถอดทนอดกลัน้ต่อสิง่เย้ายวน

จากภายนอกได้ด	ีและสามารถแผ่ขยายไปยงัพฤติกรรมอืน่

ได้ง่าย	 บุคคลสามารถติดตามและก�ากับพฤติกรรมของ

ตนเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมใด	

สามารถแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองได้อย่างทันท่วงทีทั้งเชิง

บวกและเชิงลบ	 ตลอดจนการให้รางวัลและการลงโทษ

ตนเอง	 นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระและช่วยให้ครูมีเวลา

ส�าหรับการเรียนการสอนมากขึ้น	(Bandura,	1986)

	 จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน

การสอน	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขต

ขอนแก่น	พบว่า	ส่วนใหญ่อาจารย์จะเป็นผูก้�าหนดกจิกรรม

ในการเรียนการสอน	นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ

การเรียนการสอนน้อย	วธิสีอนทีอ่าจารย์ใช้มากทีส่ดุคอืการ

สอนแบบบรรยาย	 ถึงแม้ว่าตามปกติทั่วไปของการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาจะใช้วิธีสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่

ก็ตาม	 แต่เนื่องจากการสอนแบบบรรยายมีข้อจ�ากัดหลาย

ประการ	(สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์,	2544)	อาทิเป็นการสอนที่

ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนผู้เรียนไม่มีโอกาส

แสดงความคดิเหน็เท่าท่ีควร	เพราะบทบาทและเวลาไม่เอือ้

ให้แสดงความคิดเห็น	 ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง	 ท้ังน้ีเพราะผู้สอนเป็นผู้ผูกขาดความรู้เองเป็น

ส่วนใหญ่	ไม่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนคดิและพฒันาความรูใ้ห้กว้าง

ขวางขึ้นด้วยตนเอง	 เพราะผู้สอนมักจะคิดให้แล้ว	 ผู้สอน 

ไม่สามารถประมวลความรู้ได้ครบถ้วน	 เพราะความรู้ใน

ปัจจบุนัมมีากและหลากหลาย	ผูส้อนจงึไม่สามารถประมวล

มาบรรยายได้หมด	และการบรรยายที่ดีท�าไม่ได้ทุกคน	จะ

เห็นได้ว่าผู้บรรยายที่ดีมีน้อย	 ส่วนใหญ่ล้วนแต่บรรยายได้

อย่างน่าเบื่อมากกว่า	ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรพิจารณา

ปรับปรุงวิธีการสอนให้เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญมากขึ้น	

นอกจากนีว้ธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูเ้น้นทีเ่นือ้หา

วิชา	 และมักใช้คะแนนการสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียนเป็นหลัก	การประเมินผลระหว่างเรียนมีน้อย	ซึ่ง

ไม่ได้สะท้อนถึงการวัดและประเมินผลตามสภาพการเรียน

รู้จริงของผู้เรียน	ท�าให้ผู้เรียนไม่ทราบระดับการเรียนรู้และ

ข้อควรปรับปรุงในการเรียนรู้ของตนเอง	จึงสง่ผลใหผู้้เรียน

ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและก�ากับตนเองไปสู่ 

เป้าหมายของการเรียนให้ประสบความส�าเร็จ	ทั้งนี้	ข้อมูล

จากฝ่ายงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	นับแต่ปีการศึกษา	2550-2555	

พบว่า	 จ�านวนนักศึกษาที่รับเข้ามาเปรียบเทียบกับจ�านวน

นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีจ�านวนลดลง	

โดยเฉพาะปีการศึกษา	 2552-2554	 จ�านวนนักศึกษาที่

ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

คือ	ร้อยละ	65.2,	61.8	และ	60.1	ตามล�าดับแม้ว่าปีการ

ศึกษา	 2555	 จ�านวนนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 68.9	 (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น,	 2556) 

แต่ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนับเป็นปัญหาหนึ่งที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลอีสาน	 วิทยาเขต

ขอนแก่น	 ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขและถือเป็นภาระหน้าที่

ของสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่ไม่ให้เกดิความสญูเปล่าทางการ

ศึกษา	 และยกระดับคุณภาพบัณฑิต	 วิธีการหน่ึงคือ	 การ

พัฒนาวิธีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมี

ประสิทธิผล	

	 นอกจากน้ีจากการศึกษาบริบทโดยการสัมภาษณ์

อาจารย์และนักศึกษา	 ผู้วิจัยพบว่า	 ปัญหาการเรียนรู้ของ

นักศึกษาเกิดจากผู้เรียนขาดเป้าหมายในการเรียน	 ขาด

ความรับผิดชอบต่อตนเอง	ไม่สามารถสรุปประเด็นความรู้

หรือใจความส�าคัญของส่ิงที่เรียนได้	 ไม่สามารถความน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้	โดยนักศึกษาและอาจารย์มีความคิด

เหน็สอดคล้องกนัว่า	ควรมกีารพฒันารปูแบบการเรยีนการ

สอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้โดยการ

ก�ากบัตนเองและทกัษะการเรยีนรูท้ีน่กัศึกษาควรได้รบัการ

พัฒนา	 ได้แก่	 การคิดวิเคราะห์	การสืบค้นคว้า	 เทคนิคใน

การจ�า	 และการสรุปใจความส�าคัญ	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองของนักศึกษา

ระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช-มงคลอสีาน	
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โดยน�าแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู ้ปัญญาทางสังคม	 

(Social	 Cognitive	 Theory)	 ของแบนดูรา	 (Bandura,	

1986)ทีเ่ชือ่ว่า	พฤตกิรรมของผูเ้รียนไม่ได้เกดิข้ึนเองแต่เกดิ

ขึ้นจากการเรียนรู	้ รูปแบบของพฤติกรรมใหม่ๆ	อาจได้มา

โดยการมปีระสบการณ์โดยตรงหรอืการสังเกตจากตวัแบบ

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 ในสังคมเป็นการเรียนรู้ถึงเงื่อนไขของ

พฤติกรรมที่ว่าพฤติกรรมใดๆ	 ท่ีกระท�าแล้วได้รับผลกรรม

ทางบวก	 ผู้เรียนก็จะเลือกกระท�าพฤติกรรมท่ีรับการเสริม

แรงนั้นและน�าแนวคิดและการน�าเสนอรูปแบบการเรียน

การสอนของจอยซ์	และวีล	(Joyce	and	Weil,	2000)	มา

ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษามีความ

สามารถในการก�ากับตนเองในการเรียนรู้ที่สามารถน�าไป

ปรับใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ	ได้	นอกจากจะเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้ว	

การวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริม

สร้างความสามารถในการเรียนรู ้โดยการก�ากับตนเอง

ส�าหรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีม่บีรบิทคล้ายคลงึกนั	ซึง่

จะเป็นผลต่อความส�าเร็จทางการศึกษาและความสามารถ

ทางวชิาการของนกัศกึษา	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ารง

ชวีติอยูใ่นสงัคมปัจจบุนัทีผู่เ้รยีนจะต้องแสวงหาความรูด้้วย

ตนเอง	ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ที่จะแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	 พร้อมเป็น

มนษุย์ทีส่มบรูณ์มศีกัยภาพในการพฒันาสงัคมและประเทศ

ชาติสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริม

สร้างความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน	

	 2.	 เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการเรยีนการ

สอนที่พัฒนาขึ้น

วิธีการศึกษา

	 1.	 สร้างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองด้วยการ

สังเคราะห์เอกสาร	 และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	

ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคุณค่าของ

มนุษย์:	ศิลป์และศาสตร์ในการด�าเนินชีวิต	หลักสูตรหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป	ระดับปริญญาตรีจ�านวน	10	แผน	แต่ละ

แผนใช้เวลา	3	ชั่วโมง	และแบบบันทึกการสะท้อนผลการ

เรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง	ให้ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรมการ

เรยีนรูร้ะหว่างและหลงักิจกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละ

แผนเพือ่เป็นข้อมลูในการให้ค�าแนะน�าการเรยีนรูแ้ก่ผู้เรียน

โดยรูปแบบการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้และ

แบบบันทึกดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก 

ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน	 ด้านจิตวิทยาการ

ศึกษา	และด้านการวัดและประเมินผล	รวมจ�านวน	5	ท่าน

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	เฉลี่ยเท่ากับ	0.9จากนั้น

น�าแผนการจัดการเรียนรู	้ จ�านวน1	แผน	และแบบบันทึก

การสะท้อนผลการเรยีนรูโ้ดยการก�ากบัตนเองไปทดลองใช้

กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 9	 คน	 ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง	แต่มลีกัษณะทีใ่กล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่าง	เพือ่ตรวจ

สอบความเป็นไป	 แล้วน�าผลท่ีได้มาปรับปรุงส�าหรับน�าไป

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

	 2.	 สร้างแบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้

โดยการก�ากับตนเองส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย

ก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการตามคุณลักษณะของความ

สามารถในการเรียนรู ้โดยการก�ากับตนเองที่ต ้องการ

ประเมิน	3	ด้าน	คือ	การใช้ยุทธวิธีการคิดการเข้าใจ	การใช้

ยทุธวธิกีารคดิเกีย่วกบัการรู้คดิ	และการจงูใจตนเองด�าเนนิ

การสร้างแบบประเมิน	 แบ่งเป็น	 2	 ตอน	 คือ	 ตอนที่	 1	

เป็นการสอบถามข้อมลูทัว่ไป	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ	จ�านวน	2	ข้อ	และตอนที่	2	เป็นการประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับ

ตนเอง	 จ�านวน	 40	 ข้อ	 ลักษณะของข้อค�าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ให้ผู้ตอบประเมิน
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ตามระดบัความจรงิ	5ระดบั	ไม่จรงิ	จรงิน้อย	จรงิปานกลาง	

จรงิมาก	และจรงิมากทีส่ดุ	ตามล�าดบั	น�าแบบประเมนิทีไ่ด้

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู ้เช่ียวชาญแล้วไปหา

คุณภาพ	ด�าเนินการโดยน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร	ีชั้นปีที่	 1	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	แต่มีลักษณะที่

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	เพื่อหาค่าอ�านาจ

จ�าแนกโดยใช้	 Item-total	 Correlation	 ได้ค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยู่ระหว่าง	 .418ถึง.791	 และค่าความเชื่อมั่น	 

(Reliability)	 ของแบบประเมินโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา	

(α-Coefficient)	ของครอนบัค	(Cronbach)	เท่ากับ	.905	

และด�าเนนิการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้างของ

แบบประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirmatory	Factor	Analysis)	ซึง่ต้องใช้ขนาดของกลุม่

ตัวอย่างจ�านวนไม่น้อยกว่า500	คน	ถือว่าดีมาก	(Comrey	

and	 Lee,	 1992)	 ผู้วิจัยจึงน�าแบบประเมินไปใช้กับกลุ่ม

ตวัอย่างนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม	คณะวศิวกรรม-	ศาสตร์	และคณะบรหิารธรุกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	หลักสูตร	4	ปี	เทียบโอน	ชั้นปี

ที่	2-4	จ�านวน	500	คน	โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	

(Stratified	 Random	 Sampling)	 สุ่มกลุ่มตัวอย่างตาม

จ�านวนที่ก�าหนดน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อ

มั่นของแบบประเมิน	 โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบัค	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.981	และวิเคราะห์ความ

ตรงเชงิโครงสร้าง	ด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั

โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูลสิเรล(LISREL)จากการวเิคราะห์

ข้อมูล	 โมเดลความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับ

ตนเอง	ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	คอื	การใช้ยทุธวธิกีาร

คิดการเข้าใจ	 การใช้ยุทธวิธีการคิดเกี่ยวกับการรู้คิด	 และ

การจูงใจตนเอง	 และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยพิจารณาจากดัชนีดังนี้	 ค่าสถิติ	 

Chi-Square	(X2)	เท่ากับ	59.44	ค่าความความน่าจะเป็น	

(P)	เท่ากับ	0.195	ชั้นความเป็นอิสระ	(df)	เท่ากับ	51	ค่า

อัตราส่วนระหว่างค่าสถิติ	 Chi-Square	 กับช้ันความเป็น

อิสระ	(X2/df)	เท่ากับ	1.165	ค่าดัชนีวัดความคลาดเคลื่อน

ในการประมาณค่า	 (Root	 Mean	 Square	 Error	 of	 

Approximation:	RMSEA)	เท่ากบั	0.018	ค่าดชันรีากของ

ก�าลังสองเฉลี่ยของเศษ	 (Root	Meansquare	Residual:	

RMR)	เท่ากบั	0.0017	ค่าดชันวีดัระดับความเหมาะสมพอด	ี

(Goodness	of	Fit	Index:	GFI)	เท่ากับ	0.98	ค่าดัชนีวัด

ระดบัความเหมาะสมทีป่รบัแก้แล้ว	(Adjusted	Goodness	

of	Fit	Index:	AGFI)	เท่ากับ	0.97	ค่าดัชนีวัดระดับความ

เหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์	 (Normed	 Fit	 Index:	 NFI)	 

เท่ากับ	 1.00	 ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีไม่ 

อิงเกณฑ์	(Non-Normed	Fit	Index:	NNFI)	เท่ากับ	1.00	 

และค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมเชิงเปรียบเทียบ	 

(Comparative	Fit	Index:	CFI)	เท่ากับ	1.00	ซึง่ผ่านเกณฑ์

พจิารณาทกุดชันแีสดงให้เหน็ว่าโมเดลความสามารถในการ

เรยีนรูโ้ดยการก�ากบัตนเองมคีวามเทีย่งตรงเชิงโครงสร้างดี

	 3.	 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ

สอนผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบ	 Pre-experimental	 Designs	

ไม่มีการสุ่ม	 และไม่มีกลุ่มควบคุม	 มีการทดสอบก่อนและ

หลังเรียน	(The	One-Group	Pretest-Posttest	Design)

กลุ่มตัวอย่าง	 คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตขอนแก่น	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร	์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	ชั้นปีที่	1	ที่ลง

ทะเบยีนเรยีนรายวชิาคุณค่าของมนษุย์:	ศิลป์และศาสตร์ใน

การด�าเนินชีวิต	ภาคเรียนที	่2	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	

37	 คน	 ได้มาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 

Sampling)	ซึง่เป็นสาขาวชิาทีผู่ว้จิยัได้รบัมอบหมายให้สอน

ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรอิสระ	 คือ	 การเรียนโดยใช้รูปแบบ

การเรยีนการสอนเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการเรยีน

รู้โดยการก�ากับตนเอง	และตัวแปรตาม	คือ	ความสามารถ

ในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง	 ประกอบด้วย	 3	 องค์

ประกอบ	คอื	การใช้ยทุธวธิกีารคดิการเข้าใจ	การใช้ยทุธวธิี

การคดิเกีย่วกบัการรูคิ้ด	และการจงูใจตนเอง	เคร่ืองมอืทีใ่ช้

ในการวจิยั	ประกอบด้วยเครือ่งมอืท่ีใช้ในการทดลอง	ได้แก่

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคุณค่าของมนุษย์:	ศิลป์และ
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ศาสตร์ในการด�าเนนิชีวติ	จ�านวน	10	แผน	และแบบบนัทกึ

การสะท้อนผลการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง	 และเครื่อง

มือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบประเมินความ

สามารถในการเรยีนรูโ้ดยการก�ากบัตนเองผูว้จิยัด�าเนนิการ

เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองเป็นล�าดับ	ดงันีป้ระเมนิความ

สามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองกับกลุ่มทดลอง

ก่อนด�าเนินการทดลอง	 (Pretest)	 โดยใช้แบบประเมิน

ความสามารถในการเรยีนรู้โดยการก�ากบัตนเองด�าเนนิการ

ทดลอง	กลุ่มทดลองเรยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอนโดย

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที	่ 1	 เป็นการจัดประสบการณ์ให ้

ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีวามรูค้วามเข้าใจ	และการเหน็คณุค่า

ของการเรียนรูโ้ดยการก�ากับตนเองเพือ่น�าไปใช้ในการเรยีน

ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่	2-10	เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง

ของผูเ้รยีนกลุม่ทดลองหลงัจากสอนเสรจ็ในแต่ละแผนการ

จัดการเรียนรู้	 และประเมินความสามารถในการเรียนรู้

โดยการก�ากับตนเองกับกลุ่มทดลองหลังการทดลองเสร็จ	

(Posttest)	 โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการเรียน

รู้โดยการก�ากับตนเองการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยวิเคราะห์

ข้อมลูจากแบบประเมนิความสามารถในการเรยีนรูโ้ดยการ

ก�ากบัตนเองเพ่ือเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถ

ในการเรยีนรูโ้ดยการก�ากบัตนเองของกลุม่ทดลองระหว่าง

ก่อนใช้และหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยสถิติ	 

t-test	 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกโดยวิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหาเกณฑ์ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ

การเรียนการสอน	 ท่ีผู ้วิจัยก�าหนดไว้คือ	 นักศึกษาทุก

คนต้องผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการเรียนการสอน

และความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองของ

นักศึกษาหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนควรสูงกว่า

ก่อนใช้

ผลการศึกษา

	 1.	 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง	 ประกอบด้วย	 

9	 องค์ประกอบ	 คือ	 หลักการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 

พื้นฐาน	 หลักการของรูปแบบ	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 

ขัน้ตอนการเรยีนการสอน	ระบบสงัคม	หลกัการตอบสนอง	

ระบบสนบัสนนุ	การน�ารปูแบบการเรียนการสอนไปใช้	และ

ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรยีนทางตรงและทางอ้อม	โดยข้ันตอนการ

เรียนการสอนม	ี8	ขั้น	คือ	1)	การตั้งเป้าหมาย	 เป็นขั้นที ่

ผูเ้รยีนตัง้เป้าหมายในการเรียนของตนเอง	ท�าให้ผูเ้รยีนได้รู้

ถึงพฤติกรรมที่ต้องการกระท�าอย่างชัดเจน	 และใช้เป็น

เกณฑ์ในการประเมินเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ผู้เรียน

กระท�าจรงิกบัพฤตกิรรมเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ว่าพฤตกิรรม

ทีผู่เ้รยีนกระท�านัน้มกีารเปลีย่นแปลงในลกัษณะเช่นใด	เพือ่

ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทั้ง

ทางบวกและทางลบต่อไป	2)	การก�าหนดยุทธวิธีการเรียน	

เป็นขั้นที่ผู้เรียนเลือกยุทธวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับการ

เรียนรู้ของตน	ได้แก่	การทบทวน	การขยายความคิด	การ

จดัระบบ	และการคดิเชงิวพิากษ์	3)	การจดัการสิง่แวดล้อม

ทางการเรียน	 เป็นขั้นที่ผู้เรียนจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียน

ให้มีลักษณะเอ้ือต่อการเรียนรู้ของตนเอง	 ได้แก่	 การจัด

เตรยีมอปุกรณ์การเรียนให้พร้อม	การจดัสถานทีเ่รยีนทัง้ใน

ห้องและนอกห้อง	การค้นคว้าจากส่ือต่างๆ	การท�างานร่วม

กบัเพือ่น	การขอความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืจากเพือ่น	

ครูและอื่นๆ	และการบริหารเวลา4)	การลงมือปฏิบัต	ิเป็น

ขั้นการกระท�าโดยผู้เรียนน�ายุทธวิธีการเรียนที่เลือกไว้และ

สิ่งต่างๆ	 ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู ้

5)	 การเตือนตนเองเป็นข้ันที่ผู ้เรียนสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพ่ือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ตนกระท�าและกระท�าในลักษณะใด	 เช่น 

ขีดเส้นใต้หรือท�าเคร่ืองหมายข้อความที่ส�าคัญ	 เป็นต้น 

6)	การควบคมุตนเอง	เป็นขัน้ทีผู้่เรยีนปรบัยทุธวธีิให้เหมาะ

สมกับการเรียนรู้ของตนเองหากพบว่ายุทธวิธีเดิมใช้ไม่ได้

ผล	 ผู้เรียนจะเลือกใช้ยุทธวิธีอื่นๆ	 ตามความเหมาะสม 

7)	 การประเมินผลตนเอง	 เป็นขั้นที่ผู ้ เรียนประเมิน

พฤติกรรมของตนเองโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ว่าบรรลุผลในระดับใด	 มากกว่า	 เท่ากับ	 หรือน้อยกว่า 

เป้าหมายและ	 8)	 การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองเป็นขั้นที่ 

ผูเ้รียนแสดงปฏกิริยิาต่อผลการประเมนิตนเอง	เพือ่เป็นแรง

จูงใจในการเรียนรู้ต่อไป

	 2.	 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน

การสอน	ได้ผลดังนี้

	 	 2.1	 ผลจากการประเมินความรู้ความเข้าใจ	

พบว่า	นกัศกึษาทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	ทีก่�าหนดไว้ใน

จุดประสงค์การเรียนรู้	ตั้งแต่แผนจัดการเรียนรู้ที่	 1	 โดยมี

คะแนนผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่แผนจัดการ

เรียนรู้ที่	 3	 ถึงแผนจัดการเรียนรู้ท่ี	 7	 และลดลงในแผน

จัดการเรียนรู้ที	่ 8	และ	9	แต่เพิ่มขึ้นในแผนจัดการเรียนรู้ 

ที	่10	และผลจากการประเมนิพฤตกิรรมการท�างานในภาพ

รวมทัง้ชัน้	พบว่า	พฤตกิรรมการท�างานของนกัศึกษาในภาพ

รวมทั้งชั้นผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	2.50	ขึ้นไป

ที่ก�าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้	 โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่

ในระดับดีมากตั้งแต่แผนจัดการเรียนรู้ที่	1	ถึงแผนจัดการ

เรียนรู้ที	่10	ยกเว้นแผนจัดการเรียนรู้ที	่3	คะแนนเฉลี่ยอยู่

ในระดับดี	สรุปได้ว่า	การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ

การเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	ท�าให้นักศึกษามีความ

รู้ความเข้าใจในการเรียนและมีพฤติกรรมการท�างานดีขึ้น

และผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ได้	นอกจากนี	้ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้โดยการ

ก�ากับตนเองสรุปได้ว่า	 นักศึกษาสามารถใช้วิธีการเรียนรู้

โดยการก�ากับตนเองตามรูปแบบการเรียนการสอนได้	

	 	 2.2	 ผลการประเมนิความสามารถในการเรียน

รู้โดยการก�ากับตนเอง	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ

ประเมินความสามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง	

เพือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความสามารถในการเรยีน

รู้โดยการก�ากับตนเองของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนใช้และ

หลงัใช้รปูแบบการเรียนการสอน	พบว่า	หลงัการใช้รปูแบบ

การเรียนการสอนคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรู้

โดยการก�ากับตนเองของนักศึกษา	(x̄=	3.935)	สูงขึ้นกว่า

ก่อนใช้	(x̄=	2.794)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

(ตารางค่า	 t-test,	df	=	n-1	=36)	 เมื่อพิจารณาคะแนน

เฉล่ียแต่ละองค์ประกอบของความสามารถในการเรียนรู้

โดยการก�ากับตนเอง	 คือ	 การใช้ยุทธวิธีการคิดการเข้าใจ	

การใช้ยทุธวธิกีารคดิเกีย่วกบัการรู้คดิ	และการจงูใจตนเอง	

พบว่า	คะแนนเฉลี่ย	(x̄=3.897,	3.903	และ	4.010	ตาม

ล�าดับ)	 สูงขึ้นกว่าก่อนใช้ทุกองค์ประกอบ	 (x̄=2.807,	

2.702	และ	2.864	ตามล�าดับ)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01	

	 จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ

เรยีนการสอนผ่านตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ดงักล่าว	สรปุได้ว่า

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การเรียนรู ้ โดยการก�ากับตนเองที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิผล

สรุปผล

 1.	 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกอบด้วยข้ันตอนการเรียนการสอน	 8	 ขั้น	 คือการตั้ง

เป้าหมาย	 การก�าหนดยุทธวิธีการเรียน	 การจัดการส่ิง

แวดล้อมทางการเรียน	 การลงมือปฏิบัติ	 การเตือนตนเอง	

การควบคุมตนเอง	 การประเมินผลตนเอง	 และการแสดง

ปฏิกิริยาต่อตนเอง	ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว	

เป็นรูปแบบที่มีการพัฒนามาอย่างเป็นระบบโดยแต่ละขั้น

ตอนมีความสัมพันธ์กัน	เริ่มจากศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรูโ้ดยการก�ากบัตนเอง	และ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การเรียนรูโ้ดยการก�ากบัตนเอง	จากการทบทวนวรรณกรรม	

พบว่า	การเรยีนรูโ้ดยการก�ากบัตนเอง	มแีนวคดิพืน้ฐานมา

จากทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคม	(Social	Cognitive	

Theory)	ของแบนดูรา	(Bandura,	1986)	ซึ่งเชื่อว่า	การ

เรียนรู้เกิดจากการเลียนแบบ	 และเป็นการยากที่บุคคลจะ

เกิดการเรียนรู ้ ในธรรมชาติโดยไม่ได ้เห็นผู ้อื่นแสดง

พฤติกรรมมาก่อน	นอกจากนี้	พฤติกรรมของบุคคลไม่ได้มี
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สาเหตุมาจากการเสรมิแรงและการลงโทษภายนอกแต่เพยีง

อย่างเดียว	 แต่บุคคลสามารถกระท�าบางสิ่งบางอย่างเพื่อ

ควบคุมความคิด	ความรู้สึกและการกระท�าของตนเองเพื่อ

ไปสูเ่ป้าหมายทีต่นวางไว้ได้	ความสามารถในการด�าเนนิการ

ดังกล่าวนี้เรียกว่า	 การก�ากับตนเอง	 ซึ่งเป็นทักษะที่ต้อง

ฝึกฝนและพัฒนาได้	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึได้ศึกษาและสังเคราะห์

ขัน้ตอนการเรียนรูโ้ดยการก�ากบัตนเองและวธิกีารสอนของ

นกัวจิยัต่างๆ	เพือ่เป็นกรอบในการพัฒนารปูแบบการเรยีน

การสอน	นอกจากนี	้ผูว้จิยัได้ประมวลแนวคดิในการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอนโดยน�าแนวคิดและการน�าเสนอ

รูปแบบการเรียนการสอนของจอยซ	์และวีล	(Joyce	and	

Weil,	2000)	มาประยกุต์ใช้กบัการพฒันารปูแบบการเรยีน

การสอนเพ่ือเสรมิสร้างความสามารถในการเรยีนรูโ้ดยการ

ก�ากับตนเอง	 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวครอบคลุมประเด็นส�าคัญ

ในการน�าเสนอรปูแบบการเรียนการสอน	พร้อมสร้างเครือ่ง

มือที่ใช้ในการทดลองและวิจัย	 คือ	 แผนการจัดการเรียนรู	้

แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเอง	

และแบบประเมนิความสามารถในการเรยีนรูโ้ดยการก�ากบั

ตนเอง	 ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้ปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนท่ีจะน�าไปทดลองใช้

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และพบว่ามีคุณภาพสามารถน�า

ไปใช้จริงได้	 ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการพัฒนามา

อย่างเป็นระบบดังกล่าวน้ันสอดคล้องกับแนวคิดของ	 

ทิศนา	 แขมมณี	 (2553)	 ท่ีกล่าวว่า	 รูปแบบการเรียนการ

สอน	 คือแบบแผนการด�าเนินการสอนท่ีได้รับการจัดเป็น

ระบบ	อย่างสมัพนัธ์สอดคล้องกบัทฤษฎหีรอืหลกัการเรยีน

รู้หรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ	 และได้รับการพิสูจน	์

ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ	 สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ	

	 2.	 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิผลท่ีเป็นเช่นน้ีผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายในภาพ

รวมประเดน็การจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนต่างๆ	เป็นล�าดบั	

ดังนี้

	 	 การทีผู้่เรยีนเป็นผู้ตัง้เป้าหมายในการเรยีนของ

ตนเอง	ท�าให้ผูเ้รยีนได้รูถ้งึพฤตกิรรมทีต้่องการกระท�าอย่าง

ชดัเจน	และเป็นการเริม่ต้นในการใช้ยทุธวธิกีารคิดเกีย่วกบั

การรู ้คิดในการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ซึ่งโดยก่อนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกแผนการสอน	 ผู้สอนจะบอกจุด

ประสงค์การเรียนรู้	 ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้	 และ

วิธีการประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบ	 เพื่อเป็นแนวทางให้ 

ผูเ้รียนสามารถตัง้เป้าหมายได้ว่าเมือ่จบบทเรยีนแล้วตนเอง

จะได้คะแนนเท่าใด	 และผู้เรียนจะต้องต้ังเป้าหมายในการ

เรียนของตนเอง	 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผล

งานทีผู่ส้อนก�าหนด	ซึง่ในช่วงแรกๆ	ผูส้อนต้องคอยแนะน�า

การตั้งเป้าหมายแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้า

หมายได้เหมาะสมกับตนเอง	 กล่าวคือ	 เป็นเป้าหมายที่อยู่

ในระดับใกล้เคียงกับความเป็นจริงและผู้เรียนสามารถ

ปฏิบัติได้	 ไม่เป็นเป้าหมายที่มีลักษณะเพ้อฝัน	คือ	สูงหรือ

ต�่ากว่าความเป็นจริง	โดยผู้เรียนจะมีแรงจูงใจที่จะใช้ความ

พยายามเพือ่ให้ตนเองประสบความส�าเรจ็	เมือ่ประสบความ

ส�าเร็จผู้เรียนก็จะมีความพึงพอใจในตนเอง	 (Bandura,	

1988)	และการให้ค�าแนะน�าค่อยๆ	ลดลง	เนื่องจากผู้เรียน

สามารถตัง้เป้าหมายได้ด้วยตนเอง	ซึง่การตัง้เป้าหมายด้วย

ตนเองนี้มีข้อดี	 คือ	ผู้เรียนรับรู้ว่าตนเป็นผู้กระท�าและเป็น

ผูต้ดัสนิใจด้วยตนเอง	ท�าให้เกิดความสบายใจและพยายาม

กระท�าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 จากการ

ศึกษา	 พบว่า	 ในช่วงแรกผู ้เรียนส่วนมากตั้งเป้าหมาย

คะแนนที่คาดหวังจะได้จากการทดสอบเท่ากับเกณฑ์ผ่าน

ที่ก�าหนดไว้	 และค่อยๆ	 เพิ่มขึ้นในช่วงหลัง	 และสามารถ 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่ตั้งไว้ในแต่ละแผนการจัดการ 

เรียนรู้

	 	 ผู้เรียนเป็นผู้เลือกยุทธวิธีการเรียนที่เหมาะสม

กับการเรียนรู้ของตนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้	 จาก

การศึกษา	 พบว่า	 ผู้เรียนส่วนมากใช้วิธีขีดเส้นใต้	 เน้น

ข้อความ	ท�าเครื่องหมาย	สรุปย่อ	คิดวิเคราะห	์จดบันทึก	

อ่านทบทวน	 ท�าผังกราฟิก	 และท่องจ�า	 โดยเฉพาะการ

ท่องจ�าพบมากที่สุด	 ทั้งนี้	 อธิบายได้ว่า	 สภาพวิชาที่ใช้ใน
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การทดลองรปูแบบการเรยีนการสอนทีผู้่วจิยัพฒันาขึน้	เป็น

วิชาท่ีเน้นเนื้อหา	 ดังน้ัน	 นอกจากความรู้ความเข้าใจแล้ว 

ผู้เรียนยังต้องอาศัยการจ�าได้เพื่อน�าไปใช้ในการทดสอบ

ประเมนิความรูค้วามเข้าใจ	ซ่ึงเป็นปัญหาส�าหรบัผูเ้รยีนบาง

คน	 เก่ียวกับประเด็นนี้	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสอนเทคนิคการจ�า

แก่ผู้เรียน	เช่น	จ�าเป็นค�า	วลีหรือประโยคสั้นๆ	หรือจ�าเป็น

ภาพหรอืท�านองสมัผสั	แล้วจงึไปอธบิายขยายความรูค้วาม

เข้าใจเพิ่มเติม	 จากการใช้ยุทธวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม	 จึง

ท�าให้ผูเ้รยีนผ่านเกณฑ์การประเมนิผลทีต้ั่งไว้ได้	สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	โฮเฟอร์	ยู	และพินทริช	(Hofer,	Yu	and	

Pintrich,	1998)	ทีเ่สนอแนะการสอนเพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ระดบัอดุมศกึษาเรยีนรูก้ารก�ากับตนเองว่า	ควรสอนยทุธวธีิ

หลายๆ	ยทุธวธิแีละสอนให้มีประสทิธภิาพมากทีส่ดุในเวลา

มี่ทีอยู ่ 	 ดังตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพจากการบันทึก 

ของนักศึกษาว่า	 “รู้สึกพอใจในการสอบรอบน้ี	 มีความ 

มั่นใจมากกว่ารอบอื่น	 เพราะอ่านมาดี	 และจ�าโดยใช้ยุทธ 

วิธีการที่อาจารย์แนะ	 น�ามาปรับใช้เลยได้ผลออกมาเป็นที่

พอใจ”(ภูดิศ,	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	2)	สอดคล้องกับรูป

แบบพฒันาการของการก�ากบัตนเองของซมิเมอร์แมนและ

บอนเนอร์	 (Zimmerman	 and	 Bonner,	 อ้างถึงใน	

Schunk,	 D.	 H.	 and	 Zimmerman,	 1997)	 ระยะที่	 1	 

การสงัเกตผูอ้ืน่	(Observation)	คอื	การดอูย่างจากตัวแบบ

ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักยุทธวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ	เรียกว่าเริ่ม

มีทักษะการเรียนรู้ระดับการสังเกตผู้อื่น	 การท่ีจะท�าให้ผู้

เรียนได้รับประโยชน์จากการสังเกตมากขึ้น	 ผู้เรียนต้องท�า

ตามยุทธวิธีด้วยตนเอง	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ผสมผสาน

ยทุธวธิทีีเ่รยีนรูใ้หม่กบัพฤตกิรรมเดมิของตนเอง	และระยะ

ที่	2	การเลียนแบบ	(Imitation)	เมื่อผู้เรียนสามารถแสดง

ถึงลักษณะทั่วไปของตัวแบบได้ถูกต้อง	 กล่าวคือ	 ผู้เรียน

สามารถเลียนแบบจากตัวแบบได้ส�าเร็จ	 ผู้เรียนจะไม่ลอก

เลยีนแบบการกระท�าของตวัแบบทกุอย่าง	แต่จะเลียนแบบ

อย่างหรือลักษณะทั่วไปของตัวแบบ

	 	 ผูเ้รยีนจดัสิง่แวดล้อมทางการเรยีนให้มลัีกษณะ

เอื้อต่อการเรียนรู้ของตนเอง	 ได้แก	่การจัดเตรียมอุปกรณ์

การเรยีนให้พร้อม	การจดัโต๊ะทีน่ัง่เรยีน	การเลอืกเพ่ือนร่วม

งาน	 และการบริหารเวลา	 นอกจากนี้	 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต

ว่าการเรียนในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	กล่าวคือ	ห้องเรียนที่ผู้วิจัยใช้

ในการทดลองสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน	 เป็น

ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี	มีอินเตอร์เน็ตส�าหรับการ

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	 อากาศเย็นสบาย	 กว้างขวางพอ

ส�าหรับผู้เรียน	 ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง 

ผู้สอนและผู้เรียน	 ช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิด

ขึ้น	 ผู้สอนคอยชี้แนะและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดส่ิง

แวดล้อมทางการเรียนทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน	 ท�าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นใน

การเรยีนและท�ากจิกรรมการเรยีนรู้ต่างๆ	อย่างตัง้ใจและมี

สมาธิ	 จึงส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดประสิทธิผล	 

ดงัที	่โบเคร์ิท	(Boekaerts,	1997)	ได้เสนอแนะแนวทางการ

ออกแบบเรียนการสอนโดยการก�ากับตนเองไว้ว่า	 ครูควร

สร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพในการทีจ่ะ

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

	 	 การลงมือปฏิบัติ	เป็นการกระท�าโดยผู้เรียนน�า

ยุทธวิธีการเรียนที่เลือกไว้และสิ่งต่างๆ	ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้	โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย

จัดไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้เน้นความส�าคัญที่ 

ผู้เรียน	และมีความหลากหลาย	ใช้เนื้อหาวิชาผ่านกิจกรรม

โดยศึกษากรณีจากใบงานและวีดีทัศน์	 การศึกษาค้นคว้า

โดยใช้อินเตอร์เน็ต	เน้นการท�างานกลุ่ม	มีการคิดวิเคราะห	์

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน	 ตลอดจน

การน�าเสนอผลงานของกลุ่ม	 โดยผู้สอนมีบทบาทเป็น 

ผู้อ�านวยความสะดวก	 สังเกตและคอยให้ค�าแนะการท�า

กจิกรรมการเรยีนรู	้ให้ผูเ้รยีนมีอสิระในการท�ากจิกรรม	จาก

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนหรือการท�างานกลุ่ม	 พบว่า	

โดยภาพรวมผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในเรียนและศึกษา

ค้นคว้า	การท�ากิจกรรมกลุม่มกีารแบ่งงานตามความเหมาะ

สมและความสามารถของแต่ละคน	 มีการร่วมกันแสดง

ความคิดเห็นและอภิปราย	 และยอมรับฟังความคิดเห็น 
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ซึง่กนั	ผูเ้รยีนมีความสขุกบัการเรยีนและการท�างานทีไ่ด้รบั

มอบหมาย	โดยเฉพาะการได้ออกมาน�าเสนอผลงานหน้าชัน้

ซึ่งได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ	 และค�าชมเชยจากผู้สอน	

อธิบายตามแนวคิดของแบนดูรา	(Bandura,	1988)	ได้ว่า	

นอกจากผู้สอนจะเป็นตัวแบบแล้ว	 ผู้เรียนแต่ละคนต่างก็

เป็นตวัแบบเช่นกนั	แรงจงูใจของผูเ้รยีนท่ีจะแสดงพฤตกิรรม

เหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต	 เนื่องจากความคาดหวังว่าการ

เลยีนแบบจะน�าประโยชน์มาให้	เช่น	การได้รบัแรงเสรมิหรอื

รางวลั	รวมทัง้การคดิว่าการแสดงพฤตกิรรมเหมอืนตัวแบบ

จะท�าให้ตนหลีกเลี่ยงปัญหาได้	 ดังนั้น	 เมื่อผู้สอนให้ค�า

ชมเชยแก่พฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้อง	ผู้เรียนทั้งห้องก็จะเรียนรู้

โดยการสังเกตและเป็นแรงจูงใจให้ผู ้เรียนอื่นๆ	 แสดง

พฤติกรรมตาม	 เพราะคาดหวังว่าจะได้รับค�าชมเชยบ้าง	

หลงัจากนัน้กจ็ะเป็นการสรปุทบทวนความรูค้วามเข้าใจร่วม

กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน	 และท�าแบบทดสอบท้ายบท

เรียน

	 	 การเตือนตนเอง	 ในข้ันตอนนี้ผู้เรียนจะสังเกต

และบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยตนเองลงในแบบบันทึก

เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนกระท�าและกระท�า

ในลักษณะใด	 เป็นการใช้ยุทธวิธีการคิดเกี่ยวกับการรู้คิด

และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนก�ากับตนเองได้อย่างเหมาะสม	

โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นและให้ค�าแนะน�าแก่ 

ผู้เรียนในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

	 	 การควบคุมตนเอง	 เป็นการใช้ยุทธวิธีการคิด

เกีย่วกบัการรู้คดิทีผู่เ้รยีนจะปรบัยทุธวธิใีห้เหมาะสมกบัการ

เรียนรู้ของตนเองหากพบว่ายุทธวิธีเดิมใช้ไม่ได้ผล	 ผู้เรียน

จะเลอืกใช้ยทุธวธิอีืน่ๆ	ตามความเหมาะสมด้วยตนเอง	จาก

การศึกษา	พบว่า	ผู้เรียนส่วนมากมีการปรับโดยลดลงและ

หรือเพิ่มยุทธวิธีใหม่จากเดิมท่ีตนเองได้ก�าหนดไว้ในแต่ละ

แผนการจดัการเรยีนรู	้ขณะทีม่นีกัศกึษาส่วนหนึง่ใช้ยทุธวธิี

เดิม	 ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบพัฒนาการของการก�ากับ

ตนเองของซมิเมอร์แมนและบอนเนอร์	(Zimmerman	and	

Bonner,	อ้างถึงใน	Schunk,	D.	H.	and	Zimmerman,	

1997)	 ระยะที่	 4	 การก�ากับตนเอง	 (Self-regulation)	 

ผูเ้รยีนสามารถรเิริม่ใช้ยทุธวธิด้ีวยตนเอง	สามารถประยกุต์

ใช้ยทุธวธิตีามสถานการณ์ต่างๆ	และมแีรงจงูใจจากการรบั

รู้ความสามารถของตนเองที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้	

ผู ้เรียนจะเลือกใช้ยุทธวิธีและเปล่ียนแปลงยุทธวิธีด้วย

ตนเองและพึ่งพิงตัวแบบน้อยมากหรือไม่พึ่งพิงเลย	 โดย 

ผู้สอนมีบทบาทคอยให้ค�าแนะน�าในการปรับยุทธวิธีให้

เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน

	 	 การประเมินผลตนเอง	 หลังการทดสอบหลัง

เรยีนในแต่ละครัง้	ผูส้อนให้โอกาสผูเ้รยีนสบัเปลีย่นกนัตรวจ	

โดยผู้สอนคอยตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งผลคะแนน

ย้อนกลับให้ผู้เรียนประเมินตนเองซึ่งเป็นยุทธวิธีการคิด

เก่ียวกบัการรูคิ้ดโดยเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายคะแนนทีต่ัง้

ไว้ว่าบรรลุผลในระดบัใด	ท�าให้ผู้เรยีนทราบแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น	 ดังที่	 บัทเลอร์	 และ 

วินนี่	(Butler	and	Winne,	1995)	ได้เสนอแนะไว้ว่า	การ

ให้ข้อมูลย้อนกลับควรจะให้โดยครอบคลุมและเหมาะสม

กับปัญหาในการเรียนรู้	เช่น	การให้ความรู้หรือแก้ไขความ

รู้เกี่ยวกับงาน	 การให้ความรู้หรือปรับแก้ความเข้าใจ	 หรือ

จัดโครงสร้างความรู ้เกี่ยวกับยุทธวิธีการท�างานให้ใหม่	

แนะน�าการใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับเน้ือหาหรืองาน	 หรือ

ช่วยให้ผู้เรยีนใช้ยทุธวธิไีด้อย่างคล่องแคล่ว	และแก้ไขความ

เชื่อเกี่ยวกับตนเองหรือเกี่ยวกับงาน	 เพื่อเพิ่มแรงจูงในใน

การเรียนรู้

	 	 การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองเป็นการจูงใจ

ตนเองของผู้เรียนโดยผู้เรียนจะแสดงปฏิกิริยาต่อผลการ

ประเมินตนเอง	ผู้เรียนที่เชื่อว่าตนเองสามารถพัฒนาความ

ก้าวหน้าได้จะเกดิการรบัรูใ้นความสามารถของตนเองและ

มผีลต่อแรงจงูใจ	ส่วนผูเ้รยีนทีป่ระเมนิตนเองเชงิลบกไ็ม่ได้

ท�าให้แรงจูงใจในการเรียนลดลง	 แต่ผู้เรียนจะใช้ผลในการ

ประเมินน้ีสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นว่าตนเองสามารถ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้	 ดังตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ

บันทึกของนักศึกษาว่า	 “ผิดหวังอีกแล้วทั้งที่พยายามขึ้น	

หรือเป็นเพราะยังพยายามไม่มากพอ	 พยายามอีกให้

มากกว่าน้ี	อ่านบ่อยๆ	ฟังมากๆ	”	(อนสุรณ์,	แผนการจดัการ
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เรียนรู้ที่	 2)	 ดังน้ัน	 การให้ค�าแนะแก่ผู้เรียนในการแสดง

ปฏิกิริยาต่อตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นการ

ให้การเสรมิแรงแก่ผูเ้รยีนเพือ่เป็นแรงจงูใจในการเรยีนรูต่้อ

ไป

	 	 จากการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบอย่าง

เคร่งครัดของผู้วิจัยดังกล่าว	 จึงท�าให้นักศึกษาทุกคนผ่าน

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการ

จดัการเรยีนรู้	และความสามารถในการเรยีนรูโ้ดยการก�ากับ

ตนเองหลงัการเรยีนโดยใช้รปูแบบการเรยีนการสอนสงูกว่า

ก่อนใช้	 สอดคล้องกับการวิจัยของศิริพร	 โอภาสวัต-ชัย	

(2543)	 ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนที่อิงตัวแปร 

คัดสรรของการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองของนักศึกษา

พยาบาล	 พบว่า	 นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีสอนด้วยวิธีการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการก�ากับ

ตนเองมีการเรียนรู้โดยการก�ากับตนเองสูงกว่านักศึกษา

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 

	 สุดท้ายผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัย

ไปใช้	และข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหาร

	 	 1.1	 ผูบ้รหิารสามารถน�ารปูแบบการเรยีนการ

สอนนีไ้ปใช้ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารหรอืฝึกอบรมครใูน

โครงการต่างๆ	 เช่น	 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ	(Professional	Learning	Community:	PLC)	เพือ่

ให้เข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูน�ารูป

แบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

เรียนรู้โดยการก�ากับตนเองนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน	 และผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติ

การหรือฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

	 	 1.2	 ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตามผลของ

การน�ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้	 โดยจัดประชุม

สัมมนาเพื่อน�าผลที่ได้หรือปัญหาอุปสรรคที่พบมาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการเรยีนรูโ้ดยการก�ากบัตนเองนี	้สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน	 และ

พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ	 ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลของการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนนี้ว่า	 ผู้เรียนน�าวิธีการเรียนรู้โดย

การก�ากับตนเองไปใช้ในการเรียนหรือการท�ากิจกรรมอื่น

ใดมากน้อยเพียงใด

	 	 2.3	 ควรมกีารวจิยัเพือ่ยนืยนัประสทิธผิลของ

รปูแบบการเรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้นีใ้นรายวชิาอืน่ๆ	เพือ่

ความสมบูรณ์ของรูปแบบมากขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Factors Affecting Student Caring and Supporting Systems of Operation

of School Under the Secondary Educational Service Area 20

ชฎารัตน	์พลเดช1,	ธัญญธร	ศรีวิเชียร2,	พนายุทธ	เชยบาล3

Chadarat	Phondech1,	Tanyatorn	Sriwichien2,	Panayuth	Choeybal3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 

2)	ศกึษาระดบัการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	3)	ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	กับการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	และ	4)	สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการด�าเนิน	งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	

กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	จ�านวน	338	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

เท่ากับ	 .92	 และการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ	 .86	 ตามล�าดับ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	(SPSS)	โดยวิเคราะห์ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเตปไวส์

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 ความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก	 ทุกปัจจัย	 คือ	 ปัจจัยด้านครู	 รองลงมาคือปัจจัยด้าน 

ผู้ปกครอง	เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และปัจจัยด้านผู้บริหารตามล�าดับ

	 2.		การด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศึกษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	

เขต	20	อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	ดร.	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 
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	 3.	 ปัจจัยการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต	20	ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 4.		สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	 ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	20	ในรูปคะแนนดิบคือ	

	 	 Y’	=	1.197	+	0.2331X
1
	+	0.261X

2
	+	0.267X

3
 

และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ	

	 	 Z
y
	=	0.259Z

1
	+	0.271Z

2
	+	0.267Z

3
	;	R2	=	0.383

 ค�าส�าคัญ	:	ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 The	purpose	of	this	study	were	1)	to	study	the	level	of	factors	affecting	to	the	system	of	caring	

management	for	secondary	students.	2)	to	study	the	level	of	the	system	of	caring	management	for	

secondary	students.	3)	to	study	the	relationship	between	the	level	of	factors	affecting	to	the	system	

of	caring	management	for	secondary	students	and	the	system	of	caring	management	for	secondary	

students.	 And	 4)	 to	 devise	 the	 forecast	 equation	 of	 factors	 affecting	 to	 the	 system	 of	 caring	 

management	for	secondary	students	of	the	secondary	educational	service	area	20.	

	 The	sample	group	consisted	for	338	teachers	of	the	secondary	educational	service	area	20	

selected	 by	 stratified	 random	 sampling	 .	 The	 research	 instrument	 was	 5	 level-rating-scales	 

Questionnaire.	The	reliability	of	the	questionnaire	for	the	factors	affecting	to	the	system	of	caring	

management	for	secondary	students	was	.92	and	for	the	system	of	caring	management	for	secondary	

students	was	 .86.	 The	 statistical	 techniques	 employed	 in	 data	 analysis	were	 percentage	 ,mean,	 

standard	deviation,	Pearson	product	 -moment	correlation	coefficient	 stepwise	multiple	 regression	

analysis	by	using	the	computer	program.

The r results were as follow :

	 1.		All	of	the	factors	affecting	to	the	system	of	caring	management	for	secondary	students	of	

the	secondary	educational	service	area	20	are	very	good.

	 2.		All	of	the	rate	of	the	system	of	caring	management	for	secondary	students	are	very	good

	 3.		All	of	the	factors	affecting	to	the	system	of	caring	management	for	secondary	students	of	

the	secondary	educational	service	area	20	have	positive	relationship	with	system	of	caring	management	

for	secondary	students.

	 4.		The	 predicting	 equation	 of	 factors	 affecting	 to	 the	 system	 of	 caring	management	 for	 

Abstract
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secondary	students	of	the	secondary	educational	service	area	20	of	raw	scores	was

	 	 Y’	=	1.197	+	0.2331X
1
	+	0.261X

2
	+	0.267X

3
 

and	the	predicting	equation	of	standard	scores	was

	 	 Z
y
	=	0.259Z

1
	+	0.271Z

2
	+	0.267Z

3
	;	R2	=	0.383

 Keywords	:	Student	Care	System

บทน�า

	 สภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน	 ความเจริญทาง

เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร	สภาพสังคมที่ซับซ้อน	มีการ

เคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและก่อให้เกิดสภาวะ

วิกฤติ	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2543	:	ก)	มีปัญหามากมาย	

เช่น	 ปัญหาเศรษฐกิจ	 ปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติด	

และโรคเอดส์	 ปัญหาอาชญากรรม	 ก่อให้เกิดความเครียด	

ความวติกกงัวล	ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติ	สขุภาพกาย	

และสขุภาพจติของคนทัว่ไป	รวมทัง้เยาวชน	ซ่ึงเป็นนกัเรยีน

ต้องรับผลกระทบดังกล่าวด้วย	 ดังนั้นโรงเรียนจึงมีหน้าที่

จัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีครูและผู้บริหารสถาน

ศกึษาเป็นผูท้�าหน้าทีพ่ฒันานกัเรยีนให้เป็นคนดคีนเก่งและ

ใช้ชวีติอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ	ดงันัน้	ครจึูงมหีน้าทีด่แูล

ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้

ชิดบทบาทหน้าท่ีของครูนอกจากให้ความรู้ด้านวิชาการ

และวชิาชพีแล้วครตู้องรูห้ลกัจติวทิยาทีเ่ป็นศาสตร์เกีย่วกบั

พฤตกิรรมและการกระท�าของเดก็เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ตามวยั

และพัฒนาการต่างๆ	(สมพร	สุทัศนีย์.	2543	:	11)

	 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือกระบวนการ

ด�าเนนิงานดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	อย่างเป็นระบบมขีัน้ตอน

ชดัเจนพร้อมทัง้มีวธิกีารและเคร่ืองมือทีมี่มาตรฐานคณุภาพ

และมีหลักฐาน	 การท�างานท่ีตรวจสอบได้โดยมีครูประจ�า

ชัน้/ครทูีป่รกึษาเป็นบคุลากรหลกัในการด�าเนนิงานโดยการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

นอกสถานศกึษาได้แก่คณะกรรมการสถานศกึษาผูป้กครอง

ชมุชนผูบ้รหิารและครทูกุคนมวีธิกีารและเครือ่งมอืทีช่ดัเจน

มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท�างานท่ีตรวจสอบ

ได้	(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.	2557	:	1)	โดยมีปัจจัย

ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด�าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรียน	ประกอบด้วย	1)	ทมีนาและ	ทมีประสาน	

อันได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 รองผู้อานวยการโรงเรียน	 หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้	และหัวหน้างานต่างๆ	ตระหนักถึงความส�าคัญของ

ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	และให้การสนบัสนุนการ

ด�าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่าง

สม�า่เสมอ	2)	ครทูกุคนและผูเ้กีย่วข้องต้องมคีวามตระหนกั

ในความส�าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมี

ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน	 มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียน	 ใน

ทุกด้าน	3)	คณะกรรมการหรือคณะท�างาน	ทุกคณะต้องมี

การประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมใหญ่

แต่ละคณะอย่างสม�า่เสมอ	ตามที่ก�าหนด	4)	ครูประจ�าชั้น	

หรอืครทูีป่รกึษา	เป็นบคุลากรหลกัส�าคญัในการด�าเนินงาน	

โดยต้องได้รบัความร่วมมอืจากครูทกุคนในโรงเรยีน	รวมทัง้

การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ	 จากโรงเรียน	 5)	 การอบรมให้

ความรู้และทักษะแก่ครูประจ�าชั้น/ครูที่ปรึกษา	ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	

รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมลู	ความรูใ้นเรือ่งทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยาการ

แนะแนวและการให้ค�าปรึกษาเบ้ืองต้น	 และแนวทางการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ	ของนกัเรยีน	และ	6)	ผูป้กครองและเครอื

ข่ายการร่วมพัฒนาในทุกส่วนของสังคม	 มีความมุ่งมั่นใน

การด�าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนในเชิง

บูรณาการอย่างเข้มแข็งจริงจัง	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน.	2546	:	6)	ปี	พ.ศ.	2553-2554	เป็น
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ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน	 ครูควร

เปลี่ยนความเชื่อ	วิธีคิดและวิธีการจัดการกับพฤติกรรมอัน

ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนจากวิธีลงโทษด้วยความรุนแรง

มาเป็นการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนด้วยความรกั	ความเข้าใจ

และการเข้าถงึสาเหตขุองปัญหา	และใช้กระบวนการการมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการจัดการเรียนการ

สอนได้	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.	

2553	:	86)

	 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานีมีท้ังหมด	 63	

โรงเรียน	 ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีแนวทางการด�าเนินงานระบบ

ดูแลช ่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการที่เหมือนกัน	 ดังน้ันจึงมีรูปแบบการด�าเนินงาน

ทีค่ล้ายๆ	กนัแต่จากผลการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลือ

นักเรียนที่ผ่านมา	 พบว่า	 ยังมีอุปสรรคและปัญหาหลาย

อย่าง	 เช่น	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�า่	 นักเรียน

ขาดระเบียบวินัย	นักเรียนมีคุณธรรม	จริยธรรมในระดับที่

ต�่า	และที่ส�าคัญคือมีการแพร่ระบายของยาเสพติด	ซึ่งเป็น

ปัญหาส�าคญัระดบัประเทศ	แสดงให้เหน็ว่า	การด�าเนนิงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม ่ประสบผลส�าเร็จ	

สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยของอันธนา	มงคลสินธุ	์

(2548	:	2)	พบว่า	ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครู	

ที่ไม่ประสบความส�าเร็จ	ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง

เช่น	 ครูต้องรับผิดชอบงานในหลายๆ	 ด้าน	 ปัญหาด้าน

สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลในองค์กร	ปัญหาด้านสภาพการ

ท�างานและสิ่งอานวยความสะดวก	ปัญหาด้านการปรับตัว	

บุคลิกภาพ	เงินเดือนที่ไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นจ�านวน

นกัเรยีนในความรบัผดิชอบมากเกนิไป	ไม่มเีวลาพอทีจ่ะให้

ค�าปรกึษา	มกีารเปลีย่นแปลงครทูกุปีการศกึษาซึง่ขาดการ

ตดิตามทีต่่อเนือ่ง	ครทูีป่รกึษาไม่ได้สอนประจ�าในห้องเรยีน

นั้น	 และที่ส�าคัญยังมีครูท่ีปรึกษาบางคนไม่เข้าใจบทบาท

หน้าที่ของครูท่ีปรึกษาไม่พอใจท่ีจะท�าหน้าท่ีของ	 ครูที่

ปรกึษา	ตลอดทัง้การขาดการนเิทศ	ตดิตาม	จากฝ่ายบรหิาร	

รวมทั้งภาพแวดล้อมอื่นๆ	 เช่น	 เก่ียวกับระเบียบวินัยของ

นกัเรียน	ความเอาใจใส่ต่อการเรยีน	สภาพห้องเรยีน	จ�านวน

ช่ัวโมงที่สอนปัญหาจากผู้ปกครอง	 และขาดการสนับสนุน	

ส่งเสรมิด้านวสัดอุปุกรณ์	ตลอดจนขาดขวญัและก�าลงัใจใน

การท�างาน	 ซึ่งสภาพเหล่านี้จะสร้างความกดดันให้กับ

บคุลากร	อาจก่อให้เกดิปัญหาทางจิตใจและเกดิความไม่พงึ

พอใจในการปฏิบัติงานขึ้น	 และเมื่อครูมีปัญหาความไม่พึง

พอใจในการปฏิบัติงานจะท�าให้ขาดความตั้งใจ	ไม่เต็มใจที่

จะปฏิบัติงาน	ความรู้สึกผิดชอบในหน้าที่ลดลง	เกิดการลา

ป่วย	ขาดงาน	ลาออก	โอนย้าย	ท�าให้ประสิทธิภาพในการ

คดิ	และปฏบิตังิานลดลง	ดงันัน้เพือ่ให้การด�าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประสบผลส�าเร็จนั้น	 จะ

ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลภายในและภายนอก

สถานศกึษา	ซึง่ปัจจยัหลกัทีจ่ะส่งผลต่อความส�าเรจ็ของการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานนั้น	 ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ปัจจัยด้าน

ครู	และปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน

	 จากสภาพปัญหาและความส�าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจงึ

มีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา	สงักดัเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	20	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	ด้าน	คือ	

ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร	ปัจจยัด้านคร	ูและปัจจยัด้านผูป้กครอง

และชมุชน	เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ได้น�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนก�าหนดนโยบาย	 พิจารณา	 ปรับปรุง	 การบริหาร

งานและวิธีปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพือ่ศกึษาระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 2.		เพื่อศึกษาระดับการด�าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20
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	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 4.		เพือ่สร้างสมการพยากรณ์การด�าเนนิงานระบบ

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.		ประชากร

	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ครูของ

สถานศึกษาในสัง กัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	 20	 ปีการศึกษา	 2557	 จากสถานศึกษา	

จ�านวน	63	แห่งรวมทั้งสิ้น	2,727	คน

	 2.		กลุ่มตัวอย่าง

	 	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ครขูองสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	

20	ปีการศึกษา	2557	จากสถานศึกษา	63	แห่ง	จ�านวน	

338	คน	ได้มาโดยท�าการเปิดตาราง	krejcie	and	Morgan	

(บุญชม	ศรีสะอาด.	2535	:	40)	และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งชั้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 ขั้นตอนที	่1		สุม่กลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้จาก

สถานศึกษาโดยก�าหนดขนาด	 ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 	 ขั้นตอนท่ี	2		สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากครู

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	20

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 สร้างตามวัตถุ 

ประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก�าหนดข้ึนเก่ียวกับปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนของ

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา	

เขต	20	ซึง่ผูว้จิยัได้พฒันาขึน้	จ�านวน	1	ชดุ	แบ่งเป็น	2	ตอน	

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ตอนที่	1	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จการด�าเนิน

งานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนของสถานศกึษาสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	จ�านวน	

3	ด้าน	คือ	1)	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	2)	ปัจจัยด้านคร	ูและ	3)	

ปัจจัยด้านผู้ปกครอง	เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

5	ระดับ

	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระดับการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา	

เขต	20	จ�านวน	5	ด้าน	คือ	1)	ด้านการรู ้จักนักเรียนเป็น 

รายบคุคล	2)	ด้านการคดักรองนกัเรยีน	3)	ด้านการส่งเสรมิ

นักเรียน	 4)	 ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน	 และ	 

5)	 ด้านการส่งต่อนักเรียนมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู ้วิจัยการจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูลที่

รวบรวมได้จากแบบสอบถาม	ด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป	ดังนี้

	 1.		น�าแบบสอบถามแต่ละฉบบัมาจดัเป็นกลุม่ตาม

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 2.		ก�าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 3.		ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 	 3.1	 วิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่	 1	 ข้อมูลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม	โดยหาความถี่และร้อยละ

	 	 3.2		 วิเคราะห์ข้อมูลในตอนที	่ 2	 ระดับปัจจัย

ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีศ่กึษามธัยมศกึษา	

เขต	20	ตามความคดิเหน็ของคร	ูกลุ่มตวัอย่างและวเิคราะห์

ข้อมูลในตอนที่	3	ระดับการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วย

เหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร
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ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	20	โดยการหาค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานและแปลความหมายค่าเฉลีย่	(บญุชม	ศรสีะอาด.	

2535	:	100)

	 3.		วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการ

ด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	

20	 โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 (Multiple	

Correlation)	 จากสตูรของเพียร์สนั	 (Pearson	 Product 

-moment	Correlation	Coefficient)	แล้วน�าไปเทยีบกบั

เกณฑ์การแปลความหมายสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ	์(บุญชม	

ศรีสะอาด.	2541	:	104)

	 4.	 น�าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที	่2	และตอน

ที	่3	มาวเิคราะห์เพือ่สร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	

20	 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	

Regression	Analysis)	ดังนี้

	 	 4.1		 การพจิารณาความเหมาะสมของตวัแบบ/

สมการถดถอย	 (ศิริชัย	 พงษ์วิชัย.	 2556	 :	 386-394)	

พิจารณาจากสมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจ	(R2)	โดยใช้โปรแกรม

สถิติส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์	(Statistical	Package	for	

Social	Science	:	SPSS)

	 	 4.2		 การทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกับสมัประสทิธิ์ 

การถดถอย	 (β
i
)	 โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์	(Statistical	Package	for	Social	Science	

:	SPSS)	เป็นการตรวจสอบค่าตัวแปรอิสระแต่ละตัว	(X
i
)	ที่

นามาใช ้ในตัวแบบ/สมการถดถอยสามารถนามาใช ้

พยากรณ์ตัวแปรตามได้หรือไม่	 ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบคือ	

t-test	โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน	H
0 
เมื่อค่า	t	ที่คานวณได้มี

ค่ามากกว่าค่า	t	ที่เปิดได้จากตารางสถิติด้วยค่า	df	=	(n-

k-1)	ทีร่ะดบันยัส�าคญั	∝ หรอืพจิารณาจากค่าความน่าจะ

เป็น	(ศิริชัย	พงษ์วิชัย.	2556	:	389-395)

	 	 4.3		 การหาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป

คะแนนดบิ	(b
0
)	และคะแนนมาตรฐาน	(0)	โดยใช้โปรแกรม

สถิติส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร	์(Statistical	Package	for	

Social	Science	:	SPSS)	(ศิริชัย	พงษ์วิชัย.	2556	:	391-

397)

ผลการวิจัย

	 การวจิยัเรือ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานระบบ

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนของสถานศกึษาสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	สรุปผลได้ดังนี้

	 1.		ปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานระบบการดแูล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก	

โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือปัจจัยด้านครู	 รองลงมาคือ

ปัจจัยด้านผู้ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

และปัจจัยด้านผู้บริหาร	ตามล�าดับ

	 2.		การด�าเนินงานระบบการดูแลช ่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	20	ทัง้โดยรวมและ	รายด้านทกุด้าน	

อยูใ่นระดบัมาก	โดยด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุดคือ	ด้านการรูจ้กั

นกัเรยีนเป็นรายบคุคล	และด้านการส่งเสรมิพฒันานกัเรยีน	

รองลงมาคือด้านการคัด

กรองนักเรียน	ด้านการส่งตอ่นกัเรียน	และด้านการปอ้งกัน

และช่วยเหลือนักเรียน	ตามล�าดับ

	 3.		ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ปัจจัยด้านครู	 ปัจจัยด้าน 

ผู้ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีความ

สัมพนัธ์ทางบวกกบัการด�าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	โดยด้านที่มีความสัมพันธ	์กันสูงสุดคือ	ปัจจัยด้าน

คร	ูกบัด้านการคัดกรองนกัเรยีน	ส่วนด้านทีม่คีวามสัมพนัธ์

กนัต�า่สดุคอื	ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร	กบัด้านการส่งเสรมิพฒันา

นักเรียน

	 4.		สมการพยากรณ์การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วย

เหลือนกัเรยีนของสถานศึกษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	ในรูปคะแนนดิบคือ	Y	=	1.197	

+	0.2331X
1
	+	0.261X

2
	+	0.267X

3
	และสมการพยากรณ์

ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ	Z
y
	=	0.259ZX

1
	+	0.271ZX

2 
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+	0.267ZX
3
	โดย	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	(X

1
)	ปัจจัยด้านคร	ู

(X
2
)	 และปัจจัยด้านผู้ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	(X
3
)	สามารถพยากรณ์การด�าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	(Y)	ได้ร้อยละ	38.30

อภิปรายผล

	 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	มีข้อค้น

พบที่ควรนามาอภิปราย	 ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน

การวิจัยดังนี้

	 1.		ปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานระบบดูแลช่วย

เหลอืนกัเรียนของสถานศกึษาสงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	20	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และ

เมือ่พจิารณารายด้านทกุปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก	ซึง่เรยีงจาก

มากไปน้อยได้ดงัน้ี	ปัจจยัด้านคร	ูปัจจยัด้านผูบ้รหิาร	ปัจจยั

ด้านผู้ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ซึ่งมี

ประเด็นที่น่าสนใจและนามาอภิปรายดังนี้

	 	 1.1		ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ครูมีความคิดเห็นว่า

ปัจจัยด้านผู ้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 โดยปัจจัยด้านผู้บริหารท่ีมีการรับรู้อยู่ใน

ระดับมากอันดับแรกคือ	 ผู้บริหารให้ความส�าคัญโดยเป็น 

ผูน้�าในการขบัเคลือ่นระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน	ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันผู้บริหารมีการท�างานอย่างเป็น

ระบบเริ่มจากการวางแผนมีการจัดทาแผนกลยุทธ์หรือ

แผนการด�าเนินงาน	 มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ

อย่างชดัเจน	มกีารด�าเนนิการตามแผนกลยทุธ์หรอืแผนการ

ด�าเนนิงาน	มกีารนเิทศตดิตามช่วยเหลอืผูป้ฏิบตังิาน	มกีาร

ประเมินและน�าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหรือ

พฒันางาน	มกีารสร้างขวญัและก�าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิานและ

มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ทักษะและแนวทางใน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับท่ี

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2546	:	6)	

ได้ระบวุ่าการอบรมให้ความรูแ้ละทกัษะแก่ครทูีป่รกึษา	โดย

เฉพาะเรือ่งจติวทิยาการแนะแนว	การให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้น

และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ของนักเรียน	 เป็นองค์

ประกอบของปัจจัยด้านผู้บริหารที่ท�าให้การด�าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ	 ผลการ

วจิยันีส้อดคล้องกบัที	่อ�านาจ	ชยางคานนท์	(2555	:	69-71)	

ได้ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของครผูู้รบัผิดชอบ

ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	เขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 จันทบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน 

ผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก	ปัจจยัย่อยทีม่กีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบั

มากอันดับแรกคือผู้บริหารสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือ

ครูในการปฏิบัติงานและยังสอดคล้องกับที	่ฐานิยา	งามศิริ	

(2553	 :	 57)	 ได้ศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ฉะเชิงเทรา	เขต	1	พบว่า	การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน	 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 โดยพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	

การรับรู้อยู่ในระดับมากอันดับแรกคือ	 ผู้บริหารส่งเสริม	

สนบัสนนุ	และให้ความส�าคัญในการด�าเนนิงานจดัทาข้อมลู

นักเรียนเป็นรายบุคคล

	 	 1.2		ปัจจัยด้านคร	ูครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัย

ด้านครูของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	ปัจจัยด้านคร	ูที่มีการรับรู้	อยู่ในระดับมากอันดับแรก

คอื	ครตูระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการดแูลช่วยเหลอื

นักเรียน	ทั้งนี้	อาจเนื่องมาจากในปัจจุบัน	ครูมีการพัฒนา

ตนเอง	 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	 มีการใช้

เทคโนโลย	ีมาช่วยในการปฏบิตังิานตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง

จริงจังและเสียสละ	 มีการท�างานเป็นทีมและให้ค�าแนะน�า

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน	 สอดคล้องกับที่

กรมสุขภาพจิต	(2544	:	3)	ได้ระบุว่า	ครูมีความตระหนัก

ในความส�าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ครูมี

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ความเข้าใจ

พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียน	ความสามารถและ
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ทักษะในการวิเคราะห์ผู ้เรียน	 การศึกษาและแก้ปัญหา

นักเรียนเป็นรายกรณี	 ฯลฯ	 ครูมีสื่อ	 เครื่องมือท่ีใช้ในการ

ด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนและการท�างาน

เป็นทมีท่ีเข้มแข็งสิง่เหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบของปัจจยัด้าน

ครูทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานระบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับที่	 ราชัน	 

อาจวิชัย	 (2548	 :	 93-96)	 ได้ศึกษาการวิเคราะห์จ�าแนก

ประเภทความส�าเรจ็ในการจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร	

พบว่า	กลุม่ครูในโรงเรยีนท่ีประสบผลส�าเร็จในการจดัระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 โดย

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ปัจจัยการรบัรูอ้ยูใ่นระดบัมาก

อนัดบัแรกคอื	ปัจจัยด้านความตระหนกัในความส�าคญัของ

ครูที่ปรึกษานักเรียน

	 	 1.3		 ปัจจยัด้านผูป้กครอง	เครอืข่ายและหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง	 ครูมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านผู้ปกครอง	

เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	ปัจจัยด้านครู	ที่มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก

อนัดบัแรก	คอืผูป้กครองตระหนกัถึงความส�าคญัในการดแูล

บุตรหลาน	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันมีเครือข่าย

ระหว่างผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ให้ความ

ร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนในการดูแลนักเรียนและ

ให้การช่วยเหลือนักเรียนเม่ือโรงเรียนส่งต่อนักเรียนที่มี

ปัญหาไป	สอดคล้องกบัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	(2546	:	6)	ได้ระบุว่าผู้ปกครองและเครือข่าย

การร่วมพัฒนาในทุกส่วนของสังคมมีความมุ่งมั่นในการ

ด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนและเยาวชนใน

เชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็งจริงจัง	 เป็นองค์ประกอบของ

ปัจจัยด้านผู้ปกครองและเครือข่ายท่ีท�าให้การด�าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ	 และยัง

สอดคล้องกบัที	่ส�านกังานวชิาการและมาตรฐานการศึกษา	

(2546	:	6)	ได้ระบไุว้ว่า	ผูป้กครอง	ชมุชน	มส่ีวนร่วมในการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 โดยให้ความร่วม

มือโรงเรียนในกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน	และ	มีเครือ

ข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ครูผู ้ปฏิบัติงาน	 ใน

สถานศกึษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	20	ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	ปัจจัยด้านผู้บริหาร	ปัจจัย

ด้านครูและปัจจัยด้านผู้ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องส่งผลต่อการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ

ที่	 กรมสุขภาพจิต	 (2544	 :	 3)	 ได้เสนอปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธภิาพและความต้องการของครูทีป่รกึษาตามระบบ

ดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน	5	ประการ	ดงันี	้1)	ผู้บรหิารโรงเรียน	

รวมทั้งผู้ช่วยบริหารโรงเรียนทุกฝ่าย	 ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 และให้การ

สนบัสนนุการด�าเนนิงาน	หรอืร่วมกจิกรรมตามความเหมาะ

สมอย่างสม�า่เสมอ	2)	ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจาเป็นต้อง

มีความตระหนัก	 ในความส�าคัญของระบบการดูแลช่วย

เหลือนักเรียน	มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน	และ	มีความสุขที่

จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน	 3)	 คณะกรรมการหรือคณะ

ท�างานทุกคณะ	 ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมี

การประชุมในแต่ละคณะ	 อย่างสม�่าเสมอตามที่ก�าหนด	

และ	4)	ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส�าคัญในการด�าเนิน

งาน	 โดยได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน	 รวม

ทั้งการสนับสนุน	ในเรื่องต่างๆ	จากโรงเรียน	5)	การอบรม

ให้ความรู้และทักษะ	รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล	ความรู้แก่

ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อกร

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็นส่ิงจาเป็น	โดยเฉพาะเรือ่งทักษะ

การปรกึษาเบือ้งต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของ

นักเรียน	 ซ่ึงโรงเรียนควรด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองและ

สม�่าเสมอ

	 2.		ผลการศึกษาระดับการด�าเนินงานระบบการ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	พบว่า	การด�าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	 สังกัด
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ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	โดยรวม

และรายด้านทุกด้านอยู	่ในระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก	

มกีารจดัทาข้อมลูนกัเรยีนเป็นรายบคุคลด้านความสามารถ

ทางการเรียนและด้านอื่นๆ	 มีการคัดเลือกนักเรียนออก

เป็นกลุม่ทัง้กลุม่เสีย่งและกลุม่ทีม่ปัีญหา	มกีารส่งเสรมิการ

ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการ

จดักจิกรรมส่งเสรมิหลกัสตูรและท�าบนัทกึส่งต่อนกัเรยีน	ที่

มปัีญหาภายในโรงเรยีน	สอดคล้องกบัปรดีิ	์เปรมภษูติานนท์	

(2552	:	85-88)	ที่ได้ศึกษาปัจจัย	ที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติ

งานของครูตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว	 พบ

ว่าผลการปฏิบัติงานของครู	 ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	 โดยรวมและ	 รายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้อง

กับที่	 สุภาพ	อัยยะ	 (2552	 :	 63-69)	 ได้ศึกษาสภาพและ

ปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	1	พบว่า	

สภาพการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	 เขต	

1	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ	

อ�านาจ	ชยางคานนท	์(2555	:	84-85)	ที่ได้วิจัยเรื่องปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้รับผิด

ชอบของระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี	 พบว่า	 การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนตามความคดิเหน็ของครผููร้บัผดิชอบในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่าครใูนสถานศกึษา

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	20	ร้อย

ละ	76.60	มปีระสบการณ์เกีย่วกบัการด�าเนนิงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากกว่า	5	ปีขึ้นไป	ครูมีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนือ่งในด้านความรูแ้ละทกัษะในการด�าเนิน

งาน	5	ขั้นตอน	ได้แก	่1)	การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล	 

2)	 การคัดกรองนักเรียน	 3)	 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน	 

4)	ด้านการป้องกนัและช่วยเหลอืนกัเรยีน	และ	5)	ด้านการ

ส่งต่อนกัเรยีน	ครมูกีารท�างานกนัเปน็ทมีและให้ค�าแนะน�า

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน	 ครูใช้สื่อและ

เครื่องมืออย่างหลากหลายในการด�าเนินงาน	 ฯลฯ	 ซึ่ง

สอดคล้องกบักรมสขุภาพจิต	(2544	:	3)	ทีร่ะบวุ่าสิง่ทีก่ล่าว

ข้างต้นเป็นองค์ประกอบส�าคญัในการด�าเนนิงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลส�าเร็จ

	 	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท�าให้เห็นว่า	 การ

ด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	20	โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก

	 3.		ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดย

รวมและทกุด้านกับการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอื

นกัเรยีน	โดยรวมและทกุด้าน	พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กันทาง

บวก	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันครูตระหนักถึงความ

ส�าคญัของระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	มกีารคดักรอง

นกัเรยีนเป็นกลุ่มปกต	ิกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมปัีญหา	วเิคราะห์

ข้อมูลนักเรียนจากระเบียนสะสม	 แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน	 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน	 มีการจัดทา

ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านความสามารถทั้งความ

สามารถทางด้านการเรียนและด้านอื่นๆ	 สอดคล้องกับที่

กรมสุขภาพจิต	(2544	:	13)	ได้ระบุว่า	ระบบการดูแลช่วย

เหลือนักเรียน	 เป็นกระบวนการด�าเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีนอย่างมขีัน้ตอน	พร้อมด้วยวธิกีารและเครือ่งมอืการ

ท�างานทีช่ดัเจน	โดยมคีรทูีป่รกึษาเป็นบคุลากรหลกัในการ

ด�าเนินการดังกล่าว	 และมีการประสานความร่วมมืออย่าง

ใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง	 หรือบุคคลภายนอก	 รวมทั้งการ

สนับสนุน	 ส่งเสริมจากโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น

คนดี	 คนเก่ง	 ปลอดภัยจากสารเสพติด	 และมีความสุขใน

การด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมสอดคล้องกับ	 ที่กระทรวง

ศกึษาธกิาร	(2547	:	11)	ได้ระบไุว้ว่า	การด�าเนนิงานระบบ

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนด้านการส่งเสรมิพฒันานกัเรยีน

คอืการจัดกจิกรรมโฮมรมู	การจดักิจกรรมประชมุผูป้กครอง

ชั้นเรียน	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและ

ศักยภาพนักเรียน	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	

จรยิธรรม	การจดักจิกรรมส่งเสรมิการด�าเนนิชวีติตามหลกั
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ซึ่งครูกับผู้

ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบัติ

กิจกรรมดังกล่าวโดยตรงและมากกว่าผู้บริหาร	ซึ่งมีหน้าที่

ในการก�าหนดนโยบาย	วตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงานแต่ง

ตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน	และก�ากับการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	 และยังสอดคล้องกับท่ีส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(2552	:	13)	ได้ระบุไว้ว่า	การด�าเนิน

งานดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างเป็นระบบมขีัน้ตอน	มคีรูที่

ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด�าเนินงานโดยการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและนอก

สถานศกึษา	อนัได้แก่	คณะกรรมการสถานศกึษา	ผูป้กครอง	

ชุมชนผู้บริหาร	 และครูทุกคน	 มีวิธีการและเคร่ืองมือที่

ชัดเจน	 มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท�างาน 

ที่ตรวจสอบได ้ 	 ผลการวิจัยนี้ สอดคล ้องกับที่ปรี ด์ิ	 

เปรมภูษิตานนท	์(2552	:	85-88)	ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์

กับการปฏิบัติงานของครูตามระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแก้ว	พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยรวม

และ	รายด้านมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏบิตังิาน

ของครูตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านผู้บริหารกับการด�าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมพัฒนา

นักเรียนมีความสัมพันธ์กันต�า่สุด

	 	 จากเหตผุลดงักล่าวจึงท�าให้ปัจจยัด้านผู้บริหาร

กับปัจจัยด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน	 มีความสัมพันธ์

กันต�่าสุด

	 4.		ผลการสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	

20	พบว่า	สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ	คอื	Y’	=	1.197	

+	0.233X
1
	+	0.261X

2
	+	0.267X

3
	และ	สมการพยากรณ์

ในรูปคะแนนมาตรฐาน	คือ	Z
y
	=	0.259Z

1
	+	0.271Z

2
	+	

0.267X
3
	 โดยปัจจัยด้านผู้บริหาร	 (X

1
)	ปัจจัยด้านครู	 (X

2
)	

และปัจจัยด้านผู้ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง	(X
3
)	สามารถพยากรณ์การด�าเนนิงานระบบ	การ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน	(Y)	ได้ร้อยละ	38.30	ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่าในปัจจุบันการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อให้ประสบความส�าเร็จที่สุด	 ต้องอาศัยความ

ร่วมมือ	 การประสานงานกันทั้ง	 ผู้บริหาร	 ครู	 ผู้ปกครอง	

เครือข่ายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 สอดคล้องกับ	 กรม

สุขภาพจิต	 (2544	 :	 3)	 ที่ได้ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือมีหลาย

ปัจจัยเช่น	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ปัจจัยด้านครู	 ปัจจัยด้าน 

ผูป้กครอง	เครอืข่ายและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เป็นต้น	ส่วน

ข้อค้นพบทีว่่าปัจจยัด้านผูบ้รหิาร	ปัจจยัด้านคร	ูและปัจจยั

ด้านผูป้กครอง	เครอืข่ายและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถ

พยากรณ์การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้ร้อยละ	38.30	นัน่แสดงว่า	ยงัมปัีจจยัอืน่อกีหลายปัจจัย

ทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน	

ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้นามาใช้ในคร้ังนี้	 อาทิ	 เช่น	 1)	 ปัจจัยด้าน

นักเรียนและปัจจัยด้านสื่อ	 เครื่องมือ	 (ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา.	2546	:	26-27)	และ	2)	ปัจจัยด้าน

การท�างานเป็นทมี	ปัจจยัด้านการสร้างความตระหนกั	และ

ปัจจยัด้านการก�าหนดผูร้บัผดิชอบ	จากเหตผุลดงักล่าว	น่า

จะท�าให้ปัจจัยด้าน	ผู้บริหาร	ปัจจัยด้านครูและปัจจัยด้าน

ผู้ปกครอง	 เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

พยากรณ์	การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้จริง	และสามารถพยากรณ์ได้เพียงร้อยละ	38.30	

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1		 สถานศึกษาควรพัฒนาปัจจัยดังกล่าวให้

มปีระสิทธภิาพกว่าเดมิ	เช่น	1)	การให้ความรูด้้วยการส่งไป

ศึกษาดูงาน	การสัมมนา	การศึกษาเอกสาร	เป็นต้น	2)	การ

เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจ	 3)	 การสนับสนุนงบประมาณ

วสัด	ุอปุกรณ์	และ	4)	การมส่ีวนร่วมในการปฏิบติังาน	ฯลฯ

ผลการพัฒนาน่าจะส่งผลต่อการด�าเนินงานระบบการดูแล
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ช่วยเหลอืนักเรยีนของสถานศกึษาให้อยูใ่นระดบัสงูข้ึนกว่า

เดิม	1.2	จากผลการศึกษาระดับการ	ด�าเนินงานระบบการ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	พบว่าการด�าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา	โดยรวม

และรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้สถานศกึษาควรพฒันา

ครูหรือผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการด�าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมี	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการรู้จัก

นกัเรยีนเป็นรายบคุคล	2)	ด้านการคดักรองนกัเรยีน	3)	ด้าน

การส่งเสริมพัฒนานักเรียน	 4)	 ด้านการป้องกันและช่วย

เหลือนักเรียน	และ	5)	ด้านการส่งต่อนักเรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา	 รวม

ทั้งสร้างขวัญก�าลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ

โดยการจัดท�าเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อน

วทิยฐานะให้สงูขึน้	ผลการพฒันาครหูรอืผูป้ฏบิตังิานน่าจะ

ส่งผลให้การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่าเดิม

	 2.		ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

	 	 2.1		 ควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความส�าเร็จของการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 2.2	 ควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับ

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	2.3	ควร

ท�าการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนทีส่่งผลต่อคณุภาพผูเ้รยีนในสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20
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การประเมินสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้

และจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดส�านักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

Evaluation of Competency on Critical Thinking, Self-Directed Learning 

and Public Mind of Mathayomsuksa 3 Students in Educational  

Opportunity Extending School, Under the Office of Kalasin Primary  

Education Area Zone 2

ธนพรรณ	สว่างวงศ์1,	สุรชา	อมรพันธุ์2,	สุวิมล	โพธิ์กลิ่น3

Thanaphan	Sawangwong1,	Suracha	Amornpant2,	Suwimon	Poklin3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 ประเมินสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 คุณลักษณะการ 

ใฝ่เรียนรู	้และจิตสาธารณะ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุเ์ขต	2	และ	2)	ศกึษาแนวทางการพฒันาการคิดอย่างมวีจิารณญาณ	คณุลักษณะการ

ใฝ่เรียนรู	้และจติสาธารณะ	ของนกัเรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ	กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้วจิยัครัง้นี	้ได้แก่	

ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	52	คน	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	จ�านวน	285	คน	ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กาฬสินธุ์เขต	2	ปีการศึกษา	2557	 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอนตามสัดส่วนของจ�านวนครูและนักเรียนในแต่ละโรงเรียน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	(1)	แบบทดสอบ

สมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	จ�านวน	30	ข้อ	(2)	แบบวัดคุณลักษณะการ

ใฝ่เรียนรู	้เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	30	ข้อ	(3)	แบบวัดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของ

นักเรียน	เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	25	ข้อ	(4)	แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรม

การแสดงออก	การปฏบิตัตินของผูเ้รยีน	และแนวทางการจดั	การเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสร้างสมรรถนะการคิดอย่างมวิีจารณญาณ	

คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และจิตสาธารณะ	เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง	และ	(5)	แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ครูผู้สอน	เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และจิต

สาธารณะของผู้เรียนเป็นแบบสอบถามปลายเปิด	จ�านวน	10	ข้อ	สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	รองศาสตราจารย์	คณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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	 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.	 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และจิตสาธารณะของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ

เขต	2	มสีมรรถนะด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัค่อนข้างด	ีมคีะแนนเฉล่ียเท่ากบั	19.36	คิดเป็น

ร้อยละ	64.53	และมีคุณลักษณะด้านการใฝ่เรียนรู	้ ทั้งโดยรวมและรายข้อในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	3.68	

และรายข้ออยู่ระหว่าง	3.51-3.98	รวมทั้ง	มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	ทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	มีค่า

เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	3.90	และ	รายข้ออยู่ระหว่าง	3.71-4.12	ตามล�าดับ

	 2.		ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้	 และจิต

สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	พบว่า	โรงเรียนควรด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 2.1		 ควรใช้แนวทางกระตุน้ให้ผูเ้รยีนใช้เหตผุลสนบัสนนุและข้อโต้แย้งทีน่่าเชือ่ถอืและถกูต้อง	ได้รบัการยอมรบั

ในบรบิทเหตกุารณ์ข้อมลูนัน้อย่างมคีณุค่า	รวมทัง้ใช้การตรวจสอบทบทวนและสะท้อนผล	เพือ่อ้างองิอธบิายเหตกุารณ์นัน้

ให้เข้าใจ	จนได้ค�าตอบหรอืข้อสรปุทีถ่กูต้อง	อกีทัง้ไม่เกดิผลเสยีตามมา	โดยเฉพาะการเสรมิสร้างให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิ

วิเคราะห	์สังเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์	การเสนอข้อโต้แย้งและสนับสนุนด้วยหลักการบนพื้นฐาน	ความเชื่อที่

มีเหตุผล	รวมทั้งเพิ่มพูนความคิดมุมมองในข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏอย่างรอบด้าน	ประกอบการยืนยันและยอมรับ

ในความเชื่อดังกล่าว	ให้ส่งผลต่อการเพิ่มพูนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

	 	 2.2		 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถฝึกค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกชั้นเรียน	 เพื่อกระตุ้นให้

สามารถวเิคราะห์เหตกุารณ์และน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนรู	้และเสรมิสร้างนสิยัการอ่านทีด่พีร้อมทัง้การทบทวนความ

ส�าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแต่ละครั้ง	และมีข้อแนะน�าเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนด้วยความ

ใส่ใจและรบัผดิชอบอย่างต่อเนือ่ง	โดยประสานขอความร่วมมอืให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย	และผูป้กครองสนบัสนนุการใฝ่เรยีน

รู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น	

	 	 2.3		 ควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	ทั้งภายในและนอกโรงเรียน	โดยจัดเชื่อมโยง

และเสริมสร้างจิตสาธารณะของผู้เรียน	ผ่านกิจกรรมชมรม	กลุ่มสนใจที่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	เปิดโอกาสให้ 

ผูป้กครองรับรูแ้ละสนบัสนนุด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม	เพือ่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนรบัรูเ้ข้าใจ	ตระหนกัในคณุค่าและยอมรบันบัถือ

ตนเองมากขึน้	มกีารสะท้อนผลการปฏิบตัใินด้านบวกและรบัรู้ความสามารถของตนเองทีป่รากฏ	กระตุน้ให้มคีวามรับผดิ

ชอบต่อชุมชนและร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์กับผู้อื่นที่เหมาะสม	ให้การยอมรับในคุณค่าของการปฏิบัต	ิรวม

ทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้เรียนควบคู่กับการกระท�าในสถานการณ์จริงจนเกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะไป

พร้อมด้วย	

   

 ค�าส�าคญั	:	การประเมนิสมรรถนะด้านการคิดอย่างมวีจิารณญาณ,	คณุลกัษณะการใฝ่เรยีนรู,้	จติสาธารณะ	นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3
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Abstract

 The	purposes	of	 this	 research	were	 :	 1)	 to	 evaluate	 the	 competencies	on	 critical	 thinking,	 

characteristics	 of	 self-directed	 learning,	 and	 public-mind	 of	 Mathayomsuksa	 3	 students	 in	 the	 

Educational	Opportunity	Extending	School,	Under	the	Office	of	Kalasin	Primary	Education	Area	Zone	

2,	2)	to	study	the	approaches	in	developing	the	competencies	on	critical	thinking,	characteristics	of	

self-directed	learning,	and	public-mind	of	Mathayomsuksa	3	students	effectively.	The	samples	consisted	

of	52	teachers	and	285	students	who	concerned	in	learning	management	for	Educational	Opportu-

nity	Extending	School,	Under	the	Office	of	Kalasin	Primary	Education	Area	Zone	2,	in	the	academic	

year	of	2014.	Those	were	obtained	by	simple	random	sampling	technique	with	proportional	method	

from	the	population.	The	instruments	used	for	the	study	comprised	of	:	(1)	a	30	–	item	test	of	critical	

thinking	for	the	students	;	(2)	a	25	–	item	scales	of	the	students’	self-directed	learning	;	(3)	a	25	–	item	

scales	of	the	students’	public	mind	;	(4)	a	structured	interviewing	form	for	the	teachers	about	con-

cerned	behaviors	of	the	students	and	approaches	in	enhancing	critical	thinking,	self-directed	learning,	

and	public	mind	for	the	students	;	and	(5)	a	10	–	items	of	questionnaire	on	opinions	about	learning	 

management	to	enhance	critical	thinking,	self-directed	learning,	and	public	mind	for	the	students.	The	

statistics	used	for	analyzing	data	were	percentage,	mean	and	standard	deviation.	

The results of the study were as follows:

	 1.		The	 results	 of	 assessment	 in	 critical	 thinking,	 self-directed	 learning,	 and	public	mind	of	

the	students	in	the	Educational	Opportunity	Extending	School,	Under	the	Office	of	Kalasin	Primary	 

Education	Area	Zone	2,	found	that	the	efficacies	on	critical	thinking	was	at	a	quite	good	level,	which	

had	average	score	at	19.36	or	64.53	percent,	had	self	–	directed	learning	at	a	high	level	for	both	as	

a	whole	and	each	item,	with	average	score	at	3.68	and	among	3.51-3.98,	and	showed	their	public	

mind	for	both	as	a	whole	and	each	item	with	average	score	at	3.90	and	among	3.71-4.12	respectively.	

	 2.		The	results	of	studying	the	approaches	for	improving	critical	thinking,	self-directed	learning,	

and	public	mind	of	the	Mathayomsuksa	3	students	were	as	follows;

	 	 2.1		 The	 schools	 should	 encourage	 the	 students	 to	 use	 reasoning	 and	 argument	 state-

ments	trustily	and	truthfully,	those	accepted	as	information	with	concerned	events	valuably.	Using	

verification,	review,	and	reflection	information	for	inferring,	explaining	with	understanding	to	take	the	

answers	and	conclusions	correctly	and	were	useless	consequently.	Especially	encouraging	the	stu-

dents	enhanced	in	analytical	thinking	and	synthetic	thinking	with	concerned	situations,	and	including	

arguments	and	supports	with	their	beliefs	reasonably.	The	students	should	be	encouraged	in	thinking	

about	variety	aspects	for	affirming	and	trusting	in	their	beliefs,	those	effected	to	improve	critical	thinking	 
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continuously.

	 	 2.2		 The	schools	should	support	the	students	to	investigate	information	for	both	inside	and	

outside	classrooms,	to	encourage	them	using	abilities	 in	analyzing	events	and	taking	usefulness	 in	

learning.	Including	to	enhance	behaviors	in	reading	enthusiasm	and	reviewing	of	success	in	assigned	

working,	and	then	providing	of	guidance	for	improving	their	learning	behaviors	with	intentional	and	

responsible	performance	continuously.	Furthermore	the	concerning	people	and	parents	should	be	

corporate	in	supporting	to	increase	for	the	students’	self	–	directed	learning.	

	 	 2.3		 The	schools	should	promote	 in	managing	of	 improvable	activities	for	gaining	public	

mind	of	the	students	through	inside	and	outside	schools,	with	club	activities	and	interested	groups	

those	working	for	public	usefulness.	They	should	take	opportunities	for	the	parents	to	perceive	and	

support	with	the	appropriate	activities,	those	encouraged	the	students	to	understand,	aware	in	val-

ue	and	self-esteem	increasingly.	Beyond	the	positive	performance	reflecting	and	perceiving	in	their	 

appeared	abilities,	enhancing	their	responsibilities	for	communities	and	creating	the	desirable	usefulness	

for	others	appropriately.	Taking	respect	in	practice	values	and	also	promoting	the	intrinsic	motivation	

for	the	students	acting	in	real	situations,	which	could	enhance	their	public	mind	correspondingly.	

 Keywords	:	Evaluate,	Competencies	on	Critical	Thinking,	Characteristics	of	Self-directed	Learning,	

Public-mind	of	Mathayomsuksa	3	students

บทน�า

	 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน	

พุทธศกัราช	2551	เป็นกรอบและทศิทางในการจดัการเรียน

การสอน	เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพในด้านความรู	้และ

ทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวีติในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง	

สามารถแสวงหาความรู้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง	 มีปัญญา	

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 

โดยยดึหลกัผูเ้รยีนส�าคญัทีส่ดุ	(กระทรวงศกึษาธกิาร.	2551	

:	 1)	 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดของ

นักหลักสูตรทั่วไปจะให้ความส�าคัญกับหลักการด้านการ

ออกแบบและจัดท�าหลักสูตร	 การน�าหลักสูตรไปใช้	 และ

การประเมินผลหลักสูตร	ดังนั้นหน่วยงานและสถานศึกษา

ที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

แนวทางดงักล่าว	โดยเฉพาะกจิกรรมการประเมนิหลกัสตูร	

ภายหลังจากการใช้หลักสูตรได้ครบรอบในช่วงระยะเวลา

ที่เหมาะสม	ซึ่ง	McNeil	(1985	:	204-205)	เห็นว่า	การ

ประเมนิหลักสูตรเป็นปัจจยัส�าคัญ	ทีจ่ะต้องด�าเนนิการเพือ่

น�าผลมาใช้ตัดสินใจทางเลือก	 ในการก�าหนดรายละเอียด

ของหลักสูตร	การปรบัปรงุเนือ้หาและการจดัการเรยีนรู	้ให้

สนองตอบความต้องการของผูเ้รยีนแต่ละคน	ทีไ่ด้รบัโอกาส

ในการบรรลุผลการเรียนรู้รอบด้าน	

	 ขณะที่แนวคิดของไทเลอร์	 (Ralph	 Tyler.	 1949	

;	อ้างอิง	มาจาก	วิชัย	วงษ์ใหญ่.	2532	:	15)	เห็นว่า	การ

ประเมินเป็นกระบวนการที่มีหลักการ	 และวิธีการสัมพันธ์

และสอดคล้องกัน	 โดยอาศัยเครื่องมือท่ีหลากหลายชนิด

ใช้รวบรวมข้อมูล	 เช่น	 แบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียน	

การแบ่งระดับความสามารถ	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เป็นประการส�าคัญ	 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สามารถน�าไปใช้

แล้วบรรลตุามเป้าหมายและจดุมุง่หมายทีก่�าหนด	โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ระหว่าง
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การเรยีนการสอนอย่างต่อเนือ่ง	และน�ามาใช้ในการส่งเสรมิ

หรือปรบัปรุงการเรยีนรูข้องผู้เรยีนและการสอนของคร	ูการ

ประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องสัมพันธ์กัน	 ส่งผลให้

กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	 (ส�านักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา.	2553	:	1)	

	 อีกทั้งปัจจัยส�าคัญที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวไปสู่

สังคมที่มีคุณภาพ	 เป็นบุคคลที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 รู้จัก

แสวงหาความรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน	 เพื่อสร้าง

ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผูเ้รยีน	ตามกรอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐานประการหน่ึง	 ได้แก่	 มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความ

สามารถด้านการคิดในมิติท่ีหลากหลาย	 ใฝ่เรียนรู้	 รักการ

อ่าน	 การค้นคว้า	 ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะส�าคัญในการเรียน

ของผูเ้รยีน	ทีค่วรส่งเสริมและพฒันา	โดยเฉพาะคณุลกัษณะ

การมีความรักในการเรียนรู	้ ค้นหาความรู้และตื่นตัวกับสิ่ง

ใหม่รอบตวั	อยากรูอ้ยากเห็นในแบบแผนทีแ่ตกต่างและต่อ

เนื่อง	 (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	2553	:	4)	

รวมทัง้การเสรมิสร้างส่ิงทีม่คีวามหมายในการศกึษา	รบัผิด

ชอบในงานและชีวิตของตนเอง	 สามารถปรับตัวเองให้ทัน

เหตุการณ์	 และความเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้สามารถอยู่ใน

สังคมการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข	(อารี	พันธ์มณี.	2545	:	

15)	

	 นอกจากน้ี	 ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาปลูกฝัง

ด้านความส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม	ที่เป็นลักษณะของ

จิตสาธารณะ	 ซ่ึงจะเห็นว่าปัญหาการขาดจิตสาธารณะ

ในสังคม	 อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความ

เป็นอยู ่	 ความไม่สมดุลระหว่างด้านวัตถุกับด้านจิตใจ	 

มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนและน�าไปสู่ความถดถอย	

ขาดคุณธรรม	 จริยธรรม	 เกิดความเสียหายต่อและสังคม	

ซึ่ง	 ประเวศ	 วะสี	 (2542	 :	 21-25)	 ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

จิตส�านึกด้านสาธารณะ	 ซ่ึงพบว่า	 วัยรุ่นไทยขณะนี้ขาด

จิตส�านึกสาธารณะ	 ชุมชนอ่อนแอไม่สนใจกันและขาด

กิจกรรมส่วนรวม	 ห่างเหินศาสนาและขาดความซื่อสัตย์	

รวมทั้งการขาดจิตสาธารณะในกลุ่มของเยาวชนมีมากข้ึน

ตามล�าดับ

	 ประกอบกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากาฬสินธุ์	เขต	2	มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	 ปีการศึกษา	 2556	 มีนโยบายภายใต้จุดเน้นที่	 1	

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามการศึกษาขึ้นพื้นฐานก�าหนด	

คือ	 นักเรียนทุกคนอ่านคล่อง	 คิดเลขคล่อง	 และมีทักษะ

การคิดขัน้พืน้ฐาน	จดุเน้นที	่2	ส่งเสรมิคุณธรรมและน้อมน�า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูก่ารปฏบัิต	ิคอื	นกัเรยีน

ทุกคนมีความส�านึกในความเป็นไทย	 มีจิตสาธารณะ	 และ

อยู่อย่างพอเพียง	 มีการก�ากับติดตามและประเมินผลการ

ด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ	พ.ศ.	2552-2561	ร้อยละ	80	

ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที	่3	จะต้องมทีกัษะการคิดขัน้

สงู	มทีกัษะการบวนการคดิอย่างมวีจิารญาณ	และมกีารคดิ

อย่างสร้างสรรค	์

	 ซ่ึงจากการวิจัยติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ใน	 ช่วงระยะ	 6	 ปีที่ผ่าน

มา	 พบว่า	 หลักสูตร	 มีสาระส�าคัญข้อเด่นหลายประการ	

เช่น	 ช่วยส่งเสริมการกระจายอ�านาจทางการศึกษา	 ท�าให้

ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส�าคัญใน

การพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกบัความต้องการของท้อง

ถิ่น	มีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน

แบบองค์รวมอย่างชัดเจน	 ชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 ผลการ

ศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหา	

และความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ	ทั้งในส่วน

เอกสารหลกัสตูร	กระบวนการน�าหลกัสตูรสูก่ารปฏบิติั	และ

ผลผลติท่ีเกดิจากการใช้หลักสตูร	ปัญหาคณุภาพผูเ้รยีนด้าน

ความรู	้ทกัษะ	ความสามารถและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ทีน่่าพอใจ	จากข้อค้นพบในการศึกษาวจิยั	ตดิตามผลการใช้

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

ที่ผ่านมา	 มีข้อค้นพบเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่มี

ความเหมาะสมชดัเจน	ทัง้เป้าหมายของการพฒันาคณุภาพ

ผู้เรียน	 กระบวนการน�าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติระดับเขต

พื้นที่การศึกษา	สถานศึกษา	โดยได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน	์
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จดุหมาย	สมรรถนะส�าคญั	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	รวม

ทั้งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน	 เพื่อใช้เป็นก

รอบทิศทางในการจัดท�าหลักสูตร	 การเรียนการสอนใน

แต่ละระดบั	นอกจากนัน้ได้ก�าหนดโครงสร้างเวลาเรยีนขัน้

ต�า่ของแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู	้แต่ละชัน้ปีไว้ในหลักสูตร	

เปิดโอกาสให้สถานศึกษาปรับกระบวนการวัดประเมินผล

ผู้เรียน	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้	 และมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติ	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	1-2)

	 การจัดการศกึษาของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

กาฬสนิธุ	์เขต	2	ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการส่งเสรมิ

และสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีนโยบายให้ผู้เรียนมี

คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน

วัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	 ยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการกระจาย 

อ�านาจการบริหารและการจดัการศกึษา	(ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์เขต	2.	2555	:	เว็บไซต์)	

พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยน้อยว่าร้อยละ	 97	 (ระดับคุณภาพระดับ	 

1)	 ผู ้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาไม่เต็มศักยภาพซึ่ง

ไม่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ100	 (ระดับ

คุณภาพระดับ	 5)	 โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปิดสอนถึงระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้น	หรือช่วงชัน้ที	่3	(โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา)	

	 ดังนั้น	 ผู ้วิจัยในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

สนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	 ใน

โรงเรียนขยายโอกาส	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	2	จึงสนใจและต้องการศึกษา

ผลการประเมินหลักสูตร	 ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในด้านสมรรถนะการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	การใฝ่เรยีนรูแ้ละจติสาธารณะ	เพือ่ใช้เป็นข้อ

สนเทศและแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสูตรใน

พืน้ทีเ่กีย่วข้องให้ประสบผลส�าเรจ็	รวมทัง้เป็นแนวทางการ

ค้นคว้า	วิจัย	และเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อประเมินสมรรถนะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และจิตสาธารณะ	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา	กาฬสินธุ์เขต	2

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้	และ	จิตสาธารณะ	

ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์ 

เขต	2	ที่มีคุณภาพ

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 	 1.1		ประชากร	ได้แก่	

	 	 	 (1)		ครูผู้สอน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ใน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	 2	

จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 51	 โรง	 ในพื้นที่	

5	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอยางตลาด	อ�าเภอห้วยเม็ก	อ�าเภอ

ท่าคนัโท	อ�าเภอหนองกงุศร	ีและอ�าเภอฆ้องชยั	รวมจ�านวน	

128	คน	

	 	 	 (2)		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์	 เขต	2	จ�านวน	251	โรง	ใน

เขตพื้นที่	5	อ�าเภอ	จ�านวนนักเรียน	1,078	คน	

  1.2		 กลุ่มตัวอย่าง	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตามจ�านวนที่ระบุไว้ในตารางของ	

เครจซี่และมอร์แกน	 (R.V.	Krejcie	and	D.W.	Morgan)	

(บุญชม	 ศรีสะอาด.	 2545	 :	 75)	 โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครู 

ผู้สอน	จ�านวน	52	คน	และกลุ่มตัวอย่างนักเรียน	285	คน	

ตามขั้นตอนดังนี้

	 	 	 ขั้นตอนที่	1

	 	 	 (1)		สุม่กลุม่ตวัอย่างอ�าเภอ	สงักดัเขตพืน้ที่
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การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ	์เขต	2	จ�านวน	3	อ�าเภอ	

จากจ�านวนทั้งหมด	 5	 อ�าเภอ	 สุ่มได้อ�าเภอหนองกุงศร	ี

อ�าเภอห้วยเม็กและอ�าเภอท่าคันโท	 ซ่ึงมีโรงเรียนในสังกัด

จ�านวน	27	โรง	รวมครูผู้สอนจ�านวน	60	คน	

	 	 	 ขั้นตอนที	่2	

	 	 	 (1)		สุ ่มกลุ ่มตัวอย ่างครูผู ้สอน	 จาก

โรงเรยีนในเขตพ้ืนที	่3	อ�าเภอ	จ�านวน	27	โรง	ทีม่จี�านวน	60	

คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายครูผู้สอนจากแต่ละโรงเรียน	

เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน	จ�านวน	52	คน

	 	 	 (2)		สุ ่มกลุ ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 3	 จากโรงเรียนในเขตพื้นท่ี	 3	 อ�าเภอ	 จ�านวน	 

27	โรง	เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	285	คน	โดยสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างตามสัดส่วนของจ�านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

ที่ก�าหนด

	 	 1.3		 กลุม่เป้าหมายครผููส้อนชัน้มธัยมศกึษาปีที่	

3	เพ่ือใช้สมัภาษณ์เกีย่วกบัการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้เสรมิ

สร้างสมรรถนะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	คณุลกัษณะการ

ใฝ่เรียนรูแ้ละจติสาธารณะของนกัเรียน	จ�านวน	10	คน	จาก	

10	โรง	ซึง่ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง	เพือ่ให้ได้กลุม่คร	ู

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้	 ในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย

	 2.	 ตัวแปรในการวิจัย	 ได้แก่	 สมรรถนะด้านการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	คุณลักษณะ	การใฝ่เรียนรู้	และจิต

สาธารณะ	ของนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้ก�าหนด

เครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูลม	ี4	ชนิด	ดังนี้

	 1.		แบบทดสอบสมรรถนะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 จ�านวน	 

1	ฉบับ	เป็นแบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	30	ข้อ	ซึ่งค่าความ

ยาก	(p)	ตั้งแต่	0.27	-	0.68	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ตั้งแต่	

0.29	-	0.73	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.86	

	 2.		แบบวัดคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และด้านจิต

สาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เป็นแบบวัด

พฤติกรรมของผู้เรียน	โดยใช้ข้อค�าถามเป็นการยกตัวอย่าง

สถานการณ์	ภายในและภายนอกห้องเรยีน	จ�านวน	2	ฉบบั	

จ�าแนกเป็นแบบวัดการใฝ่เรียนรู	้ 1	 ฉบับ	 จ�านวน	 30	 ข้อ	 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต	่ตั้งแต่	0.38	-	0.65	และ

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.89	และแบบวัดด้านจิต

สาธารณะ	1	ฉบบั	จ�านวน	25	ข้อ	ชนดิมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง	0.36	-	

0.67	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.91	

		 3.	 แบบสัมภาษณ์ครูผู ้สอนโรงเรียนละ	 1	 คน	

จ�านวน	 10	 โรง	 รวม	 10	 คน	 เกี่ยวกับพฤติกรรม	 การ

แสดงออก	 การปฏิบัติตนของผู้เรียนและการเสนอ	 ข้อมูล

ด้วยความคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 คุณลักษณะการใฝ่เรียน

รู้และจิตสาธารณะ	 เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง	

จ�านวน	1	ฉบับ

	 4.		แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน	เกี่ยว

กับการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนสมรรถนะการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และจิตสาธารณะ

ของผู้เรียน	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

ส�าหรับให้เขียนตอบจ�านวน	10	ข้อ	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ครูผู้สอน	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 ในโรงเรียนที่

เป็นกลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 1.		ด�าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	

285	คน	โดยใช้แบบทดสอบ	จ�านวน	30	ข้อ

	 2.		วัดคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู ้และการมีจิต

สาธารณะ	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	285	คน	โดยใช้แบบวัดการใฝ่

เรียนรู้	และแบบวัดการมีจิตสาธารณะจ�านวน	30	ข้อ	และ	

25	ข้อ	ตามล�าดับ

	 3.		สอบถามความคิดเห็นในการจัดการเรียนการ
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สอน	 ที่สนับสนุนสมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และ	 จิตสาธารณะของนักเรียน	

จ�านวน	10	ข้อค�าถาม	จากกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน	จ�านวน	

52	คน	

	 4.		สัมภาษณ์ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 กลุ่ม

เป้าหมายจ�านวน	 10	 คน	 จากโรงเรียน	 จ�านวน	 10	 โรง	

ด้วยแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ความสามารถของผู้เรียนด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

คุณลักษณะด้าน	 การใฝ่เรียนรู้	 และจิตสาธารณะ	 รวมท้ัง

การเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในด้านดังกล่าว

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.		วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถนะด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ลักษณะการใฝ่เรียนรู้และการ

มีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	จากแบบ

ทดสอบและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง	โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน

ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และร้อยละของข้อมลูเชงิ

ปริมาณ	และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการพรรณนาวิเคราะห์	

	 2.		วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริม

สร้างสมรรถนะด้านการคดิอย่างมวิีจารณญาณ	คณุลกัษณะ

การใฝ่เรียนรู ้และการมีจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ	์

สรุปผล

	 ผลจากการวิจัย	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.		ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้และจิตสาธารณะ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากาฬสินธุ์เขต	 2	 พบว่า	 สมรรถนะด้านการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณของนักเรียนอยู ่ในระดับค่อนข้างดี	 มี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	19.36	คิดเป็นร้อยละ	64.53	และมี

คุณลักษณะด้านการใฝ่เรียนรู้	 ทั้งโดยรวมและรายข้อใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	3.68	และรายข้ออยู่

ระหว่าง	3.51-3.98	รวมทัง้	มคีณุลกัษณะด้านจติสาธารณะ	

ทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

เท่ากบั	3.90	และ	รายข้ออยูร่ะหว่าง	3.71-4.12	ตามล�าดับ

	 2.		ผลการศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างสมรรถนะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้	และ

จติสาธารณะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ปรากฏดงันี้

	 	 2.1		 โรงเรียนควรใช้แนวทางกระตุ้นให้ผู้เรียน

ใช้เหตุผลสนับสนุนและข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง	

ได้รบัการยอมรบัในบรบิทเหตกุารณ์ข้อมลูนัน้อย่างมคุีณค่า	

รวมทัง้ใช้การตรวจสอบทบทวนและสะท้อนผล	เพือ่อ้างองิ

อธบิายเหตกุารณ์นัน้ให้เข้าใจ	จนได้ค�าตอบหรอืข้อสรปุทีถ่กู

ต้อง	อกีท้ังไม่เกดิผลเสยีตามมา	โดยเฉพาะการเสรมิสร้างให้

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถการคดิวเิคราะห์	สงัเคราะห์และเชือ่ม

โยงข้อมลูเหตกุารณ์	การเสนอข้อโต้แย้งและสนบัสนนุด้วย

หลักการบนพื้นฐาน	 ความเชื่อท่ีมีเหตุผล	 รวมทั้งเพิ่มพูน

ความคิดมุมมองในข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏให้รอบ

ด้าน	ประกอบ	การยืนยันและยอมรับในความเชื่อดังกล่าว	

ให้ส่งผลต่อการเพิ่มพูนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

	 	 2.2	 โรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน

สามารถฝึกค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกชั้นเรียน	

เพื่อกระตุ้นให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และน�าไปใช้

ประโยชน์ในการเรียนรู้	 และเสริมสร้างนิสัยการอ่านที่ดี

พร้อมทัง้การทบทวนความส�าเรจ็ของงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ให้ปฏบิตัแิต่ละครัง้	และมข้ีอแนะน�าเพือ่ปรบัปรุงพฤตกิรรม

การเรียนรู้ของตนด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบอย่างต่อ

เนื่อง	 โดยประสานขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

และผู้ปกครองสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น	

	 	 2.3	 โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ	ทั้งภายในและนอกโรงเรียน	

โดยจัดเชื่อมโยงและเสริมสร้างจิตสาธารณะของผู้เรียน	

ผ่านกิจกรรมชมรม	 กลุ ่มสนใจท่ีค�านึงถึงผลประโยชน์

ของส่วนรวม	 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองรับรู้และสนับสนุน
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ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรับรู้เข้าใจ	

ตระหนักในคุณค่าและยอมรับนับถือตนเองมากขึ้น	 มีการ

สะท้อนผลการปฏิบัติในด้านบวกและรับรู้ความสามารถ

ของตนเองที่ปรากฏ	กระตุ้นให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน

และร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์กับบุคคลอื่นที่

เหมาะสม	 ให้การยอมรับในคุณค่าของการปฏิบัติ	 รวมทั้ง

เสริมสร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้เรียนควบคู่กับการกระ

ท�าในสถานการณ์จรงิจนเกดิคณุลกัษณะด้านจติสาธารณะ

ไปพร้อมด้วย	

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลในแต่ละ

ประเด็นได้ดังนี้

	 1.		ผลการประเมินสมรรถนะด้านการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	 ปีที่	 3	 ที ่

พบว่า	นกัเรยีนมสีมรรถนะด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	

คะแนนเฉลี่ย	19.36	คิดเป็นร้อยละ	64.53	ซึ่งอยู่ในระดับ

ค่อนข้างด	ีและมคีณุลกัษณะด้านใฝ่เรยีนรู	้ทัง้โดยรวมและ

รายข้อ	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	3.68	และ

ค่าเฉลีย่รายข้ออยูร่ะหว่าง	3.51-3.98	รวมทัง้มคีณุลกัษณะ

ด้าน	จิตสาธารณะ	ทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก	

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	 3.90	 และรายข้ออยู่ระหว่าง	

3.71-4.12	

	 	 การที่ผู ้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณอยู่ในระดับค่อนข้างดี	 ที่ปรากฏ	 ผลเช่นนี้

นั้น	อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ตามปกติในรายวิชา

หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	นั้น	ผู้สอนพยายามมุ่งเน้น

ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียน	 ตามกรอบ

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานและหลกัสตูรสถาน

ศึกษา	 ที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการ

คิดของผู้เรียน	 ผ่านกิจกรรมท่ีสนับสนุนและเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนใช้เหตุผล	 เพื่อการวิเคราะห์	 การอธิบายหรือแปล

ความหมายของข้อมูลเหตุการณ์	 การเช่ือมโยงและอ้างอิง

ข้อมูล	 การใช้ประเด็นข้อโต้แย้ง	 การนิรนัยหลักการความ

รู้	 และการตัดสินลงความเห็นในข้อมูลเหตุการณ์ความรู้

นั้น	 ด้วยความถูกต้องเหมาะสมและยอมรับเชื่อถือได้	 จน

ส่งผลให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อ	 การคิดของผู้เรียน	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Maxim	(1995	:	20-202)	ที่

เห็นว่า	 การเรียนรู้ในบทเรียนที่ให้ความส�าคัญกับกระบวน

วิธี	 เพื่อน�าผู้เรียนไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 จะจัด

ผ่านบทเรียนที่กระตุ ้นการคิดและการสนทนาอย่างมี

ความหมายของผู้เรียน	 ด้วยการเสนอสาระส�าคัญของการ

อภิปรายที่เช่ือมไปสู่ประเด็นพื้นฐานของความเช่ือ	 ปัญหา

และความคิด	 โดยเฉพาะการใช้ค�าถามให้คิดในประเด็น

เนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น	การใช้ค�าถามในการอภิปรายควร

จดัล�าดบัความเป็นนามธรรมจากง่ายไปหายาก	เริม่จากการ

ระบุลักษณะเหตุการณ์หรือตัวอย่างเฉพาะ	 ก่อนครุ่นคิด

ไตร่ตรองประเด็นเชื่อมโยงที่หลากหลาย	 ซึ่งวิธีการบังคับ

หรือให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดปฏิบัติ	 อาจส่งผลต่อการ

สร้างภาพชีวิตของตนที่ถูกต้อง	 การให้ค�าถามกระตุ้นให้ 

ผู้เรียนลุ่มลึก	 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อโต้แย้ง	 การ

ก�าหนดทางเลือกวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับประเด็นการ

อ้างอิง	 โดยค�าถามที่น�ามาใช้เสริมสร้างการคิดอย่างมี

วิจารณญาณนั้น	 จะไม่ใช่ค�าถามท่ีสามารถให้ค�าตอบถูก

ต้องเพียงค�าตอบเดียวได้อย่างง่ายๆ	 นอกจากนี้	 การจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 เพ่ือเสริมสร้างการคิด

อย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนมีแนวทางสนับสนุน	 ได้แก่	 

(1)	 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ค�าถามที่ต้องการค�าตอบในลักษณะ

การให้เหตผุลจากค�าถามว่าท�าไมหรอือย่างไร	แทนทีจ่ะถาม	

เพื่อต้องการค�าตอบว่าอะไร	 (2)	 สนับสนุนให้มีการตรวจ

สอบและพิจารณาใช้ข้อเท็จจริงเพื่ออธิบายข้อสันนิษฐาน

เบื้องต้นของผู้เรียน	 (3)	 จัดให้ผู้เรียนใช้ประเด็นข้อโต้แย้ง

ด้วยเหตุผลมากกว่าความรู้สึกอารมณ์	 (4)	 สนับสนุนให้ 

ผู้เรียนรับรู้เข้าใจว่าสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญบางครั้ง

อาจมีค�าตอบหรือวิธีการอธิบายที่ดีมากกว่าหน่ึงประเด็น	

(5)	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเปรียบเทียบค�าตอบหรือความคิด

เห็นในมุมมองอย่างหลากหลายที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์

ปัญหาก่อนลงความเห็นตัดสินใช้ค�าตอบที่ดีที่สุด	 และ	 
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(6)	 ตัดสินประเมินและใช้ค�าถามที่เป็นไปได้เพื่อพิจารณา

ลงความเห็นในประเด็นที่บุคคลอธิบาย	 แทนการยอมรับ

ในข้อเท็จจริงโดยทันทีทันใด	 (Santrock.	 2008	 :	 308)	 

อกีทัง้การคดิอย่างมวีจิารณญาณจะเกดิกับผูเ้รยีนไม่ได้หาก

ปราศจากการเชือ่มโยงกบัเนือ้หาวชิา	โดยเฉพาะการคดิใน

บรบิทของเนือ้หาทีม่คีวามหมายส�าหรบัผูเ้รยีน	ซึง่อาจใช้วธิี

การประเมินผู้เรียนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร	หรือ

การคิดเพ่ือคาดการณ์หรือการประมาณคุณค่าและการจัด

แบบแผนการลงความเห็นของบุคคล	 โดยผู้เรียนจะต้องมี

ความรูส้กึเป็นอสิระในการสร้างความคดิท้าทาย	และเสนอ

มุมมองที่หลากหลาย	 สนับสนุนการคิดด้วยข้อโต้แย้งเพ่ือ

แสดงความเช่ือท่ีเบ่ียงเบนไปจากประเด็นสาระหลัก	 และ

เมื่อนักเรียนรู้ว่าความคิดของตนเป็นเงื่อนส�าคัญในการ

ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	ผูส้อนจะกระตุน้ให้ผูเ้รียน

เกดิความคดิอย่างมวีจิารณญาณประกอบการอ้างองิและลง

ความเห็น	 เมื่อได้เสนอเนื้อหาที่มีความหมายและกระตุ้น

ความรูส้กึนกึคดิของผูเ้รยีน	ขณะทีผู่เ้รยีนจะมคีวามสามารถ

ในการคดิสงูสดุ	กต่็อเมือ่มโีอกาสสร้างแบบแผน	การตดัสิน

ลงความเห็น	 ด้วยการประเมินความคิดเห็นในด้านคุณค่า

ของข้อมูลข่าวสาร	หรอืความคดิของแต่ละบคุคลให้มคีวาม

ถกูต้องน่าเชือ่ถือ	(Walsh.	1988	:	282)	จากเหตผุลดงักล่าว

ข้างต้นจึงเป็นปัจจัยส่งผลให้นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่	 3	

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางกิจกรรมดังกล่าวมี

พัฒนาการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับค่อน

ข้างดี	ดังที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้

	 	 ส่วนกรณทีีผ่ลการประเมนิคณุลกัษณะด้านการ

ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน	 ทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ

มากนั้น	 อาจเป็น	 ผลเนื่องมาจากกรอบหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา	 จะต้องยึดสาระส�าคัญของ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการใฝ่เรียนรู้	 ท่ีก�าหนด

เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายหลักสูตร	 ซ่ึงผู้สอนจะต้อง

พยายามสอดแทรกคุณลักษณะดังกล่าวไว้ในกิจกรรมการ

เรียน	ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่าที่จะสามารถกระท�า

ได้	 ทั้งในลักษณะแบบแผนของกิจกรรมในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน	 กิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มผู้เรียน	 โดยมี

เป้าหมายต้องการกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้	 มี

ความมุ่งมั่นพยายามและอดทนในการเรียนให้ประสบผล

ส�าเร็จ	ผ่านแนวทางการจัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ	

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Howard	(2002	:	76-77)	ที่เห็น

ว่า	 การออกแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะกระท�า

บนเงือ่นไขเพือ่สนบัสนนุการถ่ายโอนความรูท้ีมี่ความหมาย

โดยจดัระบบระเบยีบ	(organize)	และอ�านวยความสะดวก

ในการเรียนรู ้และประเมินกิจกรรมการเรียนรู ้ในบริบท

ของห้องเรียน	 ซึ่งการเรียนรู้ในระยะแรกจะให้ความส�าคัญ

กับกิจกรรมการแนะน�าหรือช้ีน�า	 (directive	 approach)	

เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอด	และการ

ลงมือปฏิบัติกิจกรรม	 ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู ้ที่มีคุณค่า

ท�าให้เกิดผลลักษณะนี้	 ได้แก่	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	 เนื่องจากการเรียนรู้รูปแบบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้

นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนและเสริมสร้างให้เกิด

การชี้น�าตนเองในการเรียนรู	้ หรือเกิดคุณลักษณะของการ

มุง่ใฝ่เรยีนรูด้้วยตนเอง	(Self	-Directed	Learning)	โดยครู

จะต้องใช้ทกัษะการออกแบบ	การวเิคราะห์	การสังเคราะห์

และการประเมินข้อมูลความรู ้เพื่อน�าไปสนับสนุนให้

นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย	ซึง่ประกอบด้วย	

(1)	การใช้บรบิทเงือ่นไขสถานการณ์ในชีวติจรงิของนกัเรยีน	

(2)	การประสานเช่ือมโยงกับผู้รูห้รอืผู้ให้ค�าช้ีแนะ	ทัง้ในและ

นอกชัน้เรยีน	(3)	การใช้อปุกรณ์เครือ่งมอืหรอืสือ่การเรยีนที่

ผูเ้รยีนสามารถมองเหน็และช่วยในการวเิคราะห์ได้	(4)	การ

สร้างเค้าโครงแบบแผนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม	และ	(5)	

การเปิดโอกาสให้ข้อมลูป้อนกลบัและมกีารสะท้อนผลเพือ่

น�าไปสู	่การปรบัปรุงแก้ไข	ดงันัน้การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้ผู้

เรียนคิดวางแผนค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	จะส่งผลต่อการ

เพิ่มพูนทักษะการเรียน	และส่งเสริมการถ่ายโอนการเรียน

รู้ด้วยความกระตือรือร้น	

	 	 นอกจากน้ี	 Hiemstra	 (1994	 : 	 104)	

ได้เสนอความเห็นไว้ว ่า	 การก�าหนดข้อตกลงในการ

เรียนของนักเรียนที่ได ้ผลควรค�านึงถึงแบบการเรียน	 
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(learning	styles)	ของตนเพือ่ให้สามารถเลอืกวธิกีารเรยีน

ในรายวิชาหรือในเนื้อเรื่องนั้นๆ	ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

สมรรถภาพที่มีอยู่ในตัวเอง	 เช่น	 ผู้เรียนที่มีไสตล์การเรียน

แบบพึ่งพา	 ก็สามารถใช้ข้อก�าหนดหรือมาตรฐานที่เป็น

แนวทางการจัดการเรียนรู้จากค�าแนะน�าของครูหรือจาก

บุคคลอื่น	 ส่วนนักเรียนที่มีไสตล์การเรียนแบบอิสระตาม

ล�าพัง	(independent	learning	styles)	ก็จะเปิดโอกาส

ให้สร้างสรรค์หรือคิดค้นข้อก�าหนดในการเรียนด้วยตนเอง	

ทั้งในประเด็นของเน้ือหาและกระบวนการ	 รวมทั้ง	 การ

เรยีนรูเ้พ่ือน�าตนเองให้ประสบผลส�าเรจ็ด้วยการใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน

นั้น	 จึงสามารถออกแบบกิจกรรมผ่านการเรียนรู้โดยการ

วางแผนด้วยตนเอง	 (self	 -	 planned	 learning)	 การใช้

โครงงานเพื่อการเรียนรู้	 (learning	 projects)	 การศึกษา

ด้วยตนเอง	(self	-	education)	การแนะน�าหรือการบอก

กล่าวตนเอง	(self	-	teaching)	การเรยีนรูด้้วยตนเองอย่าง

อิสระ	 (autonomous	 learning)	 การค้นคว้าแบบอิสระ	

(independent	study)	และการเรยีนรูแ้บบเปิด	(opened	

learning)	(Eggen	&	Kauchak.	2001	:	83)	จากเหตุผล

และเงื่อนไขดังกล่าวเม่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยครั้งนี้	 ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบริบทและ

วิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการ	 และความ

ต้องการความสนใจของผู้เรียนค่อนข้างมาก	 ประกอบกับ

ผู้สอนได้มุ่งเน้นและพยายามจัดกิจกรรมท่ีให้ความส�าคัญ

กับผู้เรียน	 จึงเป็นปัจจัยส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

คณุลกัษณะการใฝ่เรยีนรูใ้นระดบัค่อนข้างมาก	ดงัทีป่รากฏ

ในผลการวิจัยครั้งนี้

	 	 อีก ท้ังในประเด็นการพัฒนาคุณลักษณะ

ด้านจิตสาธารณะของนักเรียน	 ท่ีพบว่าผู้เรียนส่วนมากมี	

คณุลกัษณะด้านจิตสาธารณะ	ทัง้โดยรวมและรายข้ออยูใ่น

ระดับมาก	ทีป่รากฏเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากกจิกรรมการเรียน

รู้ที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้น�ามาออกแบบและวางแผนใช้ใน

กลุม่สาระต่างๆ	และกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรตามเงือ่นไขของ

หลักสูตรและความต้องการของสถานศึกษานั้น	 มีจ�านวน

มากที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของ 

ผู้เรียน	 โดยเฉพาะกิจกรรมที่กระตุ้นและเปิดโอกาสให้

ผู ้เรียนปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขของ

โรงเรียน	 หรือข้อตกลงในช้ันเรียน	 หรือเงื่อนไขที่นักเรียน

ร่วมกันก�าหนดขึ้นเอง	 อาจเป็นข้อปฏิบัติที่จูงใจให้ผู้เรียน

เห็นความส�าคัญและคุณค่าของการกระท�า	 ซึ่งมีความ

เช่ือมโยงกับการจูงใจภายในตัวผู ้เรียนมากกว่าการใช้

เงื่อนไขเสริมแรงภายนอกกระตุ้น	 หรือใช้ตัวแบบที่ดีช่วย

สนับสนุนช้ีน�าให้ปฏิบัติ	 หรือปรับพฤติกรรมด้วยตัวแบบ

บุคคล	 ประกอบกับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของ

ผู้เรียนบางส่วน	 อาจเป็นผลของการมีทักษะการสร้าง

สัมพันธภาพของผู้เรียน	 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทาง

สังคมของแต่ละบุคคลเพื่อสนับสนุนให้บุคคลใช้ความ

พยายามในการปฏบิตัใิห้บรรลุผลตามเป้าหมาย	ในแนวทาง

ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง	 เป็นการแสดงพฤติกรรมทางสังคม

และการตอบสนองด้านการเคลื่อนไหวทางกาย	 หรือการ

แสดงพฤติกรรมเฉพาะในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง	

เน่ืองจากทักษะทางสังคมมีแนวทางการแสดงออกในมุม

มองที่เกิดคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับความมี

น�า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่	ผู้ทีม่สัีมพนัธภาพระหว่างบคุคลทีด่จีะ	

เป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร	ทักษะทางสังคม	และทักษะด้าน

ความฉลาดทางอารมณ์	ทัง้นีม้ข้ีอมลูสนบัสนนุว่าทกัษะการ

ส่ือสารเป็นทักษะส�าคัญและเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะ

ด้านสัมพนัธภาพระหว่างบคุคล	และเป็นเงือ่นไขน�าไปสู่การ

มนี�า้ใจและให้	ความร่วมมอืในการปฏบิตักิจิกรรมเพือ่สงัคม

ส่วนรวม	(Klein.	2009	:	18)	นอกจากนี้	Stuart	&	Rob-

ertson	 (2013	 :	 27-28)	ยังเห็นว่าในการสื่อสารระหว่าง

บุคคลท่ีปรากฏในทุกสถานการณ์ของการสนทนาในกลุ่ม

บุคคล	 จะมีลักษณะเงื่อนไขเสริมสร้างความสัมพันธ์	 ด้าน

การสื่อสารขั้นสูง	(meta-communications)	ซึ่งเป็นการ

ส่ือสารที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของบุคคล	 และ

สะท้อนผลในความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล	 ที่ประกอบ

ด้วยเงื่อนไขดังนี้	 (1)	 การรวมตัวกันเป็นกลุ่มสมาชิก 

(Affiliation)	เป็นระดับที่แต่ละบุคคลมีความผูกพันในทาง

บวก	 หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางลบที่อาจส่งผลต่อ
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ความรู้สึกในระดับมากหรือน้อยของการรวมกลุ่มกันเพื่อ

ปฏิบัติงานให้บรรลุผล	(2)	สถานภาพ	(Status)	เป็นระดับ

ที่บุคคลหรือผู้อ่ืนด�ารงอยู่ในสถานการณ์เพื่อตัดสินใจท่ีอิง

กบัความสมัพันธ์เกีย่วข้องของบคุคล	และค�านงึถงึแบบแผน

ของความสัมพันธ์เก่ียวข้องของบุคคล	 และแบบแผนของ

ความสัมพันธ์ในแนวทางการชี้น�าและการยอมท�าตาม

ในตัวบุคคลด้วย	 (3)	 ความเก่ียวข้อง	 (Inclusion)	 เป็น

ระดับความสัมพันธ์ของบุคคลด้านการยึดประเด็นความ

ส�าคัญของแต่ละบุคคลในระดับมากน้อยแตกต่างกัน	 จาก

เหตผุลและเงือ่นไขหลกัการดงักล่าวจงึส่งผลให้นกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	3	ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	มี

พฒันาการด้านจติสาธารณะอยูใ่นระดบัมาก	ตามทีป่รากฏ

ในผลการวิจัยครั้งนี้

	 2.		ผลการศกึษาแนวทางการเสรมิสร้างสมรรถนะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้	และ

จิตสาธารณะของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ	์เขต 2เห็นว่า	(1)	ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

ควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถใน

การใช้เหตุผล	 เพิ่มพูนนิสัยรักการอ่านและใช้ความคิดมุม

มองในข้อมลูหรอืเหตกุารณ์ท่ีปรากฏอย่างหลากหลายรอบ

ด้าน	 ด้วยเหตุผลข้อโต้แย้งหรือสนับสนุนที่น่าเชื่อถือและ

ยอมรับได้	ส�าหรบัการตัดสินลงความเหน็ยอมรบัหรอืปฏบัิติ

ในเหตกุารณ์	หรอืข้อมลูความรูน้ัน้	รวมทัง้ใช้การตรวจสอบ

ทบทวนและสะท้อนผลเพื่ออ้างอิงและอธิบายสิ่งนั้นให้

เข้าใจอย่างถี่ถ้วน	จนได้ค�าตอบหรือข้อสรุปที่ถูกต้องมั่นใจ

เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 รวมทั้งไม่ส่งผลเสีย

ตามมาภายหลงั	โดยเฉพาะการเสรมิสร้างและฝึกทกัษะการ

วิเคราะห	์การอธิบายและอ้างอิงเชื่อมโยงข้อมูลเหตุการณ์	

การเสนอข้อโต้แย้งและสนับสนุนด้วยหลักการเหตุผลที่มี

คุณค่า	และการสรุปตัดสินลงความเห็นในข้อมูลความรู้นั้น

ด้วยความมั่นใจ	 มีประโยชน์และน่าเชื่อถือในท่ีสุด	 เพื่อส่ง

เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	

ดังที่	Fisher	&	Scriven	(1997	:	21)	เห็นว่าการคิดอย่างมี

วจิารณญาณเป็นการคิดทีม่คีวามเป็นระบบ	มวีตัถปุระสงค์	

ชัดเจน	 ใช้ทักษะกระบวนการทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรม	 การปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน	 และใช้ระดับการ

คิดแบบอภิปัญญาหรือการรู้คิดขั้นสูง	 ซ่ึงในกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณยังต้องใช้ทักษะการคิดและองค์

ประกอบการคิดขั้นพื้นฐาน	 ได้แก่	 การเปรียบเทียบ	 การ

จ�าแนกจัดกลุ่ม	การวิเคราะห์	การใช้เหตุผล	การพยากรณ์

หรือการคาดการณ์และการตัดสินคุณค่า	 ที่สนับสนุนด้วย

สร้างข้อโต้แย้งและสมมติฐานเพ่ืออธิบายเหตุการณ์	 การ

ใช้ค�าถามหักล้างเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจอย่างลุ่มลึก

และ	 สร้างความชัดเจนในการประเมินความคิดด้วยหลัก

เหตุผลที่น่าเชื่อถือและอธิบายได ้(2)	ด้านคุณลักษณะการ

ใฝ่เรียนรู้	 ควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายในตัว

เอง	ในการค้นหาความรูแ้ละค�าตอบของสถานการณ์ปัญหา

ทีเ่ผชญิ	กระตุน้จงูใจผูเ้รยีนให้อยากรูผ่้านกจิกรรมทีท้่าทาย	

และ	มกีระบวนการทีเ่ป็นระบบน�าไปสูก่ารได้รบัความรูห้รอื

ผลงานชิ้นใหม่ในบทเรียน	ได้แก่	การเรียนรู้	 โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	 การสืบเสาะความรู้	 ควบคู่กับการมีปฏิสัมพันธ์

กับกลุ่มเพื่อนและเสริมสร้างให้เกิดการชี้น�าตนเองในการ 

เรยีนรู	้หรอืเกดิคณุลกัษณะของการมุง่ใฝ่เรยีนรูด้้วยตนเอง	

ที่ใช้ทักษะการวิเคราะห์	 การสังเคราะห์และการประเมิน

ข้อมูลความรู้เพื่อน�าไปสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีความหมาย	 ซ่ึงอาจยึดแนวทางตามที่	 (Howard.	

2002	:	77)	ได้เสนอไว้ว่าควรประกอบด้วย	(2.1)	การปฏบิตัิ

ด้วยใช้บริบทเงื่อนไขสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียน	

(2.2)	 การประสานเช่ือมโยงกับผู้รู้หรือผู้ให้ค�าช้ีแนะทั้งใน

และนอกชั้นเรียน	 (2.3)	 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือหรือส่ือ

การเรยีนทีผู่เ้รยีนสามารถมองเหน็และช่วยในการวเิคราะห์

ได้	(2.4)	การสร้างเค้าโครงแบบแผนการแก้ปัญหาทีเ่หมาะ

สม	และ	(2.5)	การเปิดโอกาสให้ข้อมูลป้อนกลับและมีการ

สะท้อนผลเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข	และ	(3)	ด้านการ

มจีติสาธารณะ	ควรสนบัสนนุให้ผู้เรยีนจดักจิกรรมผ่านการ

สร้างความตระหนักและการรับรู้ตนเอง	 ในบริบทของการ
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ยอมรับนับถือและการเสริมสร้างให้รู้คุณค่าตนเอง	 ผ่าน

กจิกรรมกลุม่หรอืรายบคุคลทีฝึ่กและสนบัสนนุให้เกดิความ

คิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองในด้านบวก	 พร้อมท้ังกระตุ้น

ให้วิเคราะห์จุดเด่นหรือศักยภาพของตนท่ีมีอยู่เพื่อน�ามา

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นและสังคมในทุกโอกาสที่

เหมาะสม	นอกจากน้ีอาจจดัให้ผูเ้รยีนคดิออกแบบกจิกรรม

เพือ่ฝึกนสิยัและสร้างสรรค์ความรบัผดิชอบ	ทีเ่กดิประโยชน์

แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องตามท่ีตนเองต้องการสนใจ	 รวม

ทัง้มกีารประเมนิก�ากบัตนเองและสะทอ้นผลการปฏบิตัใิน

ช่วง	เวลาท่ีเหมาะสม	ซ่ึงลกัษณะกจิกรรมอาจสอดคล้องกบั

ความเห็นของ	มนตรี	แย้มกสิกร	(2546:	37-38)	ที่เสนอไว้

ว่า	 จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบต่อ

การรกัษาสมดลุของสิง่แวดล้อม	มกีารเคารพทรพัย์สนิทาง

ปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน	ตระหนักรับผิดชอบ

ต่อการสร้างสรรค์ความสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ประกอบด้วย	 การมีพฤติกรรมใช้พลังงานอย่างประหยัด

และรู้ค่า	 มีความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญา	 มีความ

ตระหนักในสิทธิมนุษยชน	 มีความเช่ือและทัศนคติในการ

แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี	 รวมทั้งมีความเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตโลก	 ซึ่ง

สามารถปรับแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวทางการจัด

กิจกรรม	เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของผู้เรียนให้ประสบ

ความส�าเร็จมากขึ้นได้อีกทางเลือกหน่ึง	 ดังน้ันหากสถาน

ศกึษาและผูเ้กีย่วข้องต้องการพฒันากจิกรรมเพือ่เสรมิสร้าง

สมรรถนะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 คุณลักษณะการใฝ่

เรียนรู้	 และจิตสาธารณะ	 ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา	ให้บังเกิดคุณค่าต่อผู้เรียนตามกรอบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว	ก็สามารถน�า

ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏบิติัให้มปีระสทิธภิาพได้ตามความ

เหมาะสม	พร้อมทั้งมีการก�ากับติดตามและสะท้อนผลโดย

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ 

 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1		 ในการน�าผลการวิจัยไปใช	้ควรสนับสนุน

ส่งเสริมด้วยการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ

เป็นการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การใฝ่รู ้ใฝ่

เรียนและการมีจิตสาธารณะของนักเรียน	 อย่างต่อเน่ือง	

โดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายระหว่าง

ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 วัด	 องค์กรที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา	

เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

	 	 1.2		 ควรสนับสนุนให้ผู ้ เรียนมีบทบาทใน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่าผู้อื่น	เพราะจะส่งผลให้ผู้เรียน

เกดิความใส่ใจ	ตระหนกัรบัรูแ้ละเหน็คุณค่าของผลทีป่รากฏ

อย่างเข้าใจ

	 	 1.3		 ควรสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้

กระบวนการก�ากบัตนเอง	และการสะท้อนผลประกอบการ

ปฏบิตัแิละการประเมนิตนเองอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่น�าไปสูก่าร

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	การใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ

การมีจิตสาธารณะของผู้เรียน	 เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขส�าหรับ

การออกแบบการพัฒนาผู้เรียนในด้านดังกล่าวให้ประสบ

ผลส�าเร็จยิ่งขึ้น

	 	 2.2		 ควรมี การพัฒนารูปแบบกิ จกรรม

ส�าหรับใช้เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องดังกล่าวให้มี

ประสิทธภิาพ	ในบรบิทของสถานศกึษาและผู้เรยีนในระดบั

นี้

	 	 2.3		 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 และการมีจิต

สาธารณะ	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการออกแบบกิจกรรม

พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะด้านดังกล่าวของผู้เรียน

ไปพร้อมกัน	 หรือจัดกิจกรรมพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

184

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.	(2551).	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ชุมนุม 

	 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ากัด.

บุญชม	ศรีสะอาด.	(2545).	การวิจัยเบื้องต้น.	พิมพ์ครั้งที่	6.	กรุงเทพฯ	:	สุวีริยาสาสน์.

ประเวศ	วะส.ี	(2542).	เศรษฐกจิพอเพยีงและประชาสงัคม : แนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสงัคม.	พมิพ์ครัง้ที	่1.	กรงุเทพฯ	 

	 :	หมอชาวบ้าน.

มนตรี	 แย้มกสิกร.	 (2546).	 “การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนการรู้แบบบูรณาการ	 รายวิชาการ 

	 ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอ	ุดมคติ”	ใน	เอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการ บัณฑิตอุดมคต ิ

 ไทยระดับประเทศ: การพัฒนาเครือข่ายบัณฑิต อุดมคติไทยและการน�าเสนอผลงานวิจัย” เน่ืองในโอกาส 

 ครบรอบ 8 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยบูรพา.	7	กรกฎาคม	หน้า	1-15.	ชลบุรี:	มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิชัย	วงษ์ใหญ่.	(2532).	การประเมินหลักสูตรแบบครบวงจร. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์การวิจัยทางการศึกษา.

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ	์เขต	2.	(2556).	“วสิยัทัศน์และพนัธกจิ,”.	04	August	2012	:	http:// 

	 www.kalasin2.com/en/vision-mission.

ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.	(2553).	หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 แนวปฏบิตั ิ

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ	:	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

อาร	ีพันธ์มณี.	“จากการสอนสู่การจุดประกายความใฝ่รู้,”	วารสารวิชาการ.	ตุลาคม	26(1)	:	15-16.,	2545.

Eggen,	Paul	D.	and	Kauchak,	Donald	P.	(2001).	Learning and Teaching Research Based Methods. 4th  

	 ed.	Boston	:	Allyn	and	Bacon.

Fisher,	Alec	&	Scriven,	Michael.	(1997).	Critical Thinking : Its’ Definition and Assessment.	Point	Reyes,	 

	 CA	:	Edge	press.

Gardner,	Howard.	 (2002).	 Interpersonal Communication amongst Multiple Subjects: A Study in  

 Redundancy.	Experimental	Psychology.

Hiemstra,	R.	(1994).	Self-Directed	Learning.	in	The International Encyclopedia of Education.	Edited	 

	 by	T.	Husen	&	T.N.	Postlethwaite	,	2nd	Edition,	Oxford	:	Pergamon	Press.

Klein,	M.	(2009).	A Comparative Study of Self – efficacy, Outcome Expectancy, and Retention of  

 Beginning Urban Science Teachers.	 Ed.	 D.	 Dissertation.	 California	 :	University	 of	 Southern	 

	 California.

Maxim,	George	W.	(1995).	Social Studies and The Elementary School Child. 5th	ed.	Englewood	Clifts,	 

	 NJ	:	Prentice	–	Hall,	Inc.

McNeill,	D.	(1985).	So	you	think	gestures	are	nonverbal? Psychological Review,	92,	350-371.

Santrock,	John	W.	(2008).	Educational Psychology. 3rd	ed.	New	York	:	McGraw-Hill	Companies	Inc.

Stuart,	Scott	and	Robertson,	Michael.	 (2013).	 Interpersonal Psychotherapy : A Clinician’s Guide.  

	 London	:	Hodder	and	Stoughtog	Ltd.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

185

Walsh,	Debbie.	(1988).	“Critical	Thinking	to	Reduce	Prejudice.”	Social Education. 52,	No.4	April/May	 

	 1988	,	pp.	280.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

186

การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Knowledge Management Model of Learning Activities in the schools

under Udonthani Provincial Administrative Organization
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	 การจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุดรธานี	 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ตามสถานภาพ	และเพือ่เสนอแนะการจดัการความรูข้องสถานศกึษาสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัอดุรธาน	ีกลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก	่บุคลากรของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน	ีที่ได้จากประชากรทั้งหมด

โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 Random	 Sampling)	 ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา	 ข้าราชการครูและ 

ผู้ช่วยคร	ูรวมทั้งสิ้นจ�านวน	203	คน	ซึ่งได้จากตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ของเครจซี่	และมอร์แกน	(Krejcie	and	

Morgan)	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ประกอบด้วย	 1)	 แบบสอบถาม	 แบบมาตรส่วนประมาณค่า	 

5	ระดับ	จ�านวน	30	ข้อ	ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่ระหว่าง	0.6-1.0	และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	เท่ากับ	

0.88	2)	แบบสัมภาษณ์	จ�านวน	1	ชุด	ได้แก	่แบบสัมภาษณ์แบบ	มีโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)	จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	10	คน	และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และใช้การทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์แปรปรวนท�างเดียว	 (One-way	ANOVA)	ส�าหรับตัวแปรมากกว่า	 

2	กลุ่ม	โดยใช้ค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที	่.01

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1)		สภาพปัญหาการจัดการความรู้ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อดุรธาน	ีซึง่มสีภาพการจดัการความรู	้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	(x̄=3.21)	และปัญหาการจดัการความรู	้โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง	(x̄=3.48)

	 2)		การเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน	ี โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณารายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกัน	โดยมีระดับนัยส�าคัญท�างสถิติที่	.01	จ�านวน	4	ด้าน	คือ	

1	นิสิตระดับปริญญาโท	ส�าข�าวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์ประจ�าส�านักงานโครงการบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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(1)	ด้านการสร้างความรู้	ได้แก่	การเรียนรู้โดยการปฏิบัติความถูกต้องชัดเจนและเป็นระบบ	(3)	ด้านการแลกเปลี่ยนเรียน

รู	้ได้แก่	การแบ่งปันความรู้ใหม	่ด้วยคิดค้นสร้างความรู้ใหม่	(2)	ด้านการกลั่นกรองความรู	้ได้แก่	การรวบรวมภาษา	และ

เนื้อหาความรู้ให้เกิดวิธีการจัดอบรม	 สัมมน�าให้กับบุคลากรของหน่วยงาน	 (4)	 ด้านการประเมินผลความรู้	 ได้แก่	 การ

ประเมินความรู้เป็นระยะๆ	อย่างต่อเนื่อง	และเป็นระบบ	และการรายงานผลการประเมินความรู้

	 3)		ผลการวิเคราะห์	การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	10	คน	ได้ข้อเสนอแนะการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	จ�านวน	19	ข้อ	ประกอบด้วย	(1)	ด้านการสร้างความรู	้จ�านวน	5	ข้อ	(2)	ด้านการ 

กลั่นกรองความรู้	จ�านวน	3	ข้อ	(3)	ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�านวน	4	ข้อ	(4)	ด้านการจัดเก็บความรู	้จ�านวน	3	ข้อ	

และ	(5)	ด้านการประเมินผลความรู้	จ�านวน	4	ข้อ

 ค�าส�าคัญ	:	การจัดการความรู้

Abstract

	 This	 research	aims	 to	study	 the	problem	of	knowledge	management	of	 schools	under	 the 

Ministry	of	Udon	Thani.	To	compare	the	knowledge	management	of	schools	under	the	Ministry	of	

Udon	 Thani	 and	 to	make	 recommendations	 on	 knowledge	management	 of	 schools	 under	 the	 

Ministry	of	Udon	Thani.	The	sample	used	in	this	study	include.	Personnel	of	the	schools	under	the	

Ministry	 of	 Udon	 Thani.	 Of	 the	 total	 population	 at	 random,	 stratified	 sample	 (Stratified	 Random	 

Sampling)	include	school	administrators.	Teachers	and	Assistant	Teachers	A	total	of	203	people	were	

from	a	 sizing	 samples	 of	 Krejcie	 and	Morgan	 (Krejcie	 and	Morgan).	 The	 instrument	 used	 for	 data	 

collection	include	the	following:	1)	a	5-level	scale	questionnaire	with	30	questions	the	accuracy	of	

the	content	is	between	0.6-1.0	and	the	reliability	of	the	questionnaire	was	0.88,	2)	1	interview	sets	of	

interviews	Structured	interviews	were	conducted	with	a	specific	(Purposive	Sampling)	of	10	experts.	

The	statistics	used	in	the	analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation	and	hypothesis	testing,	

analysis,	ANOVA	(One-way	ANOVA)	for	variables	over	2	groups	using	a	level	of	statistical	significance.	

01.

The results were as follows :

	 1)	the	management	of	knowledge	and	learning	activities	of	schools	under	the	Ministry	of

Udon	Thani.	State	of	knowledge	management	Overall	in	moderate	(x̄=3.21)	issues	of	knowledge

management.	Overall	was	moderate	(x̄=3.48)

	 2)		a	comparison	of	the	knowledge	management	of	schools	under	the	Ministry	of	Udon	Thani

Overall	 no	 difference	 Considering	 the	 different	 opinions.	 The	 level	 of	 statistical	 significance.	 01,	 

Number	4.	(1)	the	creation	of	knowledge	and	learning	by	creating	a	practical	invention	knowledge,	 
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(2)	the	screening	of	knowledge,	including	language	compiler	and	content	knowledge	to	be	accurate	

and	systematic,	(3)	the	exchange	of	learning	and	sharing	new	knowledge.	With	training	Seminars	for	

employees	 of	 agencies	 and	 (4)	 the	 evaluation	 of	 knowledge,	 including	 the	 assessment	 basis.	 

Continuous	and	systematic	assessment	and	reporting	results.

	 3)		Analysis	Expert	interviews	10	people	have	suggested	knowledge	management.	Of	schools 

under	section	19	the	Province	Include	(1)	the	creation	of	knowledge,	5	(2),	the	screening	knowledge,	

(3),	 the	exchange	of	 learning	Article	4	 and	 (4)	of	 section	3	of	 the	 stored	 knowledge,	 and	 (5)	 the	 

number	4	and	evaluated.

 Keywords : Knowledge	Management	Model

บทน�า

	 สังคมไทยก�าลังต้องการนโยบายและยุทธศาสตร์

ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตแนวโน้มการจัดการศึกษาใน

อนาคตที่หลายประเทศให้ความส�าคัญซึ่งมุ่งเน้นไปที่รูป

แบบการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อกระแสของ

โลกาภิวัฒน์	 และเศรษฐกิจการแข่งขันรวมไปถึงแนวโน้ม

การเป็นเศรษฐกิจฐานความรู ้	 (knowledge-based	 

economy)	จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการ	“รวมพลัง”มีการ

ออกแบบร่วมกนัและจดัการร่วมกนัทีด่	ี(สยามธรุกิจ.	2553	

:	เว๊ปไซด์)	 เมื่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญ

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์การการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น

รวดเร็วและรุนแรง	 ก็ด้วยปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดด

ของเทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันาอย่างต่อเนือ่งและความ

ซบัซ้อนของระบบเศรษฐกจิ	ซึง่ส่งผลกระทบกับการด�าเนนิ

งาน	 ทั้งภายในและภาบนอกองค์การ	 ส่งผลให้เวทีการ

แข่งขันที่เคยจ�ากัดอยู่ในวงแคบๆ	 ขยายขอบเขตออกไป

ครอบคลมุทัว่โลก	ดงัน้ันในยคุสงัคมฐานความรูแ้ละแรงงาน

ความรู	้(Knowledge	and	Knowledge	Workers)	เป็น

ยุคที่ ใช ้ความรู ้ เป ็นป ัจจัยส�าคัญของการพัฒนาและ 

การใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคม	 (The	

ฝงBrooker	Group.	1999	:	15)	รวมถงึการบรหิารราชการ

แนวใหม่ได้เน้นถึงการท�าให้ส่วนราชการเป็นองค์การแห่ง

การเรยีนรู้	และจะต้องพฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญ	ให้แก่

ข ้าราชการอย ่างเพียงพอแก่การปฏิบั ติงานและให ้

สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	

โดยใช้	 “การจัดการความรู้”เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้าง

พลังทวีคูณ	 (Synergy)	 ที่ผู้บริหารของทุกองค์การควรให้

ความสนใจอย่างยิง่เนือ่งจากในโลกยคุ	“สงัคมแห่งการเรยีน

รู	้ยคุโลกาภวิฒัน์	ยคุแห่งการเปลีย่นแปลง”	หน่วยราชการ

จะต้องปรับตัวเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่	 และเปล่ียนวิธี

ท�างานใหม่	 มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ใน

สังคมโลก	 และจะต้องใช้การศึกษาเป็นร�ากฐานส�าคัญ	 ใน

การพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2545	:	เว๊ปไซด์)

	 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ�านาจไป

สู่เขตพื้นที่การศึกษา	สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	โดยก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ

จดัการศกึษาได้ในระดับใดระดบัหนึง่ตามความพร้อม	ความ

เหมาะสม	 และความต้องการภายในท้องถ่ิน	 ซ่ึงกระทรวง

ศึกษาธิการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความ

พร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โดยกระทรวงมีหน้าที่ในการประส�านส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

นโยบายและได้มาตรฐาน	รวมทัง้ส่งเสรมิให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ทั้งการร่วม 

บริจาคทรัพย์สินและทรัพย�ากรอ่ืนแก่สถานศึกษาได้ตาม
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ความเหมาะสม	 ความจ�าเป็น	 เพื่อให้การจัดการศึกษามี

คณุภาพเกิดประสทิธภิาพ	และสามารถจดัการศกึษาทีต่อบ

สนองต่อความต้องการของท้องถิน่อย่างแท้จรงิ	(ส�านกังาน

เลขาธิการสภ�าการศึกษา	2553	:	1)

	 การจัดการความรู ้จึงเป็นกระบวนการบริหาร

จัดการรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนากระบวนการท�างาน

อย่างเป็นระบบโดยใช้ความรู้เป็นฐานควบคู่ไปกับการ

พัฒนาการเรียนรู	้ ทั้งส่วนที่เป็นทักษะการปฏิบัต	ิ ทัศนคต	ิ

ความรู	้ผ่านการจ�าแนก	วิเคราะห์	จัดระเบียบความรู้เพื่อ

สรรหา	 คัดเลือกจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร ่

ส�ารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม	 และเอื้ออ�านวยให้เกิดการ

แบ่งปันความรูใ้นเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ขององค์กร	เพือ่ปรบัปรงุ

เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและให้ได้มุมมองใน

องค์กรมากขึน้	(วจิารณ์	พานชิ.	2552	:	7-79)	ดงันัน้องค์กร

สมัยใหม่จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ

สงัคมโลกต้องสามารถท�างานร่วมกนัเป็นทมีเพือ่ผลักดนัให้

องค์กรมปีระสทิธภิาพ	สามารถอยูร่อด	(วนัทนา	เมอืงจนัทร์	

และคณะ.	2548	:	1)	โดยที่การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์

แห่งกระบวนการเรยีนรูท้ีซ่บัซ้อนและกว้างขวาง	รวมถงึการ

รวบรวม	 การจัดระบบ	 การจัดเก็บ	 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อ

สร้างความรู ้	 อีกท้ังการแบ่งปันความรู ้	 (Knowledge	 

Sharing)	ถ้าไม่มีการแบ่งปันความรู	้ความพยายามในการ

จัดการความรู้ก็จะไม่ประสบผลส�าเร็จพฤติกรรมภายใน

องค์กร	 เช่น	 วัฒนธรรมและสังคมมีความส�าคัญยิ่งต่อการ

จัดการความรู	้พลวัตวิธีปฏิบัต	ิมีผลต่อการแบ่งปันความรู	้

ดังนั้นกิจกรรมเก่ียวกับคน	 ได้แก่	 การดึงดูดคนเก่งและดี	

การพฒันาคน	การตดิตามความก้าวหน้าของคนและการดงึ

คนมีความรู้ความสามารถไว้ในองค์กร	ถือเป็นส่วนหนึ่ง	ใน

การเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรการจัดการความรู้คือดัชนี

บอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรือไม่ที่จะ

ท�าให้คนได้รบัความรูท้ีต้่องการภายในเวลาทีเ่หมาะสม	รวม

ทั้งช่วยท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และน�าความรู้ไป

ปฏิบัติเพื่อยกระดับความรู้ปรับปรุงการด�าเนินงานของ

องค์กร	 ทั้งนี้การจัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือท่ีจัดการกับ

ตวัของความรูโ้ดยตรง	แต่เป็นวิธกีารทีจ่ะท�าให้เกดิการแลก

เปลีย่นความรูท้ีม่รีะหว่างกนัได้	(บญุดี	บญุญากิจ	และคณะ.	

2549	:	21)

	 ดังนัน้สถานศกึษาสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

อุดรธานี	 จ�าเป็นต้องเข้าใจถึงแนวท�างการน�าการจัดการ

ความรู้ที่เหมาะสมส�าหรับองค์กรโดยข้ันตอนที่ส�าคัญคือ

การวเิคราะห์สภาพการด�าเนนิการจดัการความรู	้ตลอดจน

ปัญหา	และอปุสรรค	เนือ่งจากข้อมลูดงักล่าวจะท�าให้สถาน

ศกึษาสังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัอดุรธานสีามารถน�า

ไปใช้ในการสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดัการความรูใ้ห้เกดิ

ขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาสภาพปัญหา	การจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีตาม

สถานภาพ

	 3.		เพื่อเสนอแนะการจัดการความรู ้ของสถาน

ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

วิธีการด�าเนินงานวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 ประชากรที่

ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการครูและผู้ช่วยครู

ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน	ี

รวมทั้งส้ิน	 270	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษา	

จ�านวน	17	คน	ข้าราชการครู	จ�านวน	144	คน	ผู้ช่วยคร	ู

จ�านวน	 109	 คน	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	จ�านวน	14	คน	ข้าราชการคร	ูจ�านวน	

103	คน	ผู้ช่วยคร	ูจ�านวน	86	คน	รวมทั้งสิ้น	203	คน	โดย

ใช้ตารางเครจซีแ่ละมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan.	1970	

:	607-610)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

190

ประกอบด้วย	1)	แบบสอบถาม	แบบมาตรส่วนประมาณค่า	

5	ระดับ	จ�านวน	30	ข้อ	ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่

ระหว่าง	 0.6-1.0	 และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม	

เท่ากับ	0.88	2)	แบบสัมภาษณ	์จ�านวน	1	ชุด	ได้แก่	แบบ

สัมภาษณ์แบบ	 มีโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)

ผลการวิจัย

	 จากการวิจัย	 รูปแบบการจัดการความรู้ของสถาน

ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	 มีการ

อภิปรายดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 1.		ผลการศึกษาสภาพ	 ปัญหาการจัดการความรู้

ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน	ี

ได้มีข้อค้นพบ	และน�า่สนใจน�ามาอภิปราย	ดังนี้

	 	 1.1		 จากการศึกษาสภาพการจัดการความรู้

ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน	ี

พบว่า	 สภาพการจัดการความรู ้	 โดยรวมอยู ่ในระดับ 

ปานกลาง	เมือ่พจิารณาหาค่าเฉลีย่เรยีงจากมากไปหาน้อย	

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านการสร้างความรู้	 อยู่

ในระดบัปานกลาง	รองลงมา	คอื	การกลัน่กรองความรู	้การ

จัดเก็บความรู	้การแลกเปลี่ยนเรียนรู	้และการประเมินผล

ความรู	้ตามล�าดับ	ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการบริหารองค์กร

ในปัจจบุนั	คอื	การมุง่น�าองค์กรสูค่วามเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้	ซึง่มีความจ�าเป็นจะต้องบรหิารจดัการความรูภ้ายใน

องค์กรให้เป็นระบบที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริง	

และต่อเนื่อง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ปิยนาถ	 

บุญมีพิพิธ	(2551	:	235	-257)	ซึ่งถือว่าการจัดการความรู้

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนทีม่คีณุภาพ	และสามารถน�าไปพฒันาระบบการท�างาน

ของตนเอง	และยงัส่งผลถงึการพฒันาระบบการท�างานของ

สถานศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย	 ของ	 มะรอบ	ี 

แจะแม	(2553	:	70-79)	โดยมีกระบวนการจัดการความรู้

ประกอบด้วย	1)	การแสวงหาความรู้	2)	การสร้างความรู	้

3)	 การจัดเก็บความรู้	 4)	 การวิเคราะห์และสกัดความรู	้ 

5)	การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู	้6)	การประยุกต์ใช้และ

การท�าให้ข้อมูลถูกต้องและเที่ยงตรง	 พร้อมกับการจัดท�า

แผนการจดัการความรูโ้ดยมเีป้าหมาย	เพือ่ให้ความรูท้ีม่อียู่

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรวบรวมและน�ามา

จัดการอย่างเป็นระบบเกิดเป็นคลังปัญญา	 มีการจัดระบบ	

หมวดหมู่	 น�าเทคโนโลยีส�ารสนเทศมาใช้ในการจัดการให้

ง่ายต่อการเข้าถึง	และสืบค้น	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

กุณฑิก�า	สงวนศักดิ์ศิร	ิ(2554	:	291-341)	โดยภาพรวมรูป

แบบการจดัการความรูข้องจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัอยูใ่น

ระดับมากที่สุด

	 	 1.2		 จากการศึกษาปัญหาการจัดการความรู้

ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน	ี

พบว่า	 ปัญหาการจัดการความรู้	 โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	เมื่อพิจารณาหาค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย	พบ

ว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านการสร้างความรู้	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง	รองลงมา	คือ	การกลั่นกรองความรู้	การ

ประเมินผลความรู	้การจัดเก็บความรู	้และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	 ตามล�าดับ	 ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก	 หลักสูตรสถาน

ศึกษายังไม่ลงตัวชัดเจน	มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	กา

รส�านต่อรูปแบบหลักการ	 กระบวนการสอบไม่สอดคล้อง

กัน	 ท�าให้ผู้เรียนแต่ละช้ันปีไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้

อย่างต่อเนื่องกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กริชเพชร	

โสภาพ	(2552	:133-140)	พบว่าตวัแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบ

หลักที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต้	 ประกอบด้วย	 

5	องค์ประกอบหลักดงันี	้องค์กร	ภ�าวะผู้น�า	การเรยีนรู	้การ

บริหารจัดการความรู	้ และเทคโนโลย	ี ซึ่งสอดคล้องกับผล

งานวจิยัของ	สรุพงษ์	เอือ้ศริพิรฤทธิ	์(2547)	และท�าให้ช่วย

แก้ปัญหาการจัดการความรู	้ ดังนี้	 1.	ด้านการปรับเปลี่ยน

และการจัดการพฤติกรรม	 1)	 บุคลากรไม่เห็นประโยชน์

โดยตรงที่จะเกิดกับตัวเอง	บุคลากรน�าความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลีย่นไปใช้ในการปฏบิตังิานได้น้อย	2)	ขาดการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในองค์กร	การจัดการความรู้ซึ่งอาจไม่ได้

มกีารส�ารวจความต้องการของบคุลากร	2.	ด้านการสือ่ส�าร
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ในองค์กร	1)	การสร้างเนื้อหาและรูปแบบการถ่ายทอดไป

ยังกลุ่มเป้าหมายงานลักษณะน้ีจ�าเป็นต้องมีทีมงานที่มี

ความคดิรเิร่ิมสร้างสรรค์และต้องใช้เวลา	3.	ด้านการพฒันา

กระบวนการและเครือ่งมอื	1)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวม

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	2)	เครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	4.	ด้านการเรียนรู้	1)	ขาดการประเมิน

และติดตามผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม	2)	ไม่มีการฝึก

อบรมแก่สมาชิกคณะท�างานท�าให้สมาชิกท�าหน้าที่รับผิด

ชอบในการก�าหนดแผนปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนขาด

ความรู้และทักษะในการท�างาน	5.	ด้านการวัดและติดตาม

ประเมินผล	 1)	 การก�าหนดตัวช้ีวัดท่ีไม่สมบูรณ์เนื่องจาก

ขาดตัวชี้วัดน�า	 (Leading	 Indicator)	 มีเพียงตัวช้ีวัดตาม

(Lagging	Indicator)ท�าให้คณะท�างาน	ไม่สามารถควบคุม	

และติดตามความคืบหน้า	ในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 2)	 ขาดการน�าผลการประเมินไปใช้เพื่อ

ทบทวนและปรับปรุงการด�าเนินงาน

	 2.	 	 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุดรธานีตามสถานภาพด้านหน้าที่	พบว่า	ผู้บริหาร

สถานศกึษา	ข้าราชการคร	ูและผูช่้วยคร	ูมคีวามคดิเหน็ต่อ

สภาพการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี

ระดับนัยส�าคัญท�างสถิติที่ระดับ	.01	สามารถอธิบ�ายได้ว่า	

ผู้บริหารสถานศึกษา	ข้าราชการครู	และผู้ช่วยคร	ูสามารถ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุดรธานี	 ได้ในระดับปานกลาง	 สอดคล้องกับการ

ศกึษาของ	มะรอบ	ีแจะแม	(2553	:	70-89)	ศกึษาเรือ่งการ

จดัการความรู้ของครโูรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 1	 พบว่า	 

1)	 ครูโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาปัตตาน	ีเขต	1	ตระหนกัถงึความส�าคญั

และประโยชน์ของการปฏิบัติการจัดการความรู้	 2)ครู

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	มีการปฏิบัติการจัดการความ

รู้	 ด้านการค้นหาความรู้โดยมีการศึกษาวิสัยทัศน	์ พันธกิจ	

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน	 และมีการก�าหนดสิ่งที่ต้อง

เรียนรู ้ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่	 ที่รับผิดชอบ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าประสงค์	 ของ

โรงเรียน	3)	ครูโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 1	 มีการปฏิบัติ

การจัดการความรู	้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู	้ โดย

การใช้เทคโนโลยีส�ารสนเทศมาใช้ในการสร้างและแสวงหา

ความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนางาน	 และมีการปรับปรุงงานให้

ประสบผลส�าเร็จ	 4)	 ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 1	

มีการปฏิบัติการจัดการความรู้	 ด้านการจัดการความรู้ให้

เป็นระบบ	 โดยมีการก�าหนดแผนผังกระบวนการในการ

ท�างานอย่างเป็นระบบ	 มีการรวบรวมและสร้างระบบฐาน

ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืความรู	้ทีส่ามารถค้นหาและน�าไป

ใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเรว็	5)	ครโูรงเรยีนประถมศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	

เขต	 1	 มีการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมาะ

สมกับความสามารถและความเชี่ยวช�าญ	 ของแต่ละบุคคล	

มีการจัดท�าเอกสารและจัดท�าสรุปบทเรียนที่ได้รับอย่าง

ชดัเจน	6)ครโูรงเรยีนประถมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	 1	 มีการปฏิบัติการ

จัดการความรู้ด้านการเข้าถึงความรู้อย่างมีระบบ	สามารถ

เข ้าถึงข ้อมูลโดยผ�่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อินเตอร์เน็ตหรือระบบอื่น	ๆ	ได้อย่างสะดวก	รวดเร็วและ

ถูกต้อง	 มีการจัดเก็บข้อมูล	 ความรู้ขององค์การเพื่อความ

สะดวกในการค้นหา	เช่น	งานวิจัย	ผลงานประจ�าปี	และมี

การจดัท�าฐานข้อมลูความรูแ้ละรวบรวมวธิปีฏิบตัทิีเ่ป็นเลิศ	

(Best	Practice)	ทัง้ทีม่ภีายในและจากภายนอกหน่วยงาน	

เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู ้ได	้ 

7)	 ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	มีการปฏิบัติการจัดการ

ความรู้ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู	้โดยการร่วมกัน

พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน	 มีเวทีส�าหรับแลกเปลี่ยน
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ความรู ้มีการจัดประชุมหรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะ 

ลักษณะ	เพื่อให้ครูทุกคนมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรู้	 ซึ่งกันและกัน	 8)ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปัตตานเีขต	1	มี

การปฏบิติัการจดัการความรู	้ด้านการเรยีนรู	้โดยได้เลง็เหน็	

และตระหนักถึงความส�าคัญมีการพัฒนาตนเอง	 ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณ	มีนโยบายแผนงาน	ที่ชัดเจน	มีการ

จัดระบบส�ารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

	 3.		ผลการวิเคราะห์	 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 

10	คน	เพือ่ให้ได้ข้อเสนอแนะการจดัการความรู	้ของสถาน

ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

	 	 3.1	 ด้านการสร้างความรู้

	 	 	 ควรมี	 1)	 การศึกษาหาความรู้ใหม่อย่าง

สม�่าเสมอและต่อเนื่อง	โดยมี	2)	วิสัยทัศน์ที่ดีและมีวิธีการ

ในค้นคว�า้หาความรูใ้หม่อย่างหล�ากหลาย	เพือ่ให้	3)	เข้าถงึ

ความรู้อย่างแท้จริง	 อีกทั้ง	 4)	มีการวิเคราะห์	 สังเคร�าะห์

ความรู้ใหม	่ ซึ่งจะท�าให้เกิด	 5)	 การสร้างความรู้อย่างเป็น

รูปธรรม	ต่อไป	ตามที	่Alavi	and	Leidner	(2001)	ได้ศกึษา

ว่าการกลัน่กรองความรูเ้ป็นกจิกรรมการสร้างเนือ้หาความ

รูใ้หม่	หรอืการทดแทนเนือ้หาความรูท้ีม่อียูเ่ดมิขององค์กร	

ซึ่งเน้นความส�าคัญของกระบวนการในระดับบุคคลและ

กลุ่มการสร้างความรู้ใหม่	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

กุณฑิกา	สงวนศักดิ์ศิริ	(2554	:	291-341)	ที่ว่า	“ที่ส�าคัญ

การสร้างความรูต้้องการน�าความรู้เก�า่หรอืความรู้ทีแ่สวงหา

มาแล้วน�ามาสร้างเป็นความรูใ้หม่	ทัง้ความรูฝั้งลกึและความ

รู้ชัดแจ้ง”

	 	 3.2	 ด้านการกลั่นกรองความรู้

	 	 	 ควร	 1)	 น�าเครื่องมือ	 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาใช้ในการกลั่นกรองความรู	้ทั้งนี้ต้องมี	

2)	 ตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ใหม่	 ด้วยวิธีการที่

หล�ากหลาย	เพื่อให้สามารถ	3)	ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

บุคคล	 เวลา	 และหน่วยงาน	 และมีแนวคิดเพิ่มเติมของ

ส�านักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	กพร.	 (website)	 ในการก

ลั่นกรองความรู้	ว่า	“ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้

เป็นมาตรฐาน,	ใช้ภาษาเดยีวกนั,	ปรบัปรงุเนือ้หาให้สมบรูณ์	

จัดท�ารูปแบบและ	 “ภาษา”	 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว

ทัง้องค์กร	เรยีบเรยีงปรบัปรงุเนือ้หาให้ทนัสมัยและตรงกบั

ความต้องการ”	และมคีวามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกับงานวจิยั

ของ	กริชเพชร	โสภาพ	(2552	 :	133-140)	ที่ว่าการกลั่น

กรองความรู	้เป็นการปรบัปรงุเอกสารทกุอย่างจะต้องมกีาร

ระดมความคดิเหน็	และจัดให้มกีารสมัมน�าเพือ่ให้ได้รปูแบบ

เอกสารทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน	เพือ่ง่ายต่อการบนัทกึและ

เรียนรู้	การจัดการความรู้ให้เป็นระบบและให้เป็นแนวทาง

การปฏิบัติอย่างเดียวกัน

	 	 3.3	 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 	 ควรมี	 1)	 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้

เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 จัดให้มี	 2)	 การประชุม	

อบรม	สัมมนา	พบปะพูดคุยระหว่างกัน	ทั้งในช่วง	3)	ก่อน

เริ่มการปฏิบัติ	 ระหว่างการปฏิบัติ	 และหลังการปฏิบัติ	

พร้อมม	ี4)	การนเิทศก�ากบัตดิตาม	เพือ่ให้การจดัการความ

รู้ประสบผลส�าเร็จ	 ดังที่	 Nonaka	 ได้ศึกษา	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา.	2552	:	18-19)	การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เป็นขั้นตอนที่บุคคล	กลุ่ม	ฝ่าย	แผนก	ได้รับความรู้

จากประสบการณ์ของอีกฝ�่ายหนึ่ง	Nevo	(2003)	ได้เสนอ

ช่องท�างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ว่าอาจจะท�าได้ในลักษณะ

ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล	 และจากระดับอื่นๆ	

(กลุ่ม	ทีม	องค์กร)	และวิธีการถ่ายโอนความรู	้อาจจะท�าได้

โดยการใช้เครื่องมือที่หล�ากหลาย	 โดยเฉพ�าะอย่างยิ่งโดย

การเป็นชุมชนผู้ปฏิบัติ	 Community	 of	 Practices)	

(Wenger,	McDermott,	 and	 Snyder.	 2002)	 แต่ตาม

ความคิดของ	Nonaka	 นั้น	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้

ฝังลึกจะเป็นไปได้ด้วยดีโดยการพบหน้าของผู้ปฏิบัติงาน

ร่วมกัน	 โดยมีการจัดสถานที่และบรรย�าก�าศที่เป็นกันเอง

และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้(Nonaka.	2006)	และ

มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Chin-loy	

(2003	:	90)	การแบ่งปันความรู	้ท�าให้พฒันาความสามารถ

ใหม่ๆ	 ส�าหรับกิจกรรมที่ผ�่านกระบวนการเรียนรู้	 ได้เป็น

อย่างดี
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	 	 3.4	 ด้านการจัดเก็บความรู้

	 	 	 ควรม	ี 1)	 วิธีการจัดเก็บที่ด	ี และมีความ

ปลอดภยัของข้อมลู	อ�าศยั	2)	วธิกีารต่างๆ	ดงันี	้การจดัเกบ็

ในรปูแบบอินเตอร์เน็ต	ไฟล์ข้อมลู	คอมพิวเตอร์	การบนัทึก

ลงในแฟ้มข้อมูล	 และจัดเก็บในตู้เอกสาร	 โดย	 3)	 การจัด

เก็บอย่างเป็นระเบียบ	 จัดหมวดหมู่	 เพ่ือให้ง่ายต่อการ

สบืค้นในคร้ังต่อไป	และตามที	่Nonaka	ได้ศกึษา	(ส�านกังาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา.	2552	:	18-19)	การจดัเกบ็ความ

รู	้ประกอบขึ้นด้วยกิจกรรมหลายประการ	ได้แก่	การคว้า

ความรู	้การน�ามาจัดระบบ	และการจัดเก็บความรู้	ส�าหรับ

การจดัระบบความรูน้ัน้มีความหมายครอบคลมุ	ถงึการแพร่

ขยายความรู	้ทัง้นี	้องค์กรจะต้องเปลีย่นความรูฝั้งลกึให้เป็น

ความรู้ชัดแจ้ง	 และการจัดเก็บจะต้องมีการวางระบบที่ด	ี

และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วิสิทธิศักดิ์	 ชัยเกิด	

(2553	:	244-289)	การจดัเก็บความรู	้คอืการรวบรวมความ

รูท้ีส่ร้างขึน้จากชดุฝึกการอ่านให้อยูใ่นรูปของเอกสาร	แฟ้ม	

หรือเก็บในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน

น�าไปใช้ค้นหาง่ายโดยจัดเก็บในรูปของศูนย์ความรู้

	 	 3.5	 ด้านการประเมินผลความรู้

	 	 	 ในการประเมินผลความรู	้ต้องมี	1)	การ

ก�าหนด	วางแผนการประเมินผลความรู	้ โดยมี	2	)ทิศท�าง	

ระยะเวลา	วิธีการประเมินที่ชัดเจน	และม	ี3)	การรายงาน

ผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อ	 4)	 เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการความรู้ในด้านนั้นๆ	ให้ดียิ่งขึ้น	มีแนวคิด

เพิม่เตมิของฉลาด	จนัทรสมบตั	ิ(2550	:	264-265)	ทีก่ล่าว

ว่า	 การเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ	 ปรับปรุงพัฒนางาน	 การต้ัง

ค�าถามใหม่และน�าไปปฏิบตัใิห้บรรลเุป้าหมาย	เป็นผล	จาก

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (PAR)	 (website)	

การประเมินผลความรู้	คือการตัดสิน	หรือวินิจฉัยสิ่งต่างๆ	

ทีไ่ด้จากการวดัผล	ต้องใช้ดลุยพนิิจด้วยความรอบคอบก่อน

ตัดสินใจ	 จะต้องประเมินด้วยความเที่ยงธรรมและมี

คุณธรรมอย่างสูง	 และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วสิทิธิศั์กดิ	์ชยัเกดิ	(2553	:	290-294)	ศกึษาเรือ่งการพัฒนา

รูปแบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการของโรงเรียนบ้าน

พระบาทนาหงส์	 จังหวัดหนองคาย	 อยู่ในระดับมาก	 การ

ประเมินผลความรู้	 ท�าให้เกิดทีมผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�างานวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 การ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุดรธานี	 จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุก

กระบวนการของการจัดการความรู้

	 	 1.2		 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 การ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัอดุรธาน	ีควรปรบัปรงุความย�ากง่ายของข้อมลู	เพือ่

ให้สะดวกและเหมาะสมกับบุคคล	ในแต่ละสถ�านภาพตาม

หน้าที่

	 	 1.3		 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 การ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุดรธานี	ต้องมีจัดกิจกรรม	และการเรียนรู้	ที่แปลก

ใหม่และหล�ากหลาย	ให้กับบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.4		 การเตรยีมความพร้อมในการจัดการความ

รูข้องสถานศกึษาสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัอดุรธาน	ี

โดยมกีารจดัการอบรม	สมัมนา	ประชมุเชงิวิช�าการ/ประชมุ

เชิงปฏิบัติการ	 เพื่อให้	 บุคลากรและหน่วยงาน	 สามารถ

จัดการความรู้ได้อย่างสมบูรณ์

	 	 1.5		 การตรวจสอบการและประเมินผลการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุดรธานี	 โดยให้ศึกษานิเทศก์ออกมาก�ากับนิเทศ

ติดตาม	การรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม�า่เสมอ

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป	ควรวจิยัเพือ่

ศกึษารปูแบบการจดัการความรูจ้ากนกัวชิาการและองค์กร

ต่างๆ	 เพื่อวิเคราะห์และสังเคร�าะห์ให้เป็นรูปแบบการ

จัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุดรธานี	ต่อไป
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การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2548 ปรับปรุง พ.ศ. 2549

Curriculum Evaluation of the Bachelor of Education Program in Science 

of Rajabhat Maha Sarakham University 2005 Revised 2006

อพันตรี	พูลพุทธา1,	สุรวาท	ทองบุ2,	และ	กนกอร	ค�าผุย3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2549	ด้านบรบิทของหลกัสตูร	ด้านปัจจยัเบือ้งต้น	ด้าน

กระบวนการของหลักสูตร	และด้านผลผลิต	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	อาจารย์	นักศึกษา	บัณฑิต	และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก	่

แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ	์สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		การประเมินบริบทของหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	มีความคิดเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรควรปรับปรุง	

เพิ่มรายวิชาเอกบังคับ	 เพิ่มรายวิชาการสอนที่เกี่ยวกับหลักสูตรและพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์	 รายวิชาวิชาชีพครู

ควรเพิม่รายวชิาให้สอดคล้องกบัครุสุภา	ส่วนนักศกึษาและบณัฑติศกึษาเหน็ว่า	ด้านเนือ้หารายวชิาของหลกัสตูรครศุาสตร

บัณฑิต	วิทยาศาสตร์	อยู่ในระดับมาก

	 2.		การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	มีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะอาจารย์ควร

มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ๆ	และควรเป็นแบบอย่างทีด่	ีวสัดุการศกึษา	และสิง่อานวยความสะดวกควรพร้อมใช้งาน

และควรสรรหาเพิม่	อนิเตอร์เนต็ควรมสีญัญาณทีค่รอบคลมุ	ส่วนนกัศกึษาและบณัฑติศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อด้านเนือ้หา

รายวิชาของหลักสูตรโดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก

	 3.		การประเมนิกระบวนการของหลกัสตูร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรมคีวามคิดเหน็ว่าอาจารย์ผู้สอนเน้นการจดัการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ใช้วธิกีารวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ	และใช้วิธกีารประเมนิอย่างหลากหลาย	ด้านการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรมีการคัดเลือกสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงทุกปี	ส่วนนักศึกษาและบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็น

1	อาจารย์คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	อาจารย์คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ว่า	ด้านกระบวนการของหลักสูตรโดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก

	 4.		การประเมินผลผลิตของหลักสูตร	 ครูพ่ีเลี้ยงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	อยู่ในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ	:	หลักสูตร,	วิทยาศาสตร์

Abstract

	 The	research	aimed	to	evaluate	the	curriculum	of	the	Bachelor	of	Education	Program	in	Science	

of	 Rajabjat	Maha	 Sarakham	University	 2005	 revised	 in	 2006	 focusing	 on	 curriculum	 contents	 and	 

products.	The	samples	were	university	teachers,	students,	graduates	and	assistant	teachers.	They	were	

selected	by	 the	stratified	 random	sampling	method.	The	 instrument	was	a	questionnaire,	and	an	 

interview	form.	The	statistics	used	were	percentage,	mean	and	standard	deviation.

Results of the research are as follows:

	 1.		The	overall	opinion	of	the	university	teachers	on	the	curriculum	contents	recommended	

that	the	structure	of	science	curriculum	should	be	improved.	There	should	be	more	core	science	

courses	of	curriculum	design	and	development	including	instructional	behavior.	The	research	findings	

showed	that	the	overall	opinion	of	the	university	students	on	the	curriculum	contents	was	at	a	high	

level.

	 2.		Regarding	the	assessment	of	primary	factors,	the	study	suggested	that	there	should	be	more	

experts	in	science	of	the	science	program.	The	teaching	materials	should	be	available	for	the	teachers	

and	students.	The	internet	network	should	be	widespread	in	the	university.	The	overall	opinion	of	

the	university	students	and	graduates	on	the	curriculum	contents	was	at	a	high	level.

	 3.		Regarding	 the	evaluation	of	curriculum	process,	 the	findings	 indicated	that	 the	 teachers	

emphasized	student-centered	learning	activity	management,	authentic	assessment,	various	assessment	

forms.	Regarding	the	internships,	there	should	be	a	careful	selection	of	schools	and	assistant	teachers	

for	the	internships	of	students.	The	overall	opinion	of	the	university	students	and	graduates	on	the	

curriculum	contents	was	at	a	high	level.

	 4.		The	overall	opinion	of	the	assistant	teachers	toward	the	required	intern	students	was	at	a	

high	level.

 Keywords	:	Curriculum,	Science
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บทน�า

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	

2542	แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที	่ 2	พ.ศ.	2545	 ได้บัญญัติไว้ว่า	

“ให้กระทรวงศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการผลิตและพัฒนา

ครูคณาจารย์และบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงโดยการ

ก�ากับและประสานงานให้สถาบันที่ผลิตครูและพัฒนาครู

คณาจารย์รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม

และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนา

บุคลากรประจ�าการอย่างต่อเนื่อง…”	ดังนั้นสิ่งส�าคัญอย่าง

หนึง่ในการพัฒนาวชิาชพีครคูอื	การผลติครรูุน่ใหม่ทีม่หีวัใจ

เป็นคร	ูมคีวามรู	้และทกัษะทีจ่าเป็นต่อการจดัการเรยีนการ

สอนและควรมีการปฏิรูปการฝึกหัดครูอย่างจริงจังทั้งด้าน

หลักสูตร	 กระบวนการสอนของอาจารย์	 กระบวนการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 และการประเมินผล	 (ชนาธิป	 

พรกุล.	2554	:	viii)

	 หลักสูตรนับว่าเป็นหัวใจของการศึกษา	 โดยเป็น

เครื่องมือที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของการ

ศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบัติ	 หลักสูตรนาความมุ่งหมาย

และนโยบายการศึกษาแปลงเป็นการกระทาข้ันพื้นฐานใน

สถานศกึษา	(ธารง	บวัศร.ี	2542	:	10-11)	อกีทัง้เป็นเครือ่ง

มอืใน	การควบคมุมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและ

คุณภาพของผู ้ เรียนให้เป ็นไปตามนโยบายและแผน

พัฒนาการศึกษาของประเทศและสอดคล้องกับความ

ต้องการของแต่ละท้องถิ่น	และหลักสูตรจะเป็นเครื่องบ่งชี้

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากร	 มนุษย์ให้มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาสังคมของประเทศ	 (วิชัย	

วงษ์ใหญ่.	2543	:	47)	การประเมนิหลักสตูรเป็นส่วนส�าคัญ

ท�าให้ทราบถึงบริบท	 (Context)	 ได้แก่	 จุดเด่น	 จุดอ่อน	

ปัญหาต่างๆ	ของหลักสูตร	ปัจจัยเบื้องต้น	 (Input)	 ได้แก่	

ความเหมาะสมของผู้สอน	 ผู้เรียน	 โครงสร้างหลักสูตร	

เนือ้หา	และสิง่อานวยความสะดวก	กระบวนการ	(Process)	

ได้แก่	ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน	ความ

เหมาะสมการวัดการประเมินผลการศึกษา	 รวมถึงผลผลิต	

(Product	 Evaluation)	 ได้แก่	 คุณภาพของนักศึกษาที่

ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและนักศึกษาออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ	(สมบูรณ	์ตันยะ.	2541	:	104)	อันจะ

ท�าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นต่อความต้องการของ

ประชากรเป้าหมายของหลักสูตร	 ใช้เป็นพื้นฐานในการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพ

สงัคมและผู้เรยีน	อกีทัง้ยงัได้สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงแผนงาน	กิจกรรม	และหลักสูตรให้เหมาะสม

ก่อนน�าไปปฏิบัติ	 เพื่อลดโอกาสเสี่ยง	 อุปสรรค	 ที่จะให้

หลักสูตรล้มเหลว	(ชฎาวัลย	์รุณเลิศ.	2552:	9-10)

	 คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์	 เป็นสถาบัน

อุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพคร	ู

จึงควรหาแนวทางในการผลิตและพัฒนานักศึกษาวิชาชีพ

ครูด้วยหลักสูตรและวิธีการสอนที่มีความเข้มข้นและมี

คุณภาพอย ่างดี 	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิทยาศาสตร์	 เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ที่ท�าการเปิดสอนให้กับ

นกัศกึษาวชิาชพีคร	ูใช้ระยะเวลาเรยีนจ�านวน	5	ปี	ปัจจบุนั

มีบัณฑิตส�าเร็จการศึกษามาแล้วจ�านวน	5	รุ่น	โดยบัณฑิต

กลุ่มดังกล่าวใช้หลักสูตร	 “ปีพุทธศักราช	 2548”	 และ

หลักสูตร	 “ปีพุทธศักราช	 2548	 ฉบับปรับปรุง	 2549”	 

ดงันัน้	หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ	สาขาวิทยาศาสตร์	จงึควร

ได้รับการประเมินหลักสูตรเพื่อจะได้ข้อมูลที่ลึกซ้ึงมากยิ่ง

ขึน้	เนือ่งจากมบีณัฑติส�าเรจ็การศกึษามจี�านวนเพิม่ขึน้	และ

จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจัดการศกึษา

ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	 ความต้องการของผู้เรียน

หรือผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว	 รวมท้ังความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่ส�าเร็จการ

ศึกษาไปแล้ว	 และช่วยให้สามารถหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วทิยาศาสตร์ให้ดยีิง่ขึน้ไป	การประเมนิหลกัสตูรครัง้นีผู้ว้จิยั

ได้เลือกการประเมินแบบ	 CIPP	 (CIPP	 Model)	 ของ	

Stufflebeam	ซึง่หลกัการประเมนิด้วยรปูแบบการประเมิน

แบบ	CIPP	นี้	 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�า
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ไปวเิคราะห์ส�าหรบัน�าผลไปใช้ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร	

นอกจากนี้	ยังเป็นการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ	โดยการ

ประเมินสภาพข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรในด้านต่างๆ	

เริ่มตั้งแต่ด้านบริบท	 (Context	 :	 C)	 ซ่ึงประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	โครงสร้างของหลักสูตร	เนื้อหา

สาระของหลักสูตร	ด้านปัจจัยป้อน	 (Input	 :	 I)	ประกอบ

ด้วยคณุลกัษณะของผูเ้รยีน	คณุลกัษณะของอาจารย์ผู้สอน	

วัสดุการศึกษา	 และสิ่ งอานวยความสะดวก	 ด ้าน

กระบวนการ	 (Process	 :	 P)	ประกอบด้วย	กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผล	 และการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ	ด้านผลผลติ	(Product	:	P)	ประกอบ

ด้วย	การประเมนิคณุลกัษณะของบณัฑติสาขาวทิยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2549	ซึ่งผล

ของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสนิใจหาทางเลอืกที่

ดกีว่าทัง้ด้านการจดัการเรยีนการสอน	และแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	และประเทศชาติให้

ยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2549

	 2.		เพื่อประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นของหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบบัปรบัปรงุ	

พ.ศ.	2549

	 3.		เพ่ือประเมินกระบวนการของหลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร ์	 คณะครุศาสตร ์	

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบบัปรบัปรงุ	

พ.ศ.	2549

	 4.		เพื่อประเมินผลผลิตของหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบบัปรบัปรงุ	

พ.ศ.	2549

ความส�าคัญของการวิจัย

	 1.		ท�าให้ได้สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออาจารย์	

และผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม

	 2.		เป็นแนวทางส�าหรบัอาจารย์หรอืผู้มคีวามสนใจ

ที่จะท�าการประเมินหลักสูตรอื่นๆ	

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 รูปแบบการประเมินในครั้งนี้	ผู้วิจัยใช้รูปแบบซิปป์	

CIPP	Model	ของสตฟัเฟิลบมี	(Stuffebeam)	เป็นแนวทาง

ในการประเมินหลักสูตร	ดังนี้

	 1.		ด้านบริบท	(Context)	ประกอบด้วย

	 	 1)	วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร	2)	โครงสร้างของ

หลักสูตร	3)	เนื้อหาสาระของหลักสูตร

	 2.		ด้านปัจจัยเบื้องต้น	 (Input)	 ประกอบด้วย	 

1)	 คุณลักษณะของผู้เรียน	 2)	 คุณลักษณะของอาจารย ์

ผู้สอน	3)	วัสดุการศึกษา	และสิ่งอานวยความสะดวก

	 3.		ด้านกระบวนการ	 (Process)	 ประกอบด้วย	 

1)	กระบวนการจัดการเรยีนรู	้2)	การวดัการประเมนิผลการ

ศึกษา	3)	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	 4.		ด้านผลผลิต	(Product	Evaluation)	เป็นการ

ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	 โดยแบ่งเป็น	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	2)	ด้านความรู้	3)	ด้านทักษะทางปัญญา	4)	ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	5)	

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร	และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.		ประชากร	 ได้แก่	 อาจารย์	 นักศึกษา	 บัณฑิต	

และครูพี่เลียงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	2548	

ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2549	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	376	คน	ดังนี้คือ

	 	 1.1	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวน	5	คน

	 	 1.2	 นักศึกษาฝึกประสบการณ์	 ปีการศึกษา	

2557	จ�านวน	153	คน

	 	 1.3	 บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	 ท่ีส�าเร็จการ

ศึกษาปีการศึกษา	2555-2556	จ�านวน	65	คน

	 	 1.4	 ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ	์

ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	153	คน

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก	่อาจารย์	นักศึกษา	บัณฑิต	

และครูพี่เลียงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	2548	

ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2549	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 จ�านวน	 191	 คน	 ซ่ึงได้มาจากการ

ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน	

(Krejcie	&	Morgan.	 1970	 :	 608-609)	 แล้วท�าการสุ่ม

แบบแบ่งชั้น

	 	 2.1	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวน	5	คน

	 	 2.2	 นักศึกษาฝึกประสบการณ์	 ปีการศึกษา	

2557	จ�านวน	77	คน

	 	 2.3	 บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	 ท่ีส�าเร็จการ

ศึกษาปีการศึกษา	2555-2556	จ�านวน	32	คน

	 	 2.4	 ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ	์

ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	77	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้าง

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี	้ได้แก	่

	 	 ฉบับที่	 1	 แบบประเมินหลักสูตร	 ส�าหรับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร	ูและบัณฑิตตอบ	โดย

ประเมินทั้งหมด	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านบริบท	ด้านปัจจัยเบื้อง

ต้น	และด้านกระบวนการ

	 	 ฉบับที่	 2	 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักศึกษา	ส�าหรับครูพี่เลี้ยงตอบ	โดยเป็นการ

ประเมินด้านผลผลิต

	 	 ฉบับที่ 	 3	 แบบสัมภาษณ์อาจารย์ประจ�า

หลักสูตร	ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง	โดย

สมัภาษณ์เกีย่วกบัด้านบรบิท	ด้านปัจจยัเบือ้งต้น	และด้าน

กระบวนการ

	 2.		การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1		 การสร้างแบบประเมิน

	 	 	 1)	 ศึกษาหลักสูตร	 เอกสารที่เกี่ยวกับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

	 	 	 2)	 ศึกษาเอกสารการประเมินหลักสูตร	

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ

ของ	CIPP	Model	เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ

	 	 	 3)	ก�าหนดกรอบโครงสร้างของ

สิ่งที่จะศึกษาในแบบประเมินแต่ละฉบับ

	 	 	 4)	สร้างแบบประเมิน

	 	 	 5)	 น�าแบบประเมินที่สร ้างขึ้นไปให  ้

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา	 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	3	ท่าน	พจิารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กบันยิามศพัท์เฉพาะ	ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของ

การใช้ภาษาในข้อค�าถาม

	 	 	 6)	จากนัน้นามาวเิคราะห์หาค่าดชันคีวาม

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ	 (IOC)	

โดยคดัข้อค�าถามมค่ีาตัง้แต่	0.50	ขึน้ไป	ผลคอืทกุข้อค�าถาม

มีค่า	IOC	ผ่านเกณฑ์

	 	 	 7)	น�าแบบประเมนิทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าจาก

ผู้เชีย่วชาญไปปรบัปรงุแก้ไข	แล้วจดัพมิพ์และน�าไปทดลอง

ใช้	(Try-out)	กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 	 	 8)	น�าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาหา
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ค ่าอ�านาจจาแนกรายข ้อของแบบประเมิน	 โดยใช ้

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ	(Item	Total	

Correlation)	 และหาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน	 

(Reliability)	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	 

Coefficient)	ของครอนบาค(Cronbach)

ตารางที่ 1	คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ด้าน อ�านาจจ�าแนก ความเชื่อมั่น

บริบท 0.50-0.78 0.87

ปัจจัยเบื้องต้น 0.65-0.83 0.93

กระบวนการ 0.46-0.84 0.89

ผลผลิต 0.34-0.88 0.97

	 	 	 9)	น�าแบบประเมนิทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

เสร็จแล้วนามาปรบัปรงุแก้ไข	แล้วจดัพมิพ์เป็นฉบบัจรงิเพือ่

เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

	 	 2.2		 แบบสัมภาษณ์

	 	 	 1)	ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์

	 	 	 2)	 สร้างแบบสัมภาษณ์ส�าหรับอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร	 เพื่อประเมินด้านบริบท	 ด้านปัจจัยเบ้ือง

ต้น	และด้านกระบวนการ

	 	 	 3)	น�าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุด

เดิมที่พิจารณาแบบประเมินพิจารณา	เพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของข้อค�าถาม

	 	 	 4)	 น�าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านข้อเสนอแนะ

จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง	แก้ไข

	 	 	 5)	 จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์เป็น

ฉบับจริง	เพื่อน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างทั้งด้วยตนเอง	 มอบหมายให้นักศึกษาไปเก็บ

รวบรวมข้อมูล

	 1.		ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากบณัฑติสาขา

วิทยาศาสตร์	 ที่ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร	 เดือน

ตุลาคม	2557	โดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร	์ชั้นปีที่	3	ที่

เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาช่วยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

	 2.		ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ปีการศึกษา	 2557	 โดย

ประธานสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ช่วยด�าเนนิการเกบ็รวบรวม

ในวันที่นักศึกษาเข้ามาสัมมนากลางภาค

	 3.		ด�าเนินการเก็บรวบรวมจากครูพี่เล้ียง	 โดยท�า

บนัทกึข้อความขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลู	แล้ว

นาส่งทางไปรษณีย์	 และเดินทางไปส่งด้วยตนเอง	 ใช้เวลา

เกบ็รวบรวมข้อมลูเดอืนธนัวาคม	2557	ถงึ	มกราคม	2558

	 4.		ด�าเนินการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

วทิยาศาสตร์	เพือ่ประเมนิหลกัสตูร	ครศุาสตรบณัฑติ	สาขา

วทิยาศาสตร์	พ.ศ.	2548	ฉบบัปรบัปรงุ	พ.ศ.	2549	ในเดอืน

มีนาคม	2558

การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง	 ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมส�าเร็จรูป	 และด�าเนิน

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 1.		ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของผู้ตอบแบบ

ประเมิน	วิเคราะห์หาความถี	่และร้อยละ

	 2.		การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	จากแบบประเมนิ

หลักสูตร	 และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ของนักศึกษา	 ในส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.		การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ	 จากการ

สัมภาษณ์	ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยครั้งนี	้พบว่า

	 1.		การประเมินบริบทของหลักสูตร
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	 	 1.1		 การประเมนิบรบิทของหลกัสตูร	จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	พบว่า

	 	 	 1)	 โครงสร้างหลักสูตร	 มีความเหมาะ

สมในหมวดศกึษาทัว่ไปและหมวดเลอืกเสร	ีแต่ในหมวดวชิา

เฉพาะด้านควรมีการแยกกลุ่มวิชาการสอนเพิ่ม	 จะท�าให้

นกัศกึษามคีวามสามารถในการสอนเพิม่ข้ึน	และควรมกีาร

ปรับจ�านวนหน่วยกิตให้มากขึ้นด้วย	2)	รายวิชาเอกบังคับ	

ควรเพิ่มรายวิชาสถิติศาสตร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์	และควร

รายวิชาการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช	 เพราะเดิมมีเพียงการ

เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์	 ส่วนรายวิชาการสอนท่ีควรเพิ่ม	 เช่น	

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์

พฤตกิรรมการสอนวทิยาศาสตร์	3)	รายวชิาวชิาชพีคร	ูควร

มีการปรับตามที่คุรุสภาก�าหนดมาตรฐาน	และรายวิชาชีพ

ครู	 ที่เป็นวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

ควรปรบัจ�านวนหน่วยกติให้มคีวามเหมาะสมตามทีคุ่รสุภา

ก�าหนด	ทั้งรายวิชาการสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถาน

ศึกษา	 ประมาณ	 50	 ชั่วโมง	 รายวิชาการทดลองสอน	

ประมาณ	50	ชัว่โมง	รายวชิาปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา	

1	 ประมาณ	 300	 ชั่วโมง	 และรายวิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา	2	ประมาณ	300	ชั่วโมง

	 	 	 2)	การประเมินบริบทของหลักสูตร	จาก

การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	พบว่า	นกัศกึษาและบณัฑติ

มีความคิดเห็นต่อด้านเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต	วิทยาศาสตร์	อยู่ในระดับมาก

	 2.		การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร

	 	 2.1		 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร	

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	พบว่า

	 	 	 1)	 คุณลักษณะของอาจารย์ผู ้สอนใน

รายวิชาต่างๆ	ควรมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ	เช่น	

กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็

จะจัดให้เรียนกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	ส่วนรายวิชาที่

เน้นทางการสอนและศาสตร์ทางวิชาชีพครู	 จะจัดให้เรียน

กับอาจารย์คณะครุศาสตร์	 ส่วนคุณลักษณะอื่นๆ	 ที่ควรมี	

เช่น	 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจ	

มีความเป็นครู	 เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา	 เพราะ

นกัศกึษาจะต้องออกไปเป็นครใูนอนาคต	2)	วสัดกุารศกึษา	

และส่ิงอานวยความสะดวก	2.1)	แม้ห้องเรยีนมจี�านวนมาก	

แต่อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยมีหลายห้องท่ีไม่พร้อมใช้	 มี

เพยีงห้องแต่ขาดอปุกรณ์	เช่น	โปรเจคเตอร์	จอ	เครือ่งเสียง	

เป็นต้น	 ต้องเป็นภาระส�าหรับอาจารย์ผู ้สอนที่ต้องหา

อปุกรณ์	หรอืซือ้อปุกรณ์มาใช้ส่วนตวั	2.2)	โสตทศันปูกรณ์

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนยังขาดประสิทธิภาพ

ในบางห้อง	 เช่น	บางห้องมีโปรเจคเตอร์แต่ไม่มีจอรับภาพ	

บางห้องมจีอรบัภาพแต่ไม่มโีปรเจคเตอร์	กระดานเป็นกระ

ดานดา	 ควรปรับให้เป็นกระดานที่เขียนไวท์บอร์ดท้ังหมด	

2.3)	 อินเตอร์เน็ตที่ให้บริการยังไม่เสถียร	 ครอบคลุมทั้ง

มหาวทิยาลยั	ควรเพิม่สัญญาณให้กบัทกุอาคารทกุชัน้เรยีน	

2.4)	หนังสือที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่หลากหลาย	 หนังสือเก่ามีปริมาณมากกว่าหนังสือใหม	่

การจดับรรยากาศควรให้เหมาะหรอืเอือ้ต่อการอ่านหนงัสือ

	 	 	 2)	 การประเมินป ัจจัยเบื้องต ้นของ

หลักสูตร	จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	พบว่า

นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อด้านเนื้อหารายวิชา

ของหลักสูตรโดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก

	 3.		การประเมินกระบวนการของหลักสูตร

	 	 3.1		 การประเมินกระบวนการของหลักสูตร	

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	พบว่า

	 	 	 1)	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน

มา	 อาจารย์ผู้สอนเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการที่มีส ่วน

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา	 และได้มีการจัดกิจกรรมทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน	 เพื่อเพ่ิมประสบการณ์กับผู้เรียน	 2)	

ด้านการวดัและประเมนิผลเน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ	

ใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย	 ให้ความยุติธรรมกับ

นักศึกษาทุกคน	3)	ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ได้มี

การคดัเลอืกสถานศกึษาและครพูีเ่ลีย้งทกุปี	เพือ่เป็นการให้

นักศึกษาได ้รับประสบการณ์ทางการสอนมากที่สุด	

อตัราส่วนครพูีเ่ลีย้งกับนกัศกึษามคีวามเหมาะสม	(1:1)	สิง่
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ที่ต้องการให้ปรับปรุงภาระงานของนักศึกษาเก่ียวกับการ

ทาวจิยัในชัน้เรยีน	คอื	การวจิยัในชัน้เรยีนทีใ่ห้นกัศกึษาท�า

ทุกภาคเรียนควรลดปริมาณลงให้เหลือทั้งปีใช้เพียง	1	เล่ม

	 	 	 2)	การประเมนิกระบวนการของหลกัสตูร	

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	พบว่า	 นักศึกษาและ

บณัฑติมคีวามคดิเหน็ต่อด้านเนือ้หา	รายวชิาของหลกัสตูร

ครุศาสตรบัณฑิต	 ด้านกระบวนการโดยภาพรวม	 อยู่ใน

ระดับมาก

	 4.		การประเมินผลผลิตของหลักสูตรด�าเนินการ

เกบ็ข้อมลูเชงิปรมิาณ	โดยให้ครพูีเ่ลีย้งประเมนิคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี	พบว่า	

ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 อยู ่ในระดับมาก	

(x̄=4.23)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดบัมาก

ทุกข้อ	 โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก	 ได้แก่	 ด้าน

คุณธรรม	 จริยธรรม	 (x̄=4.41)	 รองลงมาคือ	 ด้านทักษะ

ความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ	(x̄=4.37)	

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (x̄=4.23)	 ด้านความรู้	 (x̄=4.10)	

และด้านทักษะทางปัญญา	(x̄=	4.07)

สรุปและอภิปรายผล

	 การวจิยัครัง้นีส้ามารถสรปุและอภปิรายผลได้	ดงันี้

	 1.		การประเมินบริบทของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2549	

พบว่า	 โครงสร้างหลักสูตร	 ควรปรับปรุงหมวดวิชาเอก

รายวิชาเอกบังคับควรเพิ่มรายวิชา	 ควรเพิ่มจ�านวน

หน่วยกิตและปรับรายวิชาชีพครู	 ส่วนนักศึกษามีความคิด

เห็นว่าด้านเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอ

ยู่ในระดับมากการที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ

รายวิชาต่างๆ	ทั้งนี้เนื่องจากในป	ี2556	คุรุสภาได้ก�าหนด

มาตรฐานวชิาชพีครใูหม่จาก	9	มาตรฐานเป็น	11	มาตรฐาน	

(ราชกจิจานเุบกษา.	2556	:	67)	และนโยบายทางการศกึษา

มกีารปรบัเปลีย่น	ซึง่ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกับงานวจิยั

ของ	 วิไลวรรณ	 วิภาจักษณกลุ	 (2551)	 ท�าการประเมิน

หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์	พ.ศ.2551	ผล

การวิจัย	ผลการศึกษาบริบทของหลักสูตร	มีความชัดเจน

ของจุดมุ่งหมายของหลักสูตรของทุกรายวิชามีจุดหมาย

ชัดเจน	 มีคุณภาพ	 มีความทันสมัย	 และมีความสอดคล้อง

ของคาอธิบายรายวิชากับจุดมุ่งหมายวิชาการศึกษาทั่วไป

และกลุ่มวิชาส่วนโครงสร้างหลักสูตร	พบว่า	มีคุณภาพแต่

ต้องปรับปรุงบางส่วน	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

สุภาพร	 ตรีนภา	 (2554)	 ได้ท�าการประเมินหลักสูตร

วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง	พ.ศ.2552	

คณะสถิติประยุกต์	 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์

ผลการศกึษาพบว่า	ด้านบริบทของหลกัสูตร	ในภาพรวมผล

การสารวจความคิดเห็นของนักศึกษามีค่าเฉล่ียคะแนน

ความคิดเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก	สอดคล้องกบัผลการ

ส�ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรอาจารย์

พิเศษภายนอก	 ในด้านโครงสร้างเนื้อหารายวิชาของ

หลักสูตรมีความเหมาะสม

	 2.	 การประเมินปัจจัยเบื้องต ้นของหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบบัปรบัปรงุ	

พ.ศ.	2549	พบว่า	อาจารย์มีความเห็นว่าคุณลักษณะของ

อาจารย์ผู้สอนเหมาะสม	 วัสดุการศึกษา	 และสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต้องมกีารปรบัปรุงให้พร้อมใช้และสรรหาเพ่ิม

ให้ครบทกุห้อง	อนิเตอร์เนต็ควรให้บรกิารอย่างทัว่ถงึ	ส�านกั

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศควรมหีนงัสอืทีห่ลาก

หลายและมีความใหม่	 และนักศึกษามีความเห็นว่าปัจจัย

เบ้ืองต้นมีความเหมาะสม	 ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจารย์คณะ

ครุศาสตร์	 และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	 มีจ�านวนเพียง

พอที่จะให้บริการ	 อาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท	 ส่วนห้องเรียนมีจ�านวนอาคารเรียนถึง	 36	

อาคารเรียน	 จึงท�าให้มีห้องเรียนเพียงพอส�าหรับนักศึกษา	

ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วิไลวรรณ	 

วิภาจักษณกลุ	 (2551)	 ท�าการประเมินหลักสูตรของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์	 พ.ศ.2551	 ผลการวิจัย	 

ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรวิชาศึกษา

ทั่วไป	 ปัจจัยสนับสนุนประเด็นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย

ปรับปรุง	 ได้แก่	 สื่อการสอน	และแหล่งความรู้ไม่เพียงพอ	

และมีความล้าสมัย	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

ครรชิต	ทะกอง	บุหงา	 วชิระศักดิ์มงคล	 อรุณี	 อ่อนสวสัดิ	์

และกนกอร	นวมครุฑ	(2554)	ได้ท�าการประเมินหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว

(หลักสูตรนานาชาติ)	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย

นเรศวร	ผลการประเมินพบว่า	ด้านปัจจัยนาเข้า	อาจารย์

เหน็ว่าวตัถปุระสงค์ของหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด	

และวชิาพ้ืนฐานวชิาชพีทีค่วรเรยีนมากทีส่ดุ	และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	 สุภาพร	 ตรีนภา	 (2554)	 ได้ท�าการ

ประเมนิหลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัและการบรหิารความ

เสี่ยง	พ.ศ.2552	คณะสถิติประยุกต	์สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร	์ ที่พบว่า	 ด้านปัจจัยเบื้องต้นในภาพรวมอยู่

ในระดบัเหน็ด้วยมาก	คณุวฒุแิละความรูค้วามสามารถและ

การถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ประกอบกับเอกสารตารา	

การเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญมีค่าเฉลี่ย	

คะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก	ประเด็นที่

ควรนามาปรบัปรงุได้แก่	เนือ้หาวชิาของหลกัสตูรมคีวามซ้า

ซ้อน

	 3.		การประเมินกระบวนการของหลกัสตูรครศุาสตร

บณัฑติ	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2549	

พบว่า	กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา	อาจารย์ผู้สอน

เน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 การวัดและ

ประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพจริง	 ใช้วิธีการ

ประเมินอย่างหลากหลาย	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี

ความเหมาะสม	 และการประเมินโดยภาพรวมจากข้อมูล

เชิงปริมาณเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ี

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	วไิลวรรณ	วภิาจักษณกล	ุ(2551)	

ท�าการประเมนิหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบรูณ์	

พ.ศ.	2551	ผลการวิจัย	ผลประเมินด้านกระบวนการของ

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	

หลกัสตูรกระบวนการเรยีนการสอน	รวมทัง้การวดัและการ

ประเมนิผล	ได้แก่	1.	กระบวนการจดัการเรยีนการสอน	พบ

ว่า	ผู้สอนใช้วิธีสอนทีหลากหลาย	แต่ยังขาดความเข้าใจจึง

ความส�าคัญของการสอนวชิาศึกษาทัว่ไป	2.	การวดัผลและ

ประเมินผล	 มีอาจารย์ส่วนใหญ่อธิบายวิธีการประเมินผล

การเรียน	ตัดเกรด	ท�าให้นักศึกษาพึงพอใจ	แต่ก็มีอาจารย์

บางท่านที่ตัดเกรดแล้วนักศึกษาคิดว่าไม่มีความเหมาะสม	

และ	 3..ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชา

ศึกษาทั่วไปด้านกระบวนการ	ได้แก่	การจัดผู้สอน

	 4.	 การประเมินผลผลิตของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2548	ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2549	

โดยครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 อยู่ในระดับมาก	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนานักศึกษา	 คณะ

ครุศาสตร	์มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย	มีอาจารย์

ผูส้อนเพยีงพอ	นาเทคโนโลยต่ีางๆ	เข้ามาส่งเสรมิพฒันาการ

สอนให้กับนักศึกษา	 จัดกิจกรรมที่หลากหลายท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย	 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 ครรชิต	 ทะกอง	 บุหงา	 วชิระศักดิ์มงคล	

อรุณี	อ่อนสวสัดิ	์และกนกอร	นวมครุฑ	(2554)	ได้ท�าการ

ประเมนิหลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการ

ท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ)	 วิทยาลัยนานาชาต	ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ผลการประเมินพบว่า	 ด้านผลผลิต	

คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ในฐานะบณัฑติวทิยาลัยนานาชาติ	

เรียงตามลา	 ดับจากคุณลักษณะที่ดีมากถึงดีตามล�าดับ	

ได้แก่	มจีรยิธรรมในการทางาน	มคีวามรบัผิดชอบ	มมีมุมอง

กว้างไกลเป็นนานาชาต	ิมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ	มทีกัษะและ

ทัศนคติในการทางาน	 มีความศรัทธาและรู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า	ผลการประเมนิการฝึกงานของนสิิตอยูใ่นระดบัมาก

ทีส่ดุ	โดยนสิติสามารถปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบได้ดีมาก	และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 วิไลวรรณ	 วิภาจักษณกลุ	

(2551)	 ท�าการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
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เพชรบูรณ์	 พ.ศ.2551	 ผลการวิจัย	 ผลการประเมินด้าน

ผลผลิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทีเปิดสอนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์	 พบว่า	 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

รายวชิาศึกษาทัว่ไปจ�านวน	21	รายวชิา	มคีวามเหมาะสมใน

ระดับมาก	ทั้ง	3	ประเด็น	ตามล�าดับ	ดังนี้	เนื้อหารายวิชา

มคีวามเหมาะสมกบัความต้อการของผูเ้รยีน	ความทนัสมยั

ของเนือ้หาวชิากบัยคุปัจจบุนั	และการนาความรูไ้ปประยกุต์ 

ใช้ในชีวิตได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ให้มีคุณภาพควรด�าเนินการดังนี้

	 	 1.1		 ด้านบริบทของหลักสูตร	 ควรมีการปรับ

โครงสร้างหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัคุรสุภาก�าหนด	ควรเพิม่

รายวิชาเอกบังคับที่เน้นให้ความรู้เรื่องหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช้ันเรียน	 เปลี่ยนรายวิชา

วิชาชีพครูให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

	 	 1.2		 ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร	ควรจัด

บริการวัสดุอุปกรณ์ให ้มีความพร้อมใช ้งาน	 บริการ

อินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงและตลอด	24	ชั่วโมง	บริการหนังสือ

ให้หลากหลายและใหม	่ส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก	และส่งเสริมให้ไปพัฒนาตนเอง

	 	 1.3		 ด้านกระบวนการของหลักสูตร	 ส่งเสริม

ให้อาจารย์ผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	ใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ

	 	 1.4		 ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต/นักศึกษา	

ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนกัศึกษา	พฒันาทกัษะ

ทางปัญญา	ทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่	ทกัษะการคดิคานวณ	

และการใช้เทคโนโลยี

	 2.		ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรประเมินหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนครบ	5	ปี

	 	 2.2		 ควรท�าการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักศึกษาทุกปี

	 	 2.3		 ควรศึกษาความพึงพอใจผู ้ใช้บัณฑิตที่

ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ

	 รายงานวิจยัเรือ่งนี	้ได้รับทนุสนบัสนนุการวจิยัจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงไว	้ณ	ที่นี้

	 ขอกราบขอบพระคณุผูเ้ชีย่วชาญทกุท่าน	ทีใ่ห้ความ

อนเุคราะห์ในการช่วยให้คาปรกึษา	และแนะนา	จนรายงาน

วิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

	 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร	์ที่ช่วย

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม

	 คุณค่าที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี	้ขอมอบแด่พระคุณ

ของบิดา	มารดา	และคุณครูทุกท่าน
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การพัฒนาตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

The Development of Indicators of Teamwork for Basic School Teachers

ไพวัล	ไชยทองศรี1,	ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง2, นุชวนา	เหลืองอังกูร3 

Paiwan	Chaithongsri1,	Tirawat	Yeamsang2,	Nuchwana	Luaganggoon3 

 

บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	พัฒนาตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และทดสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยด�าเนินการวิจัย	3	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	การสร้างกรอบแนวคิดและร่างตัวบ่งชี	้ระยะที่	2	การ

พฒันาตวับ่งชี	้และระยะที	่3	การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	กลุ่มตวัอย่าง	ได้แก่	ครใูนสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	400	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.884	มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง	0.60-1.00	วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	ผลการวิจัยพบว่า

		 1.		ตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 5	 องค์ประกอบหลัก	 73	 ตัวบ่งช้ี	

ดังนี้	1)	องค์ประกอบหลักด้านการมีปฏิสัมพันธ	์มี	18	ตัวบ่งชี้	2)	องค์ประกอบหลักด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน	ม	ี11	ตัว 

บ่งชี้	3)	องค์ประกอบหลักด้านการมีภาวะผู้น�า	มี	12	ตัวบ่งชี	้4)	องค์ประกอบหลักด้านการมีส่วนร่วม	มี	19	ตัวบ่งชี้	และ	

5)	องค์ประกอบหลักด้านความรับผิดชอบร่วมกัน	มี	13	ตัวบ่งชี้	

		 2.		ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 โมเดลมีความสอดคล้องข้อมูลเชิง

ประจักษ	์โดยมีค่าไค-แสควร์	(Chi-square)	เท่ากับ	98.597,	ค่าองศาอิสระ	(df)	เท่ากับ	90,	ค่าความน่าจะเป็น	(P-val-

ue)	 เท่ากับ	 0.2512,	 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ	 (CFI)	 เท่ากับ	 0.998,	 ค่าระดับความสอดคล้องของ	

Tucker	(TLI)	เท่ากับ	0.996,	ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน	(SRMR)	เท่ากับ	0.028	และ	

ค่าดัชนีรากของก�าลังที่สองเฉลี่ยเศษการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน	(RMSEA)	เท่ากับ	0.032

 

 ค�าส�าคัญ :	การพัฒนาตัวบ่งชี้,	การท�างานเป็นทีมของครู
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Abstract

	This	research	aimed	to	develop	indicators	of	teamwork	for	basic	school	teachers,	and	to	examine	

the	goodness	of	fit	of	the	structural	relationship	model	of	teamwork	 indicators	developed	by	the	

researcher	with	empirical	data.	The	sample	group	for	this	study	consisted	of	400	teachers	of	basic	

schools	in	Thailand	obtained	through	multi-stags	sampling.	The	instrument	used	in	collecting	data	for	

this	study	was	a	five-level	rating	scale	questionnaire	with	0.884	reliability	and	content	validity	of	0.60-

1.00.	The	collected	data	were	analyzed	by	using	a	computer	software	program.	

Results of the study were as follows:

		 1.		Results	 of	 constructing	 and	 developing	 of	 the	 conceptual	 framework	 and	 indicators	 of	

บทน�า

		 ในยคุปฏริปูการศกึษาของไทย	ปัจจยัส�าคญัในการ

เสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน	 คือ	 ระบบการบริหาร

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	จะท�าให้โรงเรยีนบรรลคุวามส�าเรจ็

ตามภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน	 ต้องอาศัย

กระบวนการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย	 

ทกุสถาบนั	และทกุองค์การทีเ่กีย่วข้องภายนอกโรงเรยีน	ซึง่

การบริหารโดยใช้องค์คณะบุคคล	 รู้จักการท�างานเป็นทีม	

ตลอดทัง้น�าการบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	(SBM)	ตาม

แนวการกระจายอ�านาจการบรหิารซึง่เน้นผลประโยชน์กับ

นกัเรยีนและชมุชนเป็นหลกั	(ธรีะ	รณุเจรญิ.	2554	:	7)	การ

จดัองค์การโดยใช้ทมีได้รบัความนยิมอย่างสงูในการด�าเนนิ

งานขององค์การต่างๆ	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ตั้งแต่ทศวรรษ	20	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	องค์การในยุค

เดิมด�าเนินงานโดยยึดถือการท�างานในลักษณะส่วนบุคคล	

การแบ่งงานกันท�า	 ตามหน้าที่รับผิดชอบ	 และความ

เชีย่วชาญเฉพาะด้าน	แต่แนวคดิการท�างานเป็นทมีเป็นการ

ร่วมมอืกนัแก้ปัญหาในการท�างาน	การสร้างสรรค์นวตักรรม	

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบริการ	 จึงนับเป็น

แนวทางใหม่ท่ีช่วยให้องค์การเกิดความก้าวหน้า	 (Levi.	

2001	 :	169)	 โดยมโนทัศน์ของการท�างานเป็นทีมนั้น	จะ

อยูภ่ายใต้ความเชือ่มัน่ในการทีจ่ะผสมผสานความรู	้ทกัษะ	

และความสามารถของสมาชกิ	คณุค่าของความร่วมมอืและ

 

teamwork	for	basic	school	teachers	showed	that	the	model	consisted	of	5	major	factors	and	73	indi-

cators	as	follows	:	1)	The	major	factor	regarding	Interaction consisted	of	18	indicators	:	2)	The	major	

factor	regarding	Purpose consisted	of	11	indicators	:	3)	The	major	factor	regarding	Leadership con-

sisted	of	12	indicators	:	4)	the	major	factor	regarding	Participation consisted	of	19	indicators	and	5)	

the	major	factor	regarding	Responsibility consisted	of	13	indicators

		 2.		The	goodness	of	fit	of	the	structural	relationship	model	of	teamwork	for	basic	school	teach-

ers	indicators	with	the	empirical	data	revealed	that	the	model	was	in	congruence	with	the	empirical	

data.	(Chi-square	=	98.597,	df	=	90,	p	=	0.2512,	CFI	=	0.998,	TLI	=	0.996,	SRMR	=	0.028,	RMSEA	=	0.032)

 

 Keyword :	Development	of	Indicator,	Teamwork	for	Basic	School	Teachers
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พลังร่วมที่น�าไปสู่การเสริมสร้างและยกระดับองค์การให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 (Pierce,	 Gardner	 &	 

Dunham.	 2001	 :	 227)	 ในป ัจจุ บันได ้ มีการน�า 

กลยุทธ์ต่างๆ	 ท่ีอยู่ในมิติของการสร้างทีมงานมาใช้ในการ

บริหารงานภายในองค์การ	 เช่น	 ISO	 (International	 

Organization	 for	 Standardization),	 QC	 (Quality	

Control),	TQM	(Total	Quality	Management),	TPM	

(Total	 Productive	 Maintenance),	 PSO	 (Public	 

Sector	 Standard	 Management	 System	 and	 

Outcomes)	 ตลอดจน	 KPI	 (Key	 Performance	 

Indicators)	 เพื่อเป็นตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน	 (เอกวิทย์	

มณีธร.	2547	:	49-62)	ซึ่งกระบวนการในการด�าเนินการ

ดังกล่าว	ล้วนใช้แนวคิดของการท�ากิจกรรมกลุ่ม	หรือการ

ท�างานเป็นทีมเป็นพื้นฐาน	 อันเป็นการปรับวัฒนธรรมใน

การท�างานโดยเน้นการบริหารตนเอง	 (Self-managing)	

เป็นการระบุกลุ่มผู้ท�างานที่ชัดเจน	 อาศัยความรู้ความ

ช�านาญและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ	เพื่อให้เกิดพลัง

ร่วมน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการปรับปรุงคณุภาพของผลผลติ

และบริการที่มีคุณภาพ	 โดยให้เกิดข้อผิดพลาดในการ

ด�าเนินงานน้อยที่สุด	(กัญญา	โพธิวัฒน์.	2548	:	38-47)	

  การท�างานเป็นทีมนับว่ามีคุณค่าต่อองค์การใน

หลายประเด็น	 เนื่องจากเป็นการท�างานที่เกิดจากการ

ประสานความสัมพันธ์	 ความสามารถ	 ท่ีแตกต่างกันของ

บุคคลหลายฝ่าย	 การมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย	

การมส่ีวนร่วมในกระบวนการท�างานและการตดัสนิใจ	การ

ปฏสิมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนั	ตลอดจนการรบัรูใ้นความเป็นสมาชกิ

ของทีม	สิ่งเหล่านี้จะน�าไปสู่การสร้างสรรค์	พัฒนาและยก

ระดับผลงานขององค์การ	 การสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบ

สนองผู้รับบริการ	 การคิดค้นนวัตกรรม	 การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่าย	และเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ

สื่อสารในองค์การ	 ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจ	 ความพึง

พอใจ	 และบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน

องค์การ	 อย่างไรก็ตามอาจต้องค�านึงอยู่บ้างว่าการท�างาน

เป็นทมีนัน้ผูบ้รหิารต้องใช้ทกัษะในการบริหารจดัการอย่าง

สูงในการประสานความแตกต่างหรือหากทีมมีขนาดใหญ่

อาจเกิดพฤติกรรม	 การออกแรงทางสังคม	 (Social	 

Loafing)	 หรือสภาวะหลีกเล่ียง	 ไม่ร่วมมือการท�างานอัน

เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อความล้มเหลวของทีมและองค์การได้เช่น

กัน	(ภิญโญ	มนูศิลป์.	2551	: 4)

		 การท�างานเป็นทีมได้แพร่หลายในโรงเรียนและ

วิทยาลัยในหลายๆ	 ประเทศ	 เนื่องจากทีมเป็นส่ิงที่ช่วย

สนับสนุนและยึดเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของโรงเรียน

และวทิยาลยั	ซึง่โรงเรียนหรอืสถานศกึษา	จะประกอบด้วย

ทีมงานหลายๆ	ทีม	 โยงใยสัมพันธ์กัน	 โดยมีหัวหน้าสถาน

ศึกษาเป็นหัวหน้าทีม	 และยังมีทีมงานย่อยๆ	 อีกหลายทีม	

เช่น	 ทีมงานวิชาการ	 ทีมงานธุรการ	 ทีมงานปกครอง	 ทีม

งานสัมพันธ์ชุมชน	 ทีมงานสายช้ัน	 ฯลฯ	 ทีมงานย่อยๆ	 

ดังกล่าว	 อาจจะมีผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา	 หัวหน้าสาย

ชั้น	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 หรือครูคนใดคนหนึ่งท�า

หน้าท่ีเป็นหัวหน้าทีมย่อย	 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีหน้า

ที่ในการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อหล่อหลอมทีม

งานให้เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัเกดิความร่วมมอืร่วมใจในการ

ปฏิบัติงาน	 เกิดพลังร่วมของกลุ่มอันจะน�าไปสู่การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท�างาน	ทั้งด้านปริมาณ	 และคุณภาพ	

(Bush	and	Middle	wood.	2003	:	10)	

		 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	เป็น

องค์การทางการศึกษาที่ด�าเนินงานภายใต้กรอบของพระ

ราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	2542	และแก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	แม้ว่าโดยภาพรวมลักษณะ

องค์การทางการศึกษา	 และหลักการทางการบริหารการ

ศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	 จะยึดถือหลักการ

บริหารแบบด้ังเดิมอยู่	 แต่ก็มีหลายส่วนที่ชี้ให้เห็นว่า	 ได้มี

ทิศทางของการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒน�าไปในทิศทาง

เดียวกับที่มีการอธิบายไว้ในเชิงทฤษฎี	 คือทฤษฎีทัศนะ

ดั้งเดิมสู่ทฤษฎี	ในทัศนะสมัยใหม	่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้

ว่า	 ได้มีการน�าเอาทฤษฎีทัศนะสมัยใหม่มาใช้เพื่อเป็น

ทศิทางในการเปลีย่นแปลงหรอืการพฒันาองค์การทางการ
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ศกึษาและการบรหิารการศกึษาไทย	เช่น	หลกัการกระจาย 

อ�านาจ	รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	(กัญญา	

โพธิวัฒน์.	2548	:	3-4)	ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไป

สู ่ความส�าเร็จในการร่วมมือกันเป็นทีมของทุกฝ่ายใน

องค์การเหล่านั้น	 คุณค่าของการใช้ทีมในการบริหาร

องค์การ	โดยเฉพาะอย่างยิง่จะพบว่า	ทมีทีม่ปีระสทิธผิลจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้า

หมายในการท�างานท้ังในเชิงผลผลิตและบริการ	 หรือ

ประโยชน์ในด้านเจตคติ	 อันได้แก่	 ความพึงพอใจในการ

ท�างานของสมาชิก	รวมทัง้ประโยชน์ในด้านพฤตกิรรม	การ

ธ�ารงรักษา	ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก	อันจะ

ส่งผลให้เกิดการด�ารงอยู่ของทีมต่อไป	 (ภิญโญ	 มนูศิลป์.	

2551	: 5)	ซึง่สถานศกึษาแต่ละแห่งน้ันมเีป้าหมายเดยีวกนั	

คอื	การพัฒนาการศกึษาให้มคีณุภาพตามแนวนโยบายการ

พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น	 บุคลากรในองค์การถือ

เป็นกลไกที่ส�าคัญในการพัฒนา	 โดยเริ่มจากบุคลากรที่มี

คุณภาพการท�างานที่ดี	การท�างานที่ประสบผลส�าเร็จ	ควร

ต้องเริม่จากการร่วมแรง	ร่วมใจ	ในการท�างานของบคุลากร

หลายๆ	 ฝ่าย	 การท�างานเป็นทีมจึงเป็นส่วนท่ีจะท�าให้

องค์การประสบผลส�าเร็จในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน	

		 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 จะเห็นว่าหากมีการ

เสริมสร้างการท�างานเป็นทีมในโรงเรียน	 จะส่งผลให้

โรงเรียนประสบความส�าเร็จในการท�างาน	 การท�างานเป็น

ทีมจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น	

โดยพจิารณาบนพ้ืนฐานของการไว้วางใจซึง่กนัและกนั	การ

รับฟังความคดิเห็น	การแก้ไขความขดัแย้งและการตัดสินใจ

โดยฉนัทามต	ิผูว้จิยัจงึได้สนใจศกึษาการท�างานเป็นทมีของ

ครู	โดยการศึกษาวจัิยเรือ่งการพัฒนาตวับ่งชีก้ารท�างานของ

ครูในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เพ่ือเป็น

สารสนเทศ	 ส�าหรับแนวทางการปฏิบัติในการท�างานเป็น

ทีมของสถานศึกษาต่อไป	

ค�าถามการวิจัย

		 1.		ตวับ่งชีก้ารท�างานเป็นทมีของครใูนสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  2.		โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งช้ีการ

ท�างานเป็นทมีของครใูนสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีพฒันาขึน้

กับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1.		เพือ่พฒันาตวับ่งชีก้ารท�างานเป็นทมีของครใูน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 2.		เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพนัธ์โครงสร้างตวับ่งช้ีการท�างานเป็นทมีของครใูนสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สมมติฐานการวิจัย

		 ตวับ่งชีก้ารท�างานเป็นทมีของครใูนสถานศึกษาขัน้

พื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเมื่อน�ามาทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การ

ท�างานเป็นทีมของคร	ู ในสถาน	 ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ	์

ขอบเขตการวิจัย

		 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย	(Conceptual	framework)	ดังแผนภาพ

ที่	1	ดังนี้
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ตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลัก

แผนภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

		 การด�าเนินการวิจัย	ก�าหนดไว้	3	ระยะ	ดังนี้

  ระยะที่ 1	การสร้างกรอบแนวคิด	และร่างตัวบ่งชี้

การท�างานเป็นทีมของครู

		 	 1.1		 ศึกษาหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลัก	องค์

ประกอบย่อย	และโมเดลการวัดตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีม

ของครู	

		 	 1.2		 สร้างกรอบแนวคดิการวจิยั	การพฒันาตวั

บ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครู	 (รายละเอียดตามแผนภาพ 

ที่	1)

  ระยะที ่2	การพฒันาตวับ่งชีก้ารท�างานเป็นทีมของ

คร ู

   2.1		 ก�าหนดคณุสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	

13	คน	เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-dept interview)

		 	 2.2		 ด�าเนนิการสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญ	13	

คน	ตามแนวค�าถาม	2	ประเด็น	คือ

		 	 	 ค�าถามที	่1	องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้าร

ท�างานเป็นทีมของครู	 ทั้ง	 5	 องค์ประกอบหลัก	 17	 องค์

ประกอบย่อย	 และ	 73	 ตัวบ่งชี้	 มีความครบถ้วนเพียงพอ

หรือไม่	และควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขจากที่ผู้วิจัยน�า

มาเสนอ	อะไรบ้าง

		 	 	 ค�าถามที	่2	องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้าร

ท�างานเป็นทีมของ	 ท่ีผู้วิจัยน�ามาเสนอมีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่เพียงใด	 และมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริงในบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม	่อย่างไร

		 	 2.3		 สรุปประเด็นจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก	

ร่วมกับร่างตัวบ่งช้ีที่ได้จากการศึกษาในระยะที่	 1	 มา

วิเคราะห	์สังเคราะห์	และปรับปรุง	เพิ่มเติม	องค์ประกอบ

หลัก	องค์ประกอบย่อย	และตัวบ่งชี้	 ให้มีความสอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด	

  ระยะที่ 3	 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	

		 	 3.1		 ก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 	 1)		ประชากร	ได้แก่	ครใูนสถานศกึษาขัน้

พื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	466,124	คน	

		 	 	 2)		กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ครใูนสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา	

ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยวิธีการก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ	Yamane	(1973	 :	727-

728)	

		 	 3.2		 สร้างและพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	

ซึ่งเป็นแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพของตัวบ่งชี้	 ซึ่งผู้วิจัย

สร้างขึ้นจากตัวบ่งช้ีที่ผ่านการพัฒนาแล้ว	 มีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	scale)	ตาม

แนว	คดิของ	Likert	(Likert	five	rating	scale)	โดยด�าเนนิ

การดังนี้

		 	 	 1)		น�าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	

จ�านวน	 5	 คน	 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	

validity)	

		 	 	 2)		วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(Index	 of	 item	objective	 congruence	 :	 IOC)	 โดย

ก�าหนดเกณฑ์	คือ	ตัวบ่งชี้จะต้องมีค่า	IOC	>	0.50	ขึ้นไป

จงึจะเป็นตวับ่งชีท้ีม่คีวามตรงเชงิเนือ้หาสามารถน�าไปใช้ได้	

(วรรณี	แกมเกตุ.	2551	 :	221)	ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นี	้

ค่าดชันคีวามสอดคล้องอยูร่ะหว่าง	0.60	-1.00	จงึถอืว่าตวั

บ่งชี้ทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ีการท�างานเป็นทีมของครูในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 	 	 3)		การหาค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	

ของแบบสอบถาม	โดยการทดลองใช้	 (Try	out)	กับครูใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	

แล้วกาค่าความเช่ือม่ันโดยวิธีหาการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค	 (α–Coefficient)	 (Cronbach.	

1984	:	161)	ซึ่งก�าหนดเกณฑ์ว่าต้องมีค่าตั้งแต	่.60	ขึ้นไป	

ซึง่ผลการวเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามใน

การวิจัยนี้	มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	เท่ากับ	.884

	 	 3.3		 การเก็บรวบรวมข้อมูล	
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		 	 	 1)		ขอหนังสือประสานงานจากบัณฑิต

วิทยาลัย	 แล้วจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์	 ถึงกลุ่ม

ตัวอย่าง	ทั้ง	400	คน	และได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบ

ทั้ง	400	ฉบับ	

		 	 	 2)		ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

ค�าตอบในแบบสอบถามท้ัง	 400	 ฉบับ	 แล้วจึงน�าไป

วิเคราะห์ข้อมูล

		 	 3.4		 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งช้ี	 ท่ีพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	โดย

		 	 	 1)		การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม

		 	 	 2)	 การตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ	์

การวิเคราะห์ข้อมูล 

		 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป	แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

  ขั้นตอนท่ี 1	 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม	โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่าร้อย

ละ

  ขั้นตอนท่ี 2	 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานความ

เหมาะสมของตัวบ่งชี้	 โดยก�าหนดเกณฑ์การแปลความ

หมาย	ดังนี้

		 1)		ค่าเฉลี่ย	(Mean)	มีเกณฑ์ประเมิน	ดังนี้

		 	 4.50	ขึ้นไป		มีความเหมาะสมมากที่สุด

	 	 3.50	-	4.49		มีความเหมาะสมมาก

		 	 2.50	-	3.49		มีความเหมาะสมปานกลาง

		 	 1.50	-	2.49		มีความเหมาะสมน้อย

	ค่าเฉลี่ย		 1.49	ลงมา		 มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

		 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่	3.50	ขึ้นไป	จึงถือว่าเป็น

ตัวบ่งชี้ที่ใช้ได้

		 2)		ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	 (Correlation	

Co-efficiency)	โดยก�าหนดตวัแปรทีน่�ามาวเิคราะห์จะต้อง

มคีวามสมัพนัธ์กนัไม่น้อยกว่า	.30	จงึจะน�าไปวเิคราะห์องค์

ประกอบต่อไป

		 3)		ค่าดัชนี	 Kaiser-Meyer-Olkin	measure	 of	

sampling	 adequacy	 (KMO)	 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลว่า

เหมาะสมทีจ่ะน�ามาวเิคราะห์องค์ประกอบหรอืไม่	โดยดชัน	ี

KMO	 จะมีค่าอยู่ระหว่าง	 0	 ถึง	 1	 เมื่อตัวแปรแต่ละตัว

สามารถท�านายได้ด้วยตวัแปรอืน่โดยปราศจากความคลาด

เคลื่อน	ส่วนค่าในช่วงอื่นๆ	แปลความหมายดังนี้

		 	 .80	ขึ้นไป		 เหมาะสมดีมาก

		 	 .70-79		 เหมาะสมดี

		 	 .60-69		 เหมาะสมปานกลาง

	 	 .50-59		 เหมาะสมน้อย

	น้อยกว่า		 .50		 	 ไม่เหมาะสมทีจ่ะน�าข้อมลูชุดนีม้า 

	 	 	 	 วิเคราะห์องค์ประกอบ	

		 	 ซ่ึงในการวจัิยครัง้นี	้ก�าหนดข้อมลูต้องมค่ีาดชัน	ี

KMO	มากกว่า	.50	จึงน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้

		 4)		ค่าสถิติของ	 Bartlett	 (Bartlett	 test	 of	 

sphericity)	เพือ่ใช้ทดสอบว่าตวัแปรต่างๆ	มคีวามสมัพนัธ์

กันหรือไม่	 ถ้าค่าสถิติของ	 Bartlett	 มีนัยส�าคัญว่าตัวแปร

ต่างๆ	 มีความสัมพันธ์กัน	 สามารถน�าไปวิเคราะห์องค์

ประกอบได้

  ขั้นตอนที่ 3	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirmatory	factor	analysis)	โดยใช้วิธีการประมาณ

ค่า	พารามิเตอร์ไลค์ลี่ฮู๊ดสูงสุด	(Maximum	Likelihood	:	

ML)	และค่าสถติติรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ	์ได้แก่	

		 1)		ค่าสถิติ	 ไค-สแควร์	 (Chi-square)	 ระดับการ

ยอมรับ	คือ	ไม่มีนัยส�าคัญ	หรือค่า	P–value	มากกว่า	.05

		 2)		ค่า	 Factor	 loading	 ในการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยัน	ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ	.30

		 3)		ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก�าลัง

สองเฉล่ีย	(Root	mean	square	error	of	approximation	

:	RMSEA)	ใช้ประเมินความสอดคล้องของโมเดล	ดังนี้	
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		 ถ้ามีค่าระหว่าง	0.05-0.08		แสดงว่าโมเดลค่อนข้าง 

	 	 	 	 	 สอดคล้อง

		 ถ้ามีค่าระหว่าง	0.08-0.10		แสดงว ่าโมเดลสอด	 

	 	 	 	 	 คล้องเล็กน้อย

	 	ถ้ามีค่าน้อยกว่า	0.10		 แสดงว่าโมเดลไม่สอด 

	 	 	 	 	 คล ้องกับข ้อมูลเชิง 

	 	 	 	 	 ประจักษ์

		 ระดับการยอมรับ	คือ	น้อยกว่า	.08

		 4)		ค่า	CFI	(Comparative	Fit	Index)	ระดับการ

ยอม	รับตั้งแต่	0.90	ขึ้นไป

		 5)		TLI	(Tucker-Lewis	Index)	ระดบัการยอมรบั

ตั้ง	แต่	0.90	ขึ้นไป

		 ในการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของ

โมเดลดังกล่าว	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	

เพือ่ให้ได้ค่าน�า้หนกัของตวัแปรทีจ่ะน�าไปใช้ในการสร้างตวั

บ่งชี้	และท�าการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล	ที่ผู้

วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ที่ได้จาก

แบบสอบถามกลุม่ตวัอย่าง	โดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์องค์

ประกอบเชงิยนืยนัด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรปู	รวม

ทัง้การปรบัโมเดลจากค่าสถิตทิีไ่ด้จากการวเิคราะห์	เพือ่ให้

ได้โมเดลความสมัพันธ์โครงสร้างตวับ่งชีก้ารท�างานเป็นทมี

ของครู	 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจัย

  1.  ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของ

ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   1.1		 ผลการสร้างกรอบแนวคิดและร่างตัว 

บ่งชี ้พบว่า	การท�างานเป็นทมีของคร	ูประกอบด้วย	5	องค์

ประกอบหลัก	17	องค์ประกอบย่อย	73	ตัวบ่งชี้	ดังนี	้คือ 

		 	 	 1)		ด้านการมีปฏิสัมพันธ	์(Interaction)	

มี	4	องค์ประกอบย่อย	18	ตัวบ่งชี้	2)	ด้านการมีเป้าหมาย

เดียวกัน	 (Purpose)	 มี	 3	 องค์ประกอบย่อย	 7	 ตัวบ่งชี	้ 

3)	ด้านการมีภาวะผู้น�า	(Leadership)	ม	ี3	องค์ประกอบ

ย่อย	12	ตัวบ่งชี้	4)	ด้านการมีส่วนร่วม	(Participation)	มี	

4	องค์ประกอบย่อย	19	ตัวบ่งชี้และ	5)	ด้านความรับผิด

ชอบร่วมกัน	(Responsibility)	มี	3	องค์	ประกอบย่อย	13	

ตัวบ่งชี้

		 	 1.2	 ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีการท�างานเป็นทีม

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยจ�าแนกผลตามองค์

ประกอบหลัก	5	ด้าน	ดังนี้

		 	 	 1)		ด้านการมีปฏิสัมพันธ	์พบว่า	ตัวบ่งชี้

ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 คือ	 ช่วยเจรจาต่อรองให้ส�าเร็จเพื่อเกิด

ก�าลังใจในการท�างานแก่ผู้อื่น	 (x̄ =	 4.80)	 รองลงมา	 คือ	
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้อื่นตามก�าลังสติปัญญาของตน	 

(x̄ =	 4.70)	 ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 คือ	 สามารถ

ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้คนอื่นเข้าใจตรง

กัน	(x̄ =	4.46)	
		 	 	 2)		ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน	 พบว่า	

ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดย

ยดึหลักความ	ส�าเรจ็ของโรงเรยีน	(x̄ =	4.70)	รองลงมา	คือ	
ร่วมกันตรวจสอบควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติอย่างจริงจัง	

และยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน	 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	 

(x̄ =	4.65)	ส่วนตวับ่งช้ีทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	กระตุน้ซึง่กัน

และกนัเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถซึง่กนัและหนัให้สูง

ขึ้น	(x̄ =	4.42)
		 	 	 3)		ด้านการมีภาวะผู้น�า	พบว่า	ตัวบ่งชี้ที่

มค่ีาเฉลีย่สงูสุด	คอื	ท�างานโดยให้เหมาะกับสขุภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดีของแต่ละคน	(x̄ =	4.62)	รองลงมา	คือ	มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	(x̄ =	4.60)	
ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต�า่	สุด	คือ	มีความคล่องตัวในการ

ใช้ความรู้	 วิธีการ	 เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง	 

(x̄ =	4.46)	
		 	 	 4)		ด้านการมีส่วนร่วม	พบว่า	มี	2	ตัวบ่ง

ชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน	คือ	ร่วมด�าเนินการขอความช่วย

เหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน	และ

มีการร่วมกันก�าหนดปัญหาในการท�างาน	(x̄ =	4.70)	รอง
ลงมามี	 3	 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	 คือ	 ยินดียอมรับผล
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ประโยชน์ตอบแทนอย่างเท่าเทยีมกนั	มกีารก�าหนดตวัชีว้ดั

และเกณฑ์ท่ีใช้ตัดสิน	 และ	 แบ่งความรับผิดชอบในการ

ประมวลผล	วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล	(x̄ =	4.65)	ส่วน
ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	 ร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์	

วัสดุอุปกรณ์และแรงงานตามก�าลังศรัทธา	(x̄ =	4.45)	
	 	 	 5)		ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน	 พบว่า	

ตวับ่งชีท้ีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	ไม่ปฏบิตังิานทีก่ระทบต่อการ

ปฏิบัติงานของคนอื่น	 (x̄ =	4.75)	รองลงมา	คือ	ร่วมกัน
บอกข้อดีข้อเสียในการท�างานได้	(x̄ =	4.64)	ส่วนตัวบ่งชี้

ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	แสดงมารยาทได้ถูกต้องเหมาะสมตาม

กาลเทศะอย่างสม�า่เสมอ	(x̄ =	4.50)	
  2.  การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความ

สัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์

   2.1	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อ

สร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครู	

ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพียร์สนัของตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบย่อย	มคีวาม

สมัพันธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	(p	<	.01)	ทกุ

ค่า	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลทั้ง	5	โมเดล	คือ	โมเดลการมี

ปฏิสัมพันธ์	 โมเดลการมีเป้าหมายเดียวกัน	 โมเดลการมี

ภาวะผูน้�า	โมเดลการมส่ีวนร่วม	และโมเดลความรบัผิดชอบ

ร่วมกัน	มีความเหมาะสมที่จะน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ	

และ	ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัแรกของ

แต่ละองค์ประกอบย่อย	ทั้ง	5	โมเดล	พบว่า	โมเดลมีความ

สอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์	นอกจากนีค่้าน�า้

หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง	73	ตัวบ่งชี้	มีค่าเป็นบวก	

และมีค่าเกินเกณฑ์ที่ก�าหนด	คือ	 .03	และมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	ทุกค่า

		 	 2.2	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อพัฒนาตัว

บ่งชีร้วมการท�างานเป็นทมีของครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอันดับทีส่องจากเส

กลองค์ประกอบทีส่ร้างขึน้	ซึง่ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์ประกอบย่อย	ทั้ง	17	องค์ประกอบ	พบว่า	ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวบ่งชี้ใน

แต่ละองค์ประกอบ	มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.01	(p	<	.01)	ทุกองค์ประกอบ	แสดงให้เห็น

ว่าองค์ประกอบย่อยทัง้	17	องค์ประกอบ	มคีวามเหมาะสม

ที่จะน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป

		 	 2.3	 การพฒันาตวับ่งช้ีการท�างานเป็นทมีของ

ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สรุปได้ดังนี้

		 	 	 1)		ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยนืยนัอนัดบัแรก	พบว่า	โมเดลตามกรอบแนวคดิในการวจัิย

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทุกค่า

		 	 	 2)		ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยนืยนัอนัดบัทีส่อง	พบว่า	ทกุองค์ประกอบของตวับง่ชีร้วม

การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีนัย

ส�าคญัทางสถติทิกุค่า	โดยตัวบ่งชีก้ารท�างานเป็นทมีของครู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เกิดจากองค์ประกอบด้านการมี

ภาวะผูน้�า	(LD)	เป็นอนัดบัแรก	ซึง่มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	

เท่ากบั	.98	รองลงมา	คอื	ด้านการมเีป้าหมายเดยีวกัน	(PP)	

มีค่าน�า้หนักองค์ประกอบ	เท่ากับ	.91	ด้านการมีส่วนร่วม	

(PT)	มีค่าน�า้หนักองค์ประกอบ	เท่ากับ	.91	ด้านความรับ

ผดิชอบด้วยกนั	(RP)	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ	เท่ากบั	.88	

และด้านการมีปฏิสัมพันธ์	 (IN)	 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	

เท่ากับ	.79	ตามล�าดับ

		 ผลการวเิคราะห์ดงักล่าวสามารถยนืยันได้ว่า	โมเดล

การวิจัย	 การพัฒนาตัวบ่งช้ีการท�างานเป็นทีมของครูใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทีป่ระกอบด้วย	5	องค์ประกอบหลัก	

17	องค์ประกอบย่อย	73	ตัวบ่งชี้	สามารถใช้วัดการท�างาน

เป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้อย่างเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง	

	 ซึ่งสรุปได้จากค่าสถิติดัชนีความสอดคล้อง	 ในการ

วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้รวมการ

ท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คือ	 มีค่า	

Chi-Square	=	98.597,	ค่า	df	=	90,	ค่า	p	=	0.2512,	ค่า	

CFI	=	0.998,	ค่า	TLI	=	0.996,	ค่า	SRMR	=	0.28	และ	

ค่า	RMSEA	=	0.032	ดังแผนภาพที	่2	ดังนี้	
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Chi-Square	=	98.597,	df	=	90,	p	=	0.2512,	CFI	=	0.998,	TLI	=	0.996,	SRMR	=	0.28,	RMSEA	=	0.032

แผนภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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อภิปรายผล

		 จากการสรุปผลการวิจัย	 สามารถอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย	ได้ดังนี้

  1.  การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การท�างานเป็น

ทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   1.1		 อภิปรายผลจากผลค่าเฉลี่ยความเหมาะ

สมในการเป็นตวับ่งชี	้โดยแยกเป็นองค์ประกอบแต่ละด้าน	

ดังนี้	

		 	 	 (1)		ด้านการมีปฏิสัมพันธ	์พบว่า	ตัวบ่งชี้

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ช่วยเจรจาต่อรองให้ส�าเร็จเพื่อเกิด

ก�าลงัใจในการท�างานแก่ผูอ้ืน่	ซึง่จากการแสดงความคดิเหน็

ของกลุ่มตัวอย่างที่สอดคล้องกันดังกล่าว	อาจเนื่องมาจาก

การมองเห็นความส�าคัญของการท�างานเป็นทีมที่ต้อง

ท�างานร่วมกัน	 โดยสมาชิกต้องเสียสละความเป็นส่วนตัว

เท่าที่จ�าเป็นในการท�างาน	 เพื่อก่อให้เกิดการบรรลุ

วัตถุประสงค์ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	(Fran	Rees.	1976	:	18	;	

Anderson.	1984	 :	578)	อีกทั้งงานส่วนใหญ่ในองค์การ

ไม่สามารถส�าเร็จได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียว	 จะต้องอาศัย

ความร่วมมอืและการมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ขีองผูป้ฏบิตังิานใน

ทมี	(พะยอม	วงศ์สารศร.ี	2542	:	277)	ดงันัน้การช่วยเจรจา

ต่อรองให้ส�าเร็จ	 เพื่อเกิดก�าลังใจในการท�างานแก่ผู้อื่น	จึง

เป็นการช่วยเหลือและการให้ก�าลังใจกันของสมาชิกในทีม

งานในรูปแบบของความเอื้อเฟื ้อทางวาจา	 กล่าวคือ	

เป็นการช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�า	ช่วยเจรจาเป็นธรุะให้ส�าเรจ็

ประโยชน์	 เพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ผู ้อื่นและช่วยพูด

ปลอบใจเมื่อเพื่อนฝูงได ้รับความล�าบากเดือดร ้อน	 

(Spitzmuller	และคณะ.	2008	:	110)	

    (2)		ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน	 พบว่า	

ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดย

ยึดหลักความส�าเร็จของโรงเรียน	 ซึ่งผลการแสดงความคิด

เห็นท่ีสอดคล้องกันดังกล่าว	 อาจเนื่องมาจากความส�าเร็จ

ของโรงเรียนนั้น	 ถือเป็นเป้าหมายหลัก	ที่มีผลทางบวกต่อ

แรงจงูใจ	และการปฏบิตังิานของข้าราชการครแูละบคุลากร

ในสถานศึกษา	 แต่ในทางตรงกันข้ามก็มิได้หมายความ

ว่าการต้ังเป้าหมายทุกอย่างจะเป็นเครื่องประกันว่าจะเกิด

แรงจูงใจสูง	 เพราะเป้าหมายที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของสมาชิกในองค์การนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นที่ยอมรับ

ของบุคคลแต่ละบุคคลรู้สึก	 (Acceptance)	(Locke	and	

Latham.	1990	:	111-119)	ดังนั้น	ในการปฏิบัติงานที่มุ่ง

สู่ความส�าเร็จจึงจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ไว้ว่า	

โครงการ	แผนงาน	แนวปฏิบัติต่างๆ	มีความเหมาะสมต่อ

การน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ	อย่างเป็นระบบทีค่รอบคลมุทัง้การ

ศึกษา	และพัฒนาโครงการ	ให้มีคุณภาพ	การศึกษาวิธีการ

ด�าเนินการที่จะน�าแผนงานโครงการไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 รวมถึงศึกษาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการน�า

แผนงาน	 หรือโครงการเหล่านั้นไปใช้ว่าจะด�าเนินการด้วย

วิธีการอย่างไรจึงจะท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและดีที่สุด	

นั่นก็หมายหมายถึงการพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถน�า

ไปปฏิบัติได้	และเกิดผลลัพธ์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด	(สุรศักดิ์	

นานานุกูล	.	2539	:	76-81)	

    (3)		ด้านการมีภาวะผู้น�า	พบว่า	ตัวบ่งชี้ที่

มค่ีาเฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุ	คอื	ท�างานโดยให้เหมาะกบั

สขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ขีองแต่ละคน	ซึง่ผลการแสดง

ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ให้ความ

ส�าคัญกับตัวบ่งชี้ท�างานโดยให้เหมาะกับสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดีของแต่ละคนนั้น	 อาจเนื่องมาจากครูที่ตอบ

แบบสอบถาม	 ได้มองภาวะผู้น�าว่าเป็นเรื่องของศิลปะของ

การใช้อทิธพิล	หรอืกระบวนการใช้อทิธพิลต่อบคุคลอืน่เพือ่

ให้มีความเต็มใจ	 และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจน

ประสบความส�าเรจ็ตามจดุมุง่หมายของกลุ่ม	(Koontz	and	

Weihrich.	1988	:	437)	กล่าวคือ	การมีภาวะผู้น�าของการ

ท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะต้อง

มีความเข้าใจอารมณ์และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 (Sensitivity	

of	others	and	Empathy)	สามารถเข้าใจ	รู้ใจและจูงใจ

สมาชิก	ภายในองค์การให้ท�าหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเต็ม

ที่	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
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    (4)		ด้านการมส่ีวนร่วม	พบว่า	ตวับ่งชีท้ีม่ี

ค่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากนั	คอื	ร่วมด�าเนนิการขอความช่วยเหลอื

จากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน	และมีการ

ร่วมกันก�าหนดปัญหาในการท�างาน	 ซ่ึงผลการแสดงความ

คิดเห็นที่สอดคล้องกันดังกล่าวของกลุ่มตัวอย่าง	 ก็เพราะ

ว่าการมีส่วนร่วม	 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้

เกี่ยวข้อง	 มีส่วนในการท�างาน	 จะท�าให้ผู้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึก

ผูกพันกับงานหรือองค์กร	 ความรู้สึกผูกพันหรือเกี่ยวข้อง	

หากมกีารตดัสินใจด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ร่วมกนัแล้ว	

จะเป็นผลให้เกิดข้อผูกมัดหรือผูกพันสิ่งท่ีตกลงใจร่วมกัน	

(สัมฤทธิ์	 การเพ็ง.	 2551	 :	 9)	 โดยในการด�าเนินการนั้นมี

ลกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการ	โดยมกีารแก้ปัญหาการร่วมกนั

และมีการก�าหนดแผนงานใหม่ๆ	 เพื่อสร้างความยั่งยืนใน

ความความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วม	

    (5)		ด้านความรับผิดชอบร่วมกัน	 พบว่า	

ตวับ่งชีท้ีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	ไม่ปฏบิตังิานทีก่ระทบต่อการ

ปฏิบัติงานของคนอื่น	 ซ่ึงผลการแสดงความคิดเห็นที่

สอดคล้องกันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

ครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ได้ให้ความส�าคญักบัตวับ่งชีน้ี	้

เนื่องมาจากความเข้าใจว่า	 คนทุกคนในสังคมมีความ

ปรารถนาที่จะได้รับความส�าเร็จ	ความภาคภูมิใจในตนเอง

และต้อง	 การได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นในความ

ส�าเร็จของตนด้วย	 ถ้าความต้องการนี้ได้รับการตอบสนอง

อย่างเพียงพอ	 จะท�าให้บุคคลน้ันมีความเช่ือม่ันในตนเอง

รู้สกึว่าตนเองมค่ีา	มคีวามสามารถและมปีระโยชน์ต่อสงัคม	

แต่ถ้าความต้องการนี้ถูกขัดขวางจะท�าให้เกิดความรู้สึกมี

ปมด้อย	หรอืเสยีความภาคภมูใิจในตนเอง	(Maslow.	1954	

:	411)	ดังนั้นในการปฏิบัติงานตามความ

   1.2  ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี้รวมการ

ท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 	 	 จากผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งช้ีรวม

การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	พบว่า	

โมเดลตัวบ่งช้ีท่ีผู ้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนน้ัน	 มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และมีนัยทางสถิติทุกค่า	

ซึง่แสดงให้เหน็ว่าองค์ประกอบหลักของการท�างานเป็นทมี

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง	 5	 องค์ประกอบ	 เป็น

องค์ประกอบทีส่�าคญัของการท�างานเป็นทมีของครใูนสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย	

และสมมตฐิานการวจิยั	รวมทัง้สอดคล้องกบัแนวคิด	ทฤษฎี

และงานวิจัยต่างๆ	ที่ศึกษาเกี่ยวกับการท�างานเป็นทีมที่ว่า	

การท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น	 ประกอบด้วย	 

1)	เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทีม	(Team	goals	and	

Objectives)	 กล่าวคือ	 สมาชิกในทีมจะต้องมีเป้าหมาย 

ร่วมกัน	 2)	 มีภาวะผู้น�า(leadership)	 3)	 มีความสัมพันธ ์

ในทีม	 (Team	 relationship)	 ซึ่งเป็นการสร้างการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีมงานของแต่ละบุคคล	 4)	 มี

บทบาทและความรับผิดชอบของทีม	 (Team	 roles	 and	

Responsibilities)	 ซ่ึงหมายถึงการมีความรับผิดชอบร่วม

กนัในการท�างานเป็นทมีตามบทบาทหน้าที	่และ	5)	มคีวาม

ร่วมมือ	(Coordination) หรือการมีส่วนร่วมในการท�างาน

เป็นทีม	(Nurhidayah	Azmy.	2012	:	145	;	Salas	et	al.	

2005	:	555-599	;	O,	Neil,	Chung	&	Brown	(1997	:	

411-413)	นอกจากนัน้กย็งัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัทีม่ชีือ่

ว่า	Hawthome	studies	ของ	Mayo	(Dyer.	1977)	ซึ่ง

พบว่า	 ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จของการ

เพิ่มผลิตในการประกอบการ	คือ	การสร้างความรู้สึกที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพนักงาน	 การได้รับการสนับสนุน

และความรกัความสามคัคกีนั	นอกจากนัน้การมปีฏิสมัพนัธ์

ระหว่างพนักงานรวมถึงพฤติกรรมของผู้น�าล้วนส่งผลต่อ

การท�างานร่วมกันของพนักงาน	 ทั้งน้ีหากมองในภาพรวม

ของการด�าเนนิงานหรอืการบรหิารจดัการในการปฏบิตังิาน

ในทุกๆ	 องค์การทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 การท�างาน

เป็นทีมจึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับความสนใจน�ามา

ใช้อย ่างแพร่หลายทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน	

เนื่องจากงานส่วนใหญ่ในองค์การไม่สามารถส�าเร็จได้ด้วย

บคุคลเพยีงคนเดยีว	ต้องอาศยัความร่วมมอืและการมีความ

สัมพันธ์ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในทีม	 (พะยอม	 วงศ์สารศรี.	

2542	 :	 277)	 ความร่วมมือของทุกคนที่อยู่ในทีมงานเป็น
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กญุแจส�าคญัของความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้	(พนดิา	รตันไพโรจน์.	

2542	 :	 27)	ดังเช่น	ผลการศึกษาของ	Nahavandi	 and	

Aranda	(1994	:	58-68)	ทีพ่บว่า	การใช้ทมีงานท�างานของ

องค์การในอเมริกาและประเทศอื่นๆ	 ท�าให้องค์การต่างๆ	

มองเหน็ความส�าคญัของทมีงาน	ท�าให้มโีครงสร้างอย่างเป็น

ทางการเพือ่ร่วมกนัตดัสนิใจอย่างมีประสทิธผิล	ในปัจจบัุน

ได้มีกลยุทธ์ต่างๆ	 ที่อยู่ในมิติของการพัฒนาทีมงาน	 เช่น	

QC,.T.Q.C./T.Q.M.	 (Total	 quality	management)	

T.P.M.	 (Total	 productive	 maintenance)	 ISO	

9000/14000	และ	Q.S.	9000	ซึง่ทัง้หมดล้วนมพีืน้ฐานมา

จากการท�ากจิกรรมกลุม่หรอืทมีงานนัน่เอง	ซึง่แสดงให้เหน็

ว่าการท�างานเป็นทีมเป็นสูตรส�าเร็จของการปรับปรุง

ผลผลิตและการบริการ	 โดยเน้นการสร้างหรือการพัฒนา

ทีมงานให้มีความรู้ความสามารถ	 ความช�านาญ	 และการ

จัดการอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้ทีมสามารถท�างานได้อย่าง

สะดวก	 รวดเร็ว	 เกิดประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งเกิดความผิด

พลาดน้อยทีส่ดุ	ดงันัน้องค์ประกอบหลกัของการท�างานเป็น

ทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง	5	องค์ประกอบ	จึง

เป็นตัวบ่งชี้รวมของการท�างานเป็นทีมของครูในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 	 นอกจากนีจ้ากผลการวจิยัยงัพบว่า	ตวับ่งช้ีรวม

ของการท�างานเป็นทมีของครใูนสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานทกุ

ตวัมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทกุค่า	โดยคูท่ีม่คีวาม

สัมพันธ์กันมากที่สุด	คือ	การรับผลประโยชน์	 (PTB)	และ

การประเมนิผล	ซึง่เป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ

หลกัด้านการมส่ีวนร่วม	ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากในการท�างาน

ร่วมกันของครูในการพัฒนาสถานศึกษาหรือการจัดการ

ศึกษา	 โดยการมีส่วนร่วมน้ันเป็นกระบวนการของการ

พฒันาโดยให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันาตัง้แต่

เริม่ต้นจนสิน้สดุ	เช่น	การร่วมกนัค้นหาปัญหา	การวางแผน

ตัดสินใจ	 การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น	 การ

บรหิารจดัการ	การตดิตามและประเมนิผลรวมทัง้การรบัผล

ประโยชน์ทีเ่กิดขึน้จากด�าเนนิการพฒันานัน้อย่างเสมอภาค	

(Cohen	and	Uphoff.	1981	:	6)	หากพิจารณาจากความ	

หมายดงักล่าวจะเหน็ว่าทัง้สององค์ประกอบนัน้จะเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการท�างานเป็นทีม	 ดังที่	 Cohen	 &	 

Ufhoff	(1981	:	129	-	134)	การมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

งาน	 (Participation	 in	 implementation)	 ถือเป็นองค์

ประกอบของการด�าเนินงานตามแผนหรือโครงการที่

ก�าหนดไว้	 โดยสมาชิกในทีมต้องร�าลึกเสมอว่าจะท�า

ประโยชน์ได้ด้วยวิธีใด	 เช่น	 การให้ความช่วย	 เหลือด้าน

ทรัพยากร	 การบริหารและประสานงานตลอดจนการขอ

ความช่วยเหลือ	 เป็นต้น	 ซึ่งการมีส่วนร่วมในการรับผล

ประโยชน์	 (Participation	 in	 benefits)	 นั้นนอกจากจะ

ค�านงึถงึความ	ส�าคญัของผลประโยชน์ท้ังในเชงิปรมิาณและ

คุณภาพแล้วยังต้องค�านึงถึงการกระจายผลประโยชน์

ภายในทมีด้วยผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้อาจเป็นทัง้ในทางบวก	

และผลประโยชน์ในทางลบซึง่อาจส่งผลทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็น

คุณและเป็นโทษต่อสมาชิกต่อทีมและต่อองค์การ	 และ

ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล	(Participation	in	

evaluation)	นั้น	เป็นการเข้าร่วมในการติด	ตาม	ประเมิน

ผลเพือ่ในไปสู่การปรบัปรงุแก้ไข	ซึง่จะต้องค�านงึถงึมมุมอง	

(Views)	 ความชอบ	 (Preferences)	 และความคาดหวัง	

(Expectations)	ของสมาชิกด้วยเพราะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล

สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทุกคนในทีมได	้

  2.  ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความ สัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของ

ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   จากการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน	พบว่า	 ตัวบ่งชี้

ทั้ง	73	ตัวบ่งชี้	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป	ดังนั้น	จึง

สามารถเป็นตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานได้	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้ที่พบว่า	ตัวบ่งชี้ทั้ง	73	ตัวบ่งชี้	มี

ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ	มาตรฐานเกนิ	.30	และมนียัส�าคญั

ทางสถิติ	 แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้องค์ประกอบย่อยที่

สามารถวัดองค์ประกอบหลักได้	 เนื่องจากตัวแปรมี

ความคลาดเคลื่อนน้อย	โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
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ในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ	์(R2)

		 	 เมือ่พจิารณาผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ

ยนืยนัของโมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบั

ที่สองของตัวบ่งชี้การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 พบว่า	 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ

องค์ประกอบ	5	องค์	ประกอบ	มค่ีาเป็นบวกและอยูใ่นระดบั

สูง	คือ	ตั้งแต่	.79-.98และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

ทุกค่า	ทั้งนี้เมื่อจัดล�าดับตัวบ่งชี้ที่มีความส�าคัญในการเป็น

ตัวบ่งชี้รวมการท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	 จากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานจากมากไปหา

น้อย	พบว่า	องค์ประกอบที่ส�าคัญและมีอิทธิพลบ่งบอกถึง

การท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มาก

ที่สุด	 คือ	 การมีภาวะผู้น�า	 รองลงมา	 คือ	 การมีเป้าหมาย

เดียวกัน	การมีส่วนร่วม	ความรับผิดชอบด้วยกัน	และการ

มีปฏิสัมพันธ์	ตามล�าดับ	นั่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่

เป็นครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้ให้ความส�าคัญกับองค์

ประกอบหลักด้านการมีภาวะผู้น�าเป็นอันดับแรกนั้น	 อาจ

เนื่องมาจาก	ในยุคปัจจุบันถือว่าภาวะผู้น�านั้นเกี่ยวข้องกับ

เร่ืองความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนตลอดเวลา	(Change)	เป็น

เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ	 (Inspiration)	 การสร้าง

แรงจูงใจ	 (Motivation/Persuasion)	 การใช้อ�านาจ	 

(Power)	 และอิทธิพล	 (Influence)	 ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ

ก�าหนดทิศทาง	 (Direction)	 คอยช่วยให้ทุกคนในองค์กร

มัน่ใจว่าสามารถเดนิเดนิทางไปสู่จุดหมายทีต้่องการแน่นอน	

ถกูทศิทาง	หรอืการท�าสิง่ทีถู่กต้องเพือ่ผลลัพธ์	(Doing	the	

right	things)	(สัมฤทธิ	์กางเพง็	และประยทุธ	ชสูอน.	2557	

:	 1)	 และยังเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคล	(Interpersonal	aspect)	ด้วย	ซ่ึงหากพจิารณาแล้ว

จะเหน็ว่ามลีกัษณะพืน้ฐานทีค่ล้ายคลงึกบัภาวะผูน้�าทมี	แต่

เมือ่ศึกษารายละเอยีดจงึพบว่า	มคีวามแตกต่างในลักษณะ

ที่เป็นบทบาทของผู้น�า	 คือ	 ถ้าเป็นภาวะผู้น�าในองค์การ 

ต่างๆ	 จะมีความชัดเจนในสายงานการบังคับบัญชา	 หรือ

การมอบอ�านาจ	 การใช้อ�านาจ	 การใช้อิทธิพลที่มีต่อผู้ใต้

บังคับบัญชาที่ชัดเจน	แต่ในลักษณะของความเป็นผู้น�าทีม

หรอืภาวะผูน้�าทมี	สมาชกิของกลุม่หรอืของทมีงานสามารถ

ที่จะแสดงบทบาทของความเป็นผู้น�าได้ซ่ึงก็ขึ้นอยู ่กับ

สถานการณ์	หรือองค์ประกอบอื่นในขณะนั้น	 แต่ปัญหาที่

ตามมา	 คือ	 เมื่อมีทีมงานที่ดีแล้วเราจะหาผู้น�าทีมงานที่มี

ความเป็นผู้น�าท่ีเข้มแข็งได้อย่างไรเพราะผู้น�าทีม	 คือ	 ผู้มี

บทบาทหน้าที่ในการวางแผน	แนะน�า	และอ�านวยการเพื่อ

ให้เกดิการท�างานทีม่รีปูแบบของทมี	การท�างานเป็นทมีจะ

ต้องเกดิข้ึนในทกุระดบั	ตัง้แต่ระดบับุคคลทมีงานและระดบั

สูง	(กนกอร	สมปราชญ์.	2546	:	342)	แต่อย่างไรก็ตามนัก

วิชาการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทีมว่า	

สมาชิกทุกคนในทีมสามารถที่จะผู ้น�าและสามารถใช้

อิทธิพลเพื่อหลอมรวมให้องค์ประกอบต่างๆ	 ของทีมเป็น

อนัดบัหนึง่อนัเดยีวกนัได้ด้วยความราบรืน่จนสามารถสร้าง

พลังขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเดินไปพร้อมๆ	กัน	โดยมีเป้า

หมายสูงสุดที่ก�าหนดเอาไว้ร่วมกัน	 คือ	 ความส�าเร็จของ

องค์การ	(Harris.	1985	;	Peterson.	1991	;	Katzenbach	

and	 Smith.	 1993)	 ดังน้ันการมีภาวะผู้น�าจึงเป็นองค์

ประกอบที่มีความส�าคัญประการแรกของการท�างานเป็น

ทีมของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

		 จากการอภิปรายผลดังกล่าวข้างต้นน้ัน	 แสดงให้

เห็นว่าองค์ประกอบหลักท้ัง	 5	 องค์ประกอบ	 เป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญและมีอิทธิพลต่อการท�างานเป็นทีมของ

ครใูนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	อย่างไรกต็ามในการพจิารณา

ค่าเฉล่ียความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก	 และค่าน�้า

หนักองค์ประกอบมาตรฐานนั้น	 จะเห็นได้ว่าไม่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน	เนื่องจากค่าเฉลี่ยความเหมาะสมขององค์

ประกอบนั้น	 หมายถึง	 ค่าคะแนนที่เป็นความคิดเห็นของ

กลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอตัวบ่งชีน้ัน้ๆ	ว่ามคีวามเหมาะสมในการ

เป็นตัวบ่งช้ีมากน้อยเพียงใด	 ส่วนค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

มาตรฐานเป็นค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์	 ระหว่างตัวแปร	

หรอืตวับ่งช้ีกบัองค์ประกอบหรอืการท�างานเป็นทมีของครู

ในสถาน	ศึกษาด่านต่างๆ	ดงันัน้เมือ่ต้องการทราบค่าตวับ่ง

ชี้ใดมีอิทธิพลต่อการท�างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	มากน้อยเพียงใด	จึงต้องพิจารณาที่ค่าน�้าหนัก



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

220

องค์ประกอบมาตรฐาน อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาน�า้หนกั

ตัวบ่งชี้	 จะเห็นว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด	

ข้อเสนอแนะ

  1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

		 	 1.1	 ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ได้โมเดลความ

สมัพันธ์โครงสร้างตวับ่งชีก้ารท�างานเป็นทมีของครใูนสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ที่ได้รับการตรวจสอบด้วยกระบวนการ

ทางการวจิยั	ซึง่เป็นโมเดลทีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิทการ

ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ดังนั้น	 คร	ู 

ผู้บริหารสถานศึกษา	หรือผู้บริหารการศึกษา	ตลอดจนผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานด้านการศึกษา	 สามารถ

น�าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนา	 วิชาชีพครู	 ส่งเสริม

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน

ศึกษาให้มีการท�างานเป็นทีม	 การพัฒนาสถานศึกษา	

เป็นต้น	 นอกจากนี้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 สามารถน�า

โมเดลการวจัิยนี	้ไปใช้ในการพฒันาทมีงานคุณภาพด้านการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามบริบทและสถานการณ์ที่

เหมาะสม	

		 	 1.2	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้	

ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ในเรื่องใดๆ	 สามารถใช้กระบวนการ

เช่นเดียวกันกับงานวิจัยนี้	 กล่าวคือ	 ก�าหนดวัตถุประสงค์

ของการพัฒนาตัวบ่งชี้	นิยามตัวบ่งชี	้รวบรวมข้อมูล	สร้าง

และพฒันาตวับ่งชีต้รวจสอบคณุภาพตวับ่งชี	้และวเิคราะห์

ตามบริบทที่ต้องการศึกษาและน�าเสนอรายงานการใช้วิธี

การทดสอบเพื่อยืนยันทางสถิติ	 จะท�าให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มี

คุณภาพ	 ทั้งนี้สามารถน�าสารสนเทศดังกล่าวไปใช้เป็น

เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิความส�าเรจ็ด้านการท�างาน

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

		 	 2.1	 ควรมกีารวจิยัเก่ียวกบัรปูแบบการวดัและ

ประเมนิการท�างานเป็นทมีของครใูนสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	

เพือ่เป็นเครือ่งมอืวดัและประเมนิการท�างานเป็นทมีของครู

ในสถานศึกษา

		 	 2.2	 ควรมีการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้การ

ท�างานเป็นทีมส�าหรับครูในสังกัดอื่น	 เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้การ

ท�างานเป็นทีมของครูที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ	

		 	 2.3		 ควรมกีารวจัิยเชิงคณุภาพและตดิตามผล

การน�าตัวบ่งชี้ที่ได้ไปใช้ในการท�างานเป็นทีมของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน

ในการ	 วางแผนการพัฒนาการท�างานเป็นทีมของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป	
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

และเพิ่มพูนเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท

The Enhancement of English Reading Comprehension

and Attitude Of Matthayomsuksa 3 students on English Reading

through Reciprocal Teaching

ศรัญญา	จันทร์เพ็ญ1,	พิมพ์ยุพา	ประพันธ์2,	พชรนนท์	สายัณห์เกณะ3

Sarunya	Chunpen1,	Pimyupa	Praphan2,	Photcharanon	Sayankena3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ	 (1)	 หาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 โดยวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 75/75	 (2)	 เปรียบ

เทยีบผลสมัฤทธิท์างด้านการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยวธิกีารสอนแบบ

แลกเปลี่ยนบทบาท	และ	(3)	เปรียบเทียบเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธี

การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ	นักเรียนที่ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/14	ภาคเรียน

ที่	1	ปีการศึกษา	2557	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ	์จ�านวน	1	ห้องเรียน	รวมนักเรียนทั้ง

สิ้นจ�านวน	40	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้คือ	 (1)	แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยวิธีการสอนแบบ

แลกเปลี่ยนบทบาท	 (2)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 (3)	 แบบสอบถามวัด

เจตคติที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ

	 ผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปได้ว่า	 (1)	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดย

วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	76.31/76.56	สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	(2)	นักเรียนที่ได้รับการ

สอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 (3)	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	 มี

เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก

1	มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 ค�าส�าคญั	:	วธิกีารสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาท,	ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ,	เจตคตต่ิอการอ่านภาษา

อังกฤษ

ABSTRACT

	 The	 purposes	 of	 the	 study	were	 to	 1)	 find	 out	 the	 effectiveness	 of	 the	 English	 reading	 

comprehension	 with	 criterion	 of	 75/75	 efficiency,	 2)	 compare	 the	 students’	 English	 reading	 

comprehension	achievement	before	and	after	learning	through	reciprocal	teaching	technique,	and	 

3)	compare	students’	attitudes	towards	the	English	reading	using	the	Reciprocal	Teaching.	The	sample	

of	 this	 study	 consist	 of	 40	Matthayomsuksa	 3/14	 students	 studying	 in	 the	 first	 semester	 of	 the	 

academic	 year	 2014	 at	 Kalasinpittayasan	 School,	 Kalasin,	 obstained	using	 the	purposive	 sampling	

technique.	The	instruments	used	for	collecting	data	were	1)	Lesson	plans	based	on	the	Reciprocal	

Teaching.	 2)	 a	 test	on	English	Reading	Comprehension	3)	 a	questionnaire	on	 student	 attitude	on	 

reading	ability.

The results of this research are as follows:

	 1.		The	learning	plans	based	on	Reciprocal	Teaching	to	enhance	English	reading	comprehension	

skills	of	Mathayomsuksa	3	Students,	met	the	established	76.31/76.56	efficiency,	which	was	higher	than	

the	established	criterion.

	 2.		The	 students’	 post-test	 achievement	 in	 English	 reading	 comprehension	 skills	 based	 on	 

reciprocal	 teaching	technique	was	significantly	higher	 than	that	of	 the	pre-test	at	 the	 .01	 level	of	

statistical	significance.

	 3.		The	 students’	 attitudes	 towards	 the	 English	 reading	 skills	 through	 reciprocal	 teaching	 

technique	was	significantly	higher	than	that	of	the	pre-test	at	the	.01	level	of	statistical	significance,	

and	was	found	at	the	high	level.

 Keywords	:	Reciprocal	Teaching,	English	Reading	Comprehension,	Attitude	on	English	Reading

บทน�า

	 ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับมี

บทบาทส�าคัญมาก	 โดยเฉพาะการอ่านเป็นส่ิงส�าคัญอย่าง

ยิง่ในยุคปัจจบุนัซ่ึงเป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสารหรือการเรยีน

รู้	 และข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนใหม่ตลอด

เวลา	การอ่านเพือ่ก้าวให้ทนัโลกและตดิตามความก้าวหน้า	

เหตุการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆ	ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

จึงดูเหมือนเป็นส่ิงจาเป็น	 ผู้ที่มีความสามารถในการอ่าน 

จะได้เปรียบในการก้าวไปสู ่สังคมที่กว้างทาให้รู ้การ

เปล่ียนแปลงของสังคม	 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ

แวดล้อมในสังคมได้	 สอดคล้องกับแนวคิดของอ�านาจ	

บุญศิริวิบูลย	์(2542	:	10)	และสมุทร	เซ็นเชาวนิช	(2549	:	
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73)	ทีเ่หน็ว่าคนทีจ่ะประสบความสาเรจ็หรอืสมัฤทธิผ์ลมาก

น้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับศักยภาพการอ่านของผู้อ่านเอง	

คนทีอ่่านหนงัสอืเป็นย่อมจะมหีลกัการหรือแนวทางทีจ่ะน�า

ไปสู่ความสาเร็จ	สามารถอ่านข้อความต่างๆ	อย่างรวดเร็ว	

ตีความหรือเข้าใจความได้อย่างถูกต้อง	 อีกท้ังการอ่านยัง

เป็นทักษะที่คงอยู่กับผู้เรียนได้นานท่ีสุด	 เป็นทักษะที่ช่วย

ให้ผูเ้รยีนสามารถศกึษาหาความรูเ้พิม่เติมได้ตลอดเวลา	โดย

เฉพาะการอ่านภาษาอังกฤษสามารถนามาใช้ประโยชน์ใน

ชวีติประจาวนัได้ในหลายๆ	ด้าน	ทัง้ประโยชน์ต่อการศกึษา	

การดารงชีวติ	รวมทัง้ค่านยิมและข้อมลูทีส่�าคญัจ�านวนมาก

ที่ปรากฏอยู ่ในหนังสือและเอกสารต่างๆ	 ที่เป็นภาษา

องักฤษ	ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการน�าไปพฒันาชีวติให้ดีขึน้	

ดังที่	เบคอน	(Bacon.	1953	:	27)	ได้กล่าวว่า	การอ่านทา

ให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์	(Reading	makes	a	fullman)	

ซึ่งหมายความว่า	การอ่านทาให้เกิดพัฒนาการทางด้านสติ

ปัญญา	ความรู้	ความสามารถ	ทาให้ผู้อ่านเป็นคนที่เต็มไป

ด้วยความคิด	 ความเข้าใจ	 เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่

สามารถน�าไปใชใ้นการสร้างความเข้าใจและแสวงหาความ

รู้ใหม่ได้

	 อย่างไรก็ตามแม้การอ่านจะมคีวามส�าคัญดงัทีก่ล่าว

มาแล้ว	 แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการอ่านภาษาอังกฤษพบว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่ยังมี

ปัญหาเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีการปรบัปรงุหลกัสตูรภาษา

อังกฤษให ้ทันสมัยสอดคล ้องกับสังคมป ัจจุบันและ

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแล้ว	 แต่จากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)	พ.ศ.	2555	พบ

ว่า	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ัน

มธัยมศกึษาตอนปลาย	ยงัมคีวามสามารถทางภาษาองักฤษ

ในระดับต้องปรับปรุง	 คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า	 และ

ปัญหาด้านการอ่านส่วนใหญ่จะเป็นด้านความเข้าใจในการ

อ่าน	 เน่ืองจากไม่เข้าใจในเน้ือหาของบทอ่าน	 ไม่สามารถ

จับใจความส�าคัญได้	 ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน

เรื่องการอ่าน	 ซ่ึงสุวรรณี	 เวทไธสง	 (2544)	 ได้วิจัยพบว่า	

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ�านวนมากประสบ

ปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 มีผล

สัมฤทธิท์างการอ่านต�า่กว่าเกณฑ์	และในปีการศึกษา	2549	

นงค์นาถ	 ชาววัง	 (2551)	 ได้สารวจปัญหาการอ่านของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6	พบว่า	ความสามารถในการ

อ่านทั้งด้านโครงสร้างประโยค	ด้านคาศัพท์และด้านความ

เข้าใจในการอ่าน	อยู่ในระดับต�่า	จะเห็นได้ว่านักเรียนไทย

ยังประสบปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่อย่างต่อเนื่อง	

และจากผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้

ฐาน	(O-NET)	ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	นักเรียน

ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่3	ปีการศึกษา	2555	กลุ่มสาระการเรยีน

รู้ภาษาต่างประเทศ	 (ภาษาอังกฤษ)	จ�านวนนักเรียน	692	

คน	ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ	30.15	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขั้นต�่า	

จากผลการรายงานดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ว่า	การจดัการเรยีนการ

สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนยังไม่ประสบผลสาเร็จ	 ดังที่	

เคมพ	์(Kemp.	1985	:	133)	ได้กล่าวว่าปัญหาการจัดการ

เรียนการสอนส่วนใหญ่น้ันอาจเกิดจากตัวนักเรียนเอง	

จ�านวนนักเรียนในชั้น	ครูผู้สอน	เนื้อหาบทเรียน	รวมทั้งวิธี

สอน

	 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้

ว่า	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ

ยงัประสบกบัปัญหานกัเรยีนไม่เข้าใจในเนือ้เรือ่ง	ไม่สามารถ

ตอบค�าถาม	 ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน	 ทั้งยังไม่

สามารถท�าแบบทดสอบได้ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ซ่ึงผู้วิจัยได้

สอบถามเกีย่วกบัประสบการณ์ในการจดักจิกรรมการเรียน

การสอนการอ่านจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษ	 และจากการ

สอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า	 นักเรียน

สนใจกจิกรรมการเรยีนการสอนการอ่านแบบกจิกรรมเป็น

คู่หรือกิจกรรมกลุ่มมากกว่าการเรียนรู้ตามล�าพัง	 นักเรียน

จะมีความสุขในการเรียนหากตนเองมีบทบาทและมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรม	 และจากการศึกษาวิธีการสอนการ

อ่านเพื่อความเข้าใจ	ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการสอนการอ่านแบบ

แลกเปล่ียนบทบาทเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพและ

นักเรียนมีการพัฒน�าไปในทางที่ดีข้ึน	 มีความเข้าใจในการ

อ่านมากขึ้น	 เช่น	 งานวิจัยของ	 Soranastaporn	 and	
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Ratanakul	(2000)	ได้ศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษา

องักฤษของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที	่1	มหาวทิยาลยัมหดิล	

โดยใช้การสอนอ่านแบบการแปลเปรียบเทียบกับการสอน

อ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	ผลการทดลองชี้ว่านักศึกษา

พยาบาลท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีแบบแลกเปลี่ยน

บทบาทมีผลสัมฤทธ์ิด้านความเข้าใจในการอ่านสูงกว่า

นักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการแปล	 จะเห็นได้ว่าวิธี

การสอนอ่านแบบแลกเปลีย่นบทบาทสามารถพฒันาความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดี	 โดยวิธี

การสอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทจะมีขั้นตอนการจัด

กิจกรรมที่กระตุ ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด	 ท่ีมีการใช้

เทคนิคการแสดงแบบอย่างการคิด	 (Think	 Loud)	 เพื่อ

แสดงวิธีการคิดในขณะที่อ่าน	 นอกจากนี้นักเรียนยังมี

โอกาสฝึกฝนการใช้เทคนคิการแสดงแบบอย่างการคดิด้วย

ตนเองโดยผ่านกระบวนการ	 การฝึกตั้งค�าถามและหาค�า

ตอบจากบทอ่านด้วยตนเอง	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 

ผู้วิจัยจึงได้นาวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทมาใช้ใน

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจและ

เพิ่มพูนเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน	ผลที่ได้จากการ

ศึกษาครั้งนี้อาจเป็นแนวทางในการพิจารณาส�าหรับครู 

ผู้สอนในการน�าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจของนักเรียนให้สูงขึ้นและสามารถน�าไปพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพ	การเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษให้มี

ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่มุ่ง

หวังไว้ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความ

เข้าใจ	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน	ที่ได้

รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท

	 3.		เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการอ่านภาษา

องักฤษก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 3	 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียน

บทบาท

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ	 นักเรียนที่

ก�าลังเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการ

ศึกษา	 2557	 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดกาฬสินธุ์	 จ�านวน	15	ห้องเรียนรวมนักเรียนทั้งสิ้น

จ�านวน	658	คน

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	นักเรียน

ที่ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/14	ภาคเรียนที	่1	ปี

การศกึษา	2557	โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ์	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดกาฬสินธุ์	 จ�านวน	 1	ห้องเรียน	 รวมนักเรียนทั้งสิ้น

จ�านวน	 40	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)

	 2.		เนื้อหา

	 	 ผู้วิจัยได้คัดเลือกเนื้อหา	บทความ	จากหนังสือ	

ตาราเรยีนและเวบ็ไซด์ต่างๆ	เป็นเนือ้หาทีม่รีะดบัความยาก

ง่ายตรงตามสภาพจรงิและเป็นเรือ่งราวน่าสนใจ	เหมาะสม

กับระดับอายุ	 ระดับความสนใจของนักเรียนสอดคล้องกับ

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	รวมถึงความรู้รอบ

ตัวทั่วไปโดยมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะการอ่านมาใช้ในการ

จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบ

ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความ

เข้าใจ

	 3.		ตัวแปรในการวิจัย

	 	 3.1		 ตวัแปรอสิระคอื	การจดักิจกรรมการเรยีน
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การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท

	 	 3.2		 ตัวแปรตามคือ

	 	 	 3.2.1		 ผลสมัฤทธ์ิทางด้านการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ

	 	 	 3.2.2		 เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ	 นักเรียนที่

ก�าลังเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการ

ศึกษา	 2557	 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดกาฬสินธุ	์จ�านวน	15	ห้องเรียน	รวมนักเรียนทั้งสิ้น

จ�านวน	658	คน

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	นักเรียน

ที่ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/14	ภาคเรียนที่	1	ปี

การศกึษา	2557	โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ์	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดกาฬสินธุ	์ จ�านวน	 1	ห้องเรียน	 รวมนักเรียนทั้งสิ้น

จ�านวน	 40	 คน	 ซึ่งได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)

	 2.	 	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1		 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	

จ�านวน	7	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	ใช้เวลา	21	ชั่วโมง

2.2	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	

ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	24	ข้อ

	 	 2.3		 แบบวัดเจตคติที่มีต ่อการอ่านภาษา	

อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ

	 3.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 3.1		 ให้นกัเรยีนท�าแบบทดสอบวดัความเข้าใจ

ในการอ่านภาษาอังกฤษ	 (Pretest)	 โดยใช้แบบ	 ทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษและท�าแบบ 

สอบถามวดัเจตคตทีิม่ต่ีอการอ่านภาษาองักฤษทีผู่ว้จิยัสร้าง

ขึ้น	 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนแบบแลก

เปลี่ยนบทบาท	แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลคะแนน

	 	 3.2		 ด�าเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน

ตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาความ	

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ

เพิ่มพูนเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ	 โดยวิธีการสอน

แบบแลก	เปลี่ยนบทบาทที่สร้างขึ้น

	 	 3.3		 เม่ือด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ครบ

ทั้งหมด	 7	 แผน	 ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 (Posttest)	 และท�า

แบบสอบถามวดัเจตคตต่ิอการอ่านภาษาองักฤษโดยการใช้

แบบทดสอบและแบบ	สอบถามวัดเจตคติฉบับเดียวกันกับ

ก่อนการเรียนแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลคะแนน

	 	 3.4		 น�าผลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	 และผลที่ได้จากการวัด

เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ	ก่อนและหลังการเข้าร่วม

กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาความสามารถในการ

อ่านภาษา	 อังกฤษเพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนเจตคติต่อ

การอ่านภาษา	 อังกฤษ	 โดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยน

บทบาทไปวิเคราะห์และแปลผลต่อไป

	 4.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 4.1	 วเิคราะห์หาค่าประสิทธภิาพของกระบวน 

การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนการอ่านภาษา	 อังกฤษ

เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	โดยการ

หาค่าประสิทธภิาพของกระบวนการ	(E1)	และประสิทธภิาพ

ของผลลัพธ	์(E2)	ก�าหนดเกณฑ์	75/75

	 	 4.2		 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์าง	ด้าน

การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรยีนชัน้มธัยม 

ศึกษาปีที่	 3	 โดยวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท

ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน	 โดยหาค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	และทดสอบที
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	 	 4.3		 วิเคราะห์เปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อการ

อ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โดยวธิี

การสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาท	ระหว่างก่อนเรยีนกบัหลงั

เรียน	โดยหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	T-Test

	 5.		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 5.1		 ค่าเฉลี่ย

	 	 5.2		 ค่าร้อยละ

	 	 5.3		 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 5.4		 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

	 	 5.5		 ค่าอ�านาจจาแนก

	 	 5.6		 ค่าความเชื่อมั่น

	 	 5.7		 ค่า	t-test

ผลการวิจัย

	 1.		ประสทิธภิาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาทเพือ่พฒันาความสามารถ

ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 มีประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ	(E
1
)	เท่ากบั	76.31	และประสทิธภิาพของ

ผลลัพธ	์(E
2
)	เท่ากับ	76.56	ดังนั้นแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อพัฒนาความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยวิธีการสอนแบบแลก

เปลี่ยนบทบาท	จึงมีประสิทธิภาพ	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	76.31/ 

76.56	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	ดังตาราง	1

ตารางที่ 1		ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	3	โดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท

ผลการเรียน
คะแนน

เต็ม
x̄ S.D.

ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ	(E1)
40 30.53 6.28 76.31

ประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์	(E2)
24 18.38 5.81 76.56

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	(E1/E2)	เท่ากับ	76.31/76.56

	 2.		ผลการเปรียบเทียบคะแนนที่ ได ้จากการ

ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ผ่านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท	 หลัง

เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.01

สังเกตได้จากผลการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย	

เท่ากบั	15.25	คะแนน	และมคีะแนนหลงัเรยีนเฉลีย่	เท่ากบั

18.38	คะแนน	ดังตาราง	2

ตารางที่ 2	ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	

เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยวิธี

การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	ระหว่างคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน

คะแนนจาก

การทดสอบ

การอ่าน

ภาษาอังกฤษ

N x̄ S.D. df t Sig.

ทดสอบ

ก่อนเรียน
40

15.25 3.128

39 14.58** 0.00
ทดสอบ

หลังเรียน
18.38 2.715

**p	≤	0.01	df	=	39

	 3.		ผลการเปรียบเทียบเจคติต่อการอ่านภาษา

องักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ก่อนและหลังการ

จดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาท	พบ

ว่านักเรียนมีเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษหลังการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนสงูขึน้	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	 0.1	 สังเกตได้จากผลการวัด	 เจคติก่อนเรียนมี

คะแนนเฉล่ียเท่ากับ	 3.87	 คะแนน	 และมีผลการวัดเจคติ

หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ	4.52คะแนน	ดังตาราง	3
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ตารางที่ 3		ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	โดยวิธีการ

สอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	จากการวัดเจตคติก่อนเรียน

กับผลการวัดเจตคติหลังเรียนเจตคติต่อการอ่านภาษา

อังกฤษ

เจตคติต่อ

การอ่าน

ภาษาอังกฤษ

N x̄ S.D. df t Sig.

วัดเจตคติ

ก่อนเรียน
40

3.87 0.564

39 10.32** 0.00
วัดเจตคติ

หลังเรียน
4.52 0.504

**p	≤	0.01	df	=	39

อภิปรายผล

	 1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแลก

เปลี่ยนบทบาทเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษา

องักฤษเพือ่ความเข้าใจและเพิม่พนูเจตคตต่ิอการอ่านภาษา

องักฤษส�าหรับนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที	่3	มปีระสทิธภิาพ	

76.31/76.56	หมายความว่านกัเรยีนได้รบัคะแนนเฉลีย่จาก

การท�าแบบทดสอบย่อยและคะแนนจากการสังเกต

พฤตกิรรมการเรยีนรูห้ลงัจากการจดัการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลี่ยนบทบาท	มีค่าเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ	76.31	และ

คะแนนจากการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	76.56	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ลีซินชุค	 (Lysynchuk.	 1990)	 ท่ีได้ทดลองใช้วิธีการสอน

แบบแลกเปลีย่นบทบาทระหว่างครกูบันกัเรยีนกบันกัเรยีน

เกรด	 4	 จ�านวน	 36	 คน	 และนักเรียนเกรด	 7	 จ�านวน	 

36	คน	โดยนกัเรยีนทัง้หมดมคีวามสามารถในการอ่านเพือ่

ความเข้าใจต�า่	ผลปรากฏว่าหลงัการทดลองนกัเรยีนทัง้หมด

มพีฒันาการทางด้านการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ

สูงขึ้นสามารถทาความเข้าใจกับบทอ่านได้ดี	เหตุที่เป็นเช่น

นี้อาจเป็นเพราะปัจจัยดังต่อไปนี้

	 	 1.1		 ผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

แบบแลกเปล่ียนบทบาทเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจและเพิม่พนูเจตคตต่ิอการ

อ่านภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	

อย่างมีระเบียบแบบแผน	มีขั้นตอนตามหลักวิชาการ	และ

ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชีย่วชาญด้านต่างๆ	อย่างละเอยีด

ทุกขั้นตอน	 ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าและได้ทดลอง

ใช้ก่อนน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

	 	 1.2		 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลีย่นบทบาท	มกีลวธิเีสรมิต่อการเรียนรู้	(Scaffolding)	

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงบทบาทตลอดกิจกรรม	

ท�าให้นกัเรยีนเข้าใจเรือ่งทีอ่่านได้เรว็และง่ายขึน้	สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของสริตา	 ชูดวงแก้ว	 (2535)	 ที่ทดลองใช้

กลวธีิเสรมิต่อการเรยีนรูใ้นการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ

เพือ่ความเข้าใจของนกัเรยีนแล้วพบว่า	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจสูงขึน้และสามารถ

ท�าความเข้าใจกับบทอ่านได้ดี

	 	 1.3		 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนบทบาท	 มีกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยเฉพาะ	 เริ่มจากกิจกรรม

ตัง้ค�าถามเป็นการฝึกให้นกัเรยีนได้ตัง้ค�าถามด้วยตนเองจาก

การแยกแยะได้ว่าอะไรคือความส�าคัญของเรื่องในส่วน 

นั้น	ๆ	ท�าให้นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน

มากน้อยแค่ไหน	 กิจกรรมทาความกระจ่างกับข้อสงสัย	

นักเรียนต้องหาค�าตอบกับข้อสงสัยและปัญหาที่เกิดขึ้น

ขณะทีอ่่านและให้ความกระจ่างกบัข้อสงสยัหรอืปัญหานัน้	

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและช่วย

ให้นกัเรยีนเข้าใจเรือ่งท่ีอ่านได้ดีขึน้	กจิกรรมสรปุความช่วย

ให้นกัเรยีนเข้าใจและจดจ�าเรือ่งทีอ่่านได้ด	ีทัง้ยงัรูจ้กัสังเกต

คาหรือประโยคที่เป็นกุญแจความส�าคัญในเรื่องได้	สุดท้าย

คือกิจกรรมคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า	 เป็นกิจกรรมที่

นักเรียนสามารถดึงเอาประสบการณ์เดิมที่มีองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญ	 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความ

เข้าใจในเรือ่งทีอ่่านมาใช้ในการเดาเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ใน

เรื่องขณะที่อ่าน	 รวมทั้งคาดเดาตอนต่อไปของเรื่องที่อ่าน
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ได้

	 	 1.4		 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

แลกเปลี่ยนบทบาท	 มีลักษณะการเรียนแบบร่วมมือกัน

ระหว่างนักเรียนในกลุ่มเดียวกันและระหว่างนักเรียนต่าง

กลุ่ม	 แต่ท�าหน้าที่เดียวกัน	 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับ

บทบาทท่ีท�าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง	 จึงมี

ส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของ

ตนเอง	 กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง	 มีโอกาสแสดงความ

คดิเหน็ได้อย่างเตม็ท่ี	ท�าให้นกัเรยีนไม่เบือ่หน่าย	เกิดความ

กระตือรือร้น	 ในการทากิจกรรม	 นักเรียนมีน้าใจเอื้อเฟื้อ

ช ่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับบาร ์ทเลท	 

(Bartellette,	1991:	15)	ที่กล่าวว่า	การมีส่วนร่วมในการ

คดิและทากจิกรรมจะท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืร้นและ

สนใจ	ทีจ่ะเรยีนตลอดเวลาส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามสามารถ

ในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น

	 2.		ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการอ่านภาษา

องักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	หลงัจากได้รับการ

สอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	 ปรากฏว่า

นักเรียนมีผลการวัดเจตคติก่อนเรียน	 เฉลี่ยเท่ากับ	 3.87	

คะแนน	และผลการวัดเจตคติหลังเรียน	เฉลี่ยเท่ากับ	4.52

คะแนน	แสดงให้เหน็ว่าการเพิม่พนูเจตคตต่ิอการอ่านภาษา

องักฤษของนกัเรยีนทีผ่่านการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

แบบแลกเปลี่ยนบทบาทสูงขึ้น	 เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเน่ือง 

จากปัจจัยดังต่อไปนี้

	 	 2.1		 การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	 มี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมที่น่าสนใจในการอ่าน	 เนื่องจาก

นักเรียนได้มีโอกาสเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินออกมาทา

กิจกรรมแลก	 เปลี่ยนบทบาทกับเพื่อนๆ	ในกลุ่ม	และเดิน

ไปปรึกษาเพื่อนต่างกลุ่มที่รับบทบาทเดียวกันแทนที่จะน่ัง

ทาใบกิจกรรมในกลุ่มเพียงอย่างเดียว	 ส่งผลให้	 เจตคติต่อ

การเรียนการอ่านของนักเรียนดีขึ้น

	 	 2.2		 การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท	 เปิด

โอกาสให้นกัเรยีนได้เลอืกบทบาททีช่ืน่ชอบและคุน้เคย	โดย

บทอ่านที่นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น

เอกสารจริงที่ไม่มีการดัดแปลงใดๆ	 จากต้นฉบับเดิม	

นกัเรยีนจะได้เรยีนรูรู้ปแบบการใช้ภาษาในสถานการณ์จรงิ	

จากเอกสารจริงท่ีนักเรียนอ่าน	 ทาให้นักเรียนเห็นคุณค่า

และประโยชน์ของการอ่าน	 เกิดความสนใจและตั้งใจที่จะ

อ่านบทอ่านและนกัเรยีนสามารถนาความรูท้ีไ่ด้รบัจากการ

อ่านไปใช้ในชวีติจรงิได้	ทาให้นกัเรยีนเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการ

เรียนการอ่าน

	 	 2.3		 สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนที่

จดัการเรยีนการสอนแบบแลกเปลีย่นบทบาททาให้นกัเรยีน

เกดิความรูส้กึสบายผ่อนคลายและไม่เครยีดในขณะทีเ่รียน	

เพราะมีบรรยากาศแบบเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน	

และระหว่างนักเรียนกับเพื่อนๆ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ครคูวรพจิารณาเลอืกเนือ้หาในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับระดับความ

สามารถ	ความสนใจ	และความแตกต่างระหว่างบคุคล	เพือ่

ป้องกันความเหลื่อมล้าที่อาจเกิดขึ้น

	 2.		ครูควรอธิบายขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทให้กับนักเรียนอย่าง

ชัดเจน	 เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการอ่าน	

บทบาทของนักเรียน	บทบาทครู	 รวมถึงกระบวนการของ

กิจกรรมการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท	 เพื่อปูพื้นฐาน

และสร้างความกระจ่างให้แก่นักเรียน

	 3.		การสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทน้ัน	 ครูจะ

ต้องเตรียมความพร้อมมีความแม่นยาและเข้าใจชัดเจนใน

ขั้นตอนการสอน	ต้องทาความเข้าใจกับบทอ่านที่เตรียมไว้

ล่วงหน้า	ตลอดจนฝึกตั้งค�าถามเกี่ยวกับ	บทอ่านสารองไว้

คอยช่วย	 เหลือนักเรียน	 ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถตั้ง

ค�าถามได้เพื่อไม่ให้การด�าเนินกิจกรรมหยุดชะงัก	และเพื่อ

ให้การสร้างปฏสิมัพนัธ์ทางวาจาระหว่างครูกบันกัเรยีนเป็น

ไปอย่างต่อเนื่อง

	 4.		บทอ่านไม่ควรมคีวามยาวและรายละเอยีดมาก

จนเกนิไป	หรอืมคีาศพัท์ยากซบัซ้อนเกนิไปส�าหรบันกัเรยีน	
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เพราะถ้าบทอ่านน้ันยากเกินท่ีนักเรียนจะทาความเข้าใจ

หรือยาวเกนิไป	จะทาให้นกัเรยีนเกดิเบ่ือหน่ายไม่อยากอ่าน

บทอ่านเหล่าน้ัน	 บทอ่านควรเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและ

นกัเรยีนพบเหน็ได้ในชวีติประจ�าวัน	เพือ่ทีน่กัเรยีนจะได้เกดิ

ความสนใจและมีแรงจูงใจในการอ่าน	 นอกจากนี้ควรให้

นักเรียนมีส่วนในการเลือก	 บทอ่านท่ีนักเรียนสนใจ	 ซึ่งจะ

ช่วยให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ

	 5.		ประเภทของเนือ้หาทีน่ามาจดักจิกรรมการสอน

อ่านควรเป็นงานเขียนท่ีให้ความรู้	 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

จริงทั้งในอดีตและปัจจุบันมาใช้ในการสอนอ่าน	 เพื่อให้

นกัเรียนได้รูจ้กัใช้ความรูเ้ดมิให้เป็นประโยชน์ในขณะทีอ่่าน

จะทาให้เข้าใจในการอ่านมากขึ้น

	 6.		บทอ่านควรมีรูปภาพประกอบเพื่อเป็นการเร้า

ความสนใจของนักเรียน	 และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ

เนื้อหาได้ดีขึ้น	โดยดูจากรูปภาพประกอบ

	 7.		การจดักจิกรรมในขัน้ก่อนการอ่านนัน้	ควรเป็น

กิจกรรมก่อนการอ่านที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน	

และทาให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานพร้อมที่จะทา

กจิกรรมต่อไป	ไม่ควรเป็นกจิกรรมทีย่ากเกนิไปจนนกัเรยีน

ทาไม่ได้เลย	 ในท�านองเดียวกันก็ไม่ควรเป็นกิจกรรมที่ง่าย

เกินไปจนนักเรียนไม่รู้สึกว่าท้าทายความสามารถของตน	

ซึ่งนักเรียนจะไม่เกิดแรงจูงใจเลย	 และจะเกิดความเบื่อ

หน่ายในการเรียนจนไม่สนใจเรียน

	 8.		การแบ่งกลุม่นกัเรยีนควรแบ่งให้คละกนั	แต่ละ

กลุ่มควรมีทั้งนักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็ว	 และนักเรียนที่ยังต้อง

ให้ความช่วยเหลือในจ�านวนที่เท่า	ๆ	กัน	เพราะถ้ากลุ่มใด

กลุ่มหนึง่ไม่มนีกัเรยีนทีเ่รยีนรูไ้ด้เรว็อยูใ่นกลุ่มเลย	จะทาให้

นักเรียนกลุ่มนั้นเกิดความล่าช้าในการทากิจกรรม	 เพราะ

สมาชิกในกลุ่มจะไม่ค่อยเข้าใจในกิจกรรมที่ทากิจกรรมได้

ไม่ดีเท่าที่ควร
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การพัฒนาระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

The Development of Management Systems Based on Standard Based 

Education to Promote the Efficiency and Effectiveness of the School  

Administrators’ Work under the Authority of Nakonsawan Primary  

Educational Service Area Office 1

เสถียร	อ่วมพรหม1

Satian	Aumphrom1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อสร้างระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์	 เขต	 1	 และ	 2)	 เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค	์เขต	1	ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนวิธีวิจัยและพัฒนา	2	ขั้นตอนดังนี้	ขั้นตอนที่	1	การสร้างระบบการบริหาร

ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1	และขัน้ตอนที	่2	การศึกษาผลการใชร้ะบบการบริหาร

ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	 เขต	 1	 ประชากรได้แก่	 ครู	 ผู้บริหารสถานศึกษาและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	78	คน	จากสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนดีประจ�าต�าบล	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	 เขต	1	จ�านวน	3	แห่ง	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก	่ค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		ระบบการบรหิารตามมาตรฐานด้านการจดัการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการปฏบิตัิ

งานของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค	์เขต	1	ประกอบไปด้วย	3	ส่วน	

1	นิสิตระดับปริญญาเอก	สาขาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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คือ	 1)	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 ประกอบไปด้วย	 การวางแผน	 (Planning)	 การจัดองค์การ	 (Organizing)	 การจัดอัตราก�าลัง	

(Staffing)	และการงบประมาณ	(Budgeting)	2)	ด้านกระบวนการ	(Process)	ประกอบไปด้วย	การอ�านวยการ	(Direct-

ing)	การประสานงาน	(Coordinating)	การกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	การมีส่วนร่วม	(Participation)	และ

การรายงาน	(Reporting)	และ	3)	ด้านผลผลิต	(Output)	ประกอบไปด้วย	ผลผลิต	(Product)

	 2.	ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามระบบการบรหิารตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

 ค�าส�าคัญ :	ระบบบริหาร,	มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	develop	the	management	systems	based	on	standard	

based	education	to	promote	the	efficiency	and	effectiveness	of	school	administrators’	work	under	

Nakhonsawan	 Primary	 Educational	 Service	 Area	Office	 1	 by	 using	 the	 research	 and	 development	

method:	R&D,	conducted	by	the	2-step	process	of	research	and	development	consisting	of	1)	creating	

the	management	systems	based	on	the	standard-based	education,	the	sample	was	an	expert	group	

by	creating	and	investigating	the	management	systems	using	the	seminar	based-group	of	professionals	

known	as	connoisseurship	2)	studying	the	using	of	the	management	systems	based	on	standard	based	

education,	the	samples	were	three	outstanding	district	schools	consisting	of	total	amount	78	of	teach-

ers	administrators	and	the	basic	school	education	committees.

 

The results were indicated below:

	 1.		The	management	systems	based	on	standard	based	education	to	promote	the	efficiency	

and	the	effectiveness	of	the	school	administration	consisted	of	3	parts	of	input	process	and	output.	

Input	consisted	of	planning,	organizing,	staffing	and	budgeting.	Process	consisted	of	directing,	coordi-

nating,	decentralization,	participation	and	reporting.	Output	consisted	of	product.

	 2.		The	effectiveness	of	the	directors’	performance	using	the	management	systems	based	on	

standard	based	education	to	promote	the	efficiency	and	the	effectiveness	of	the	school	administration	

were	at	a	very	high	level.

 Keywords :	management	systems,	standard	based	education
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บทน�า

	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.2542	และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.2545	และ	(ฉบับที	่3)	พ.ศ.

2553	 ได้ก�าหนดสาระส�าคัญให้กระทรวงศึกษาธิการ

กระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษา	 ทั้งด้าน

วชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคลและการบรหิาร

ทั่วไปไปยังคณะกรรมการส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาโดยตรงเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป 

เพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	เป็นคนด	ีมคีวาม

สามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข	 มาตรา	 35	

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 พ.ศ.2546	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 

พ.ศ.2553	 ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น 

พื้นฐานมีสถานะเป็น	 “นิติบุคคล”	 เพื่อให้สถานศึกษามี

ความเข้มแข็ง	คล่องตัวและสามารถบริหารจัดการได้อย่าง

เป็นอสิระ	แต่สถานศกึษานติบิคุคลในสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง

และไม่มีกลไกทางกฎหมายที่ก�าหนดให้ด�าเนินการโดย

เฉพาะเพียงแต่อาศัยอ�านาจจากผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ

ขึน้ไปมอบอ�านาจให้สถานศกึษา	ท�าให้กระบวนการบรหิาร

จัดการยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยกระทรวง

ศึกษาธิการและส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานหรือต้องผ่านการเห็นชอบหรือการอนุมัติของคณะ

กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 ตามเงื่อนไขที่มีการมอบ

อ�านาจ	 จึงเป็นเหตุให้สถานศึกษาไม่มีอ�านาจในการตัดสิน

ใจได้ด้วยตนเองโดยอิสระ	 นอกจากน้ีจากรายงานสรุปผล

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษายงัพบว่า	ขาดการรบั

รู	้ความเข้าใจในหลกัเกณฑ์	ความเป็นอสิระแล้ว	กฎระเบยีบ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยู่

มิได้เอื้อต่อความเป็นอิสระ	 กฎระเบียบท่ีวางไว้ขาดความ

ยืดหยุ่น	ไม่เพียงพอ	ไม่เหมาะสม	ซึ่งเป็นอุปสรรคของการ

บริหารสถานศึกษานิติบุคคลอย่างชัดเจน	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2556,	น.	1)	

	 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบันที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดยสถาน

ศกึษานติบิคุคลในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานนั้นพบว่า	นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การบริหาร

จัดการการศึกษาตามกฎหมายหลัก	 ซ่ึงได้แก่	 พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 และ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2553	 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 

พ.ศ.	2553	พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	

พ.ศ.	2534	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่8)	พ.ศ.	2553	และ

พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ	พ.ศ.	2502	และท่ีแก้ไข

เพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่6)	พ.ศ.	2543	แล้ว	การบรหิารจดัการการ

ศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคล	 ยังอยู่ภายใต้เง่ือนไขของ

กฎหมายล�าดบัรองอกีหลายฉบบั	เช่น	กฎกระทรวงก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ�านาจบริหารและการ

จดัการศกึษา	พ.ศ.	2550	ประกาศส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการกระจายอ�านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา	 และสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2550	ระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ

ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน

สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ถูกตราขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง

ในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคล

ทัง้สิน้	แต่สถานศกึษากย็งัคงไม่สามารถบรหิารได้อย่างเป็น

อสิระ	คล่องตวั	เพราะกฎหมายต่างๆ	มไิด้ก�าหนดกลไกเพือ่

รองรบัอ�านาจหน้าทีใ่นฐานะนิตบุิคคลของสถานศกึษาไว้	มี

เพยีงบญัญตัริองรบัสถานะทางกฎหมายให้สถานศกึษาเป็น

นิติบุคคลเท่านั้น	 สถานศึกษาไม่มีอ�านาจการบริหารหรือ

การจัดการศึกษาด้วยตนเอง	 ยังคงต้องบริหารงานภายใต้

อ�านาจที่รับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 และ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามที่
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กฎหมายก�าหนดเท่านั้น	และเมื่อพิจารณาจากความหลาก

หลายของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันท้ังขนาดของ

สถานศึกษา	จ�านวนนักเรียน	จ�านวนคร	ูและบุคลากรทาง 

การศึกษา	ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม

ของแต่ละท้องถิ่น	 ท�าให้สถานศึกษาเกิดความไม่คล่องตัว

ในการบรหิาร	ส่งผลต่อคณุภาพในการจดัการศกึษาอกีด้วย	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2556,	 

น.	2)

	 การบริหารการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา	 

ของ	 พ.ร.บ.	 การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 สรุปได้ดังน้ี	 

1)	เป็นการบรหิารแบบมีส่วนร่วม/การบรหิารโดยองค์คณะ

บุคคลทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น	2)	 เป็นการบริหาร

ที่เน้นการด�าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียน	โดยเป็นการศึกษาที่ให้ทุกคน	ทุกฝ่าย	ทุกองค์กร

มีส่วนร่วม	 เป็นการศึกษาท่ีมีหลักการ	 แนวทาง	 รูปแบบ 

ที่ชัดเจนและเน ้นการเรียนการสอนท่ีใช ้ เทคโนโลยี	 

3)	 เป็นการบริหารท่ีใช้บุคลากรมืออาชีพ	 (Professional)	

มลีกัษณะเฉพาะ	เช่น	วสิยัทศัน์	เป็นผูน้�าด้านมนษุย์สมัพนัธ์	 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 รวมท้ังมีการพัฒนาตนเองอยู่

เสมอ	4)	เป็นการบรหิารทีต้่องมกีารตรวจสอบและประเมนิ

ตามมาตรฐาน	ทั้งภายในโดยหน่วยงาน	และภายนอกโดย

ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา	

5)	 เป็นการบริหารที่เน้นเป็นพิเศษที่สถานศึกษาหรือ

โรงเรยีน	(School	based	Management)	และใช้การกระ

จายอ�านาจทางการบริหารทั้ง	4	ด้าน	คือบริหารทั่วไป	งบ

ประมาณ	บุคลากรและวิชาการ	 6)	 เป็นการบริหารที่เน้น

การกระจายอ�านาจไปสูร่ะดบัท้องถิน่คอืเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

และสถานศกึษา	7)	เป็นการบรหิารทีอ่าศยัองค์การวิชาชพี	

ได้แก่	 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การกลางใน

ด้านการบริหารงานบุคคล	8)	เน้นคุณธรรม	จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพมากขึ้น	9)	เป็นการเน้นการบริหาร

ที่เน้นความทัดเทียมกันในด้านปริมาณ	(ประชากร	จ�านวน

โรงเรียน	ภูมิประเทศ	การคมนาคม)	และด้านงบประมาณ	

(ค่าใช้จ่ายรายหัว)	และ	10)	เป็นการบริหารที่ต้องประกัน

คุณภาพให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2552,	

น.	13)

	 การแสวงหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการเพื่อให้องค์การสามารถผลิตสินค้าหรือให้

บริการที่ดีมีคุณภาพ	สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนหรือลูกค้าผู้มาซื้อ

สินค้าหรือมารับบริการ	 โดยการท�าให้องค์การมีระบบการ

บริหารที่มีคุณภาพ	 เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์การเพื่อ

จะได้สามารถปรับตัวรองรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ในยุคปัจจุบันได้	 ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งที่ผู้บริหาร

องค์การต้องกระท�าเพื่อความอยู ่รอดและความเจริญ

ก้าวหน้าขององค์การไม่ว่าจะเป็นการบริหารในภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน	 ทั้งนี้เพราะความเปล่ียนแปลงได้เกิดขึ้น 

ในโลกมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไม่หยุดและจะ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วขึ้นในอนาคต	 องค์การ

ทุกแห่งจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัว	 โดยการเปลี่ยนแปลง

หรอืปฏิรปูระบบการบริหารจดัการด้วยการน�าเทคนคิต่างๆ	

ที่ เหมาะสมมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติ งานให ้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อท�าให้องค์การสามารถรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้	 อีกทั้งยังสามารถเพ่ิม

ความแข็งแกร่งให้กบัองค์การทีจ่ะเผชญิกบัความท้าทายใน

โลกยุคใหม่ได้อย่างดีด้วย	 (ศิริพงษ์	 ลดาวัลย์	 ณ	 อยุธยา,	

2550,	น.	1)

	 เพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบบริหารและการจัด 

การศึกษาบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	2)	 

พ.ศ.	 2545	 และ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2553	 และนโยบาย 

ดังกล่าว	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง

ได้จัดท�า	“แนวทางการกระจายอ�านาจการบรหิารและการ

จดัการศกึษาให้คณะกรรมการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และสถานศึกษาตามกฎกระทรวง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกระจายอ�านาจการบริหารและการศึกษา	 

พ.ศ.	 2550”	 ขึ้น	 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานและ 

ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายมคีวามเข้าใจในสาระส�าคญัทีเ่ป็นแนวคดิ	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

237

วัตถุประสงค์	 ขอบข่ายภารกิจและแนวทางปฏิบัติให้กับผู้

บริหารและผูเ้กีย่วข้องทัง้ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาและ

สถานศกึษาน�าไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารและการจดัการ

ศกึษาให้เหมาะสมกับบรบิทของสถานศกึษาอย่างมคุีณภาพ

และประสิทธิภาพ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน,	2550,	น.	ก)

	 ส�านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค	์ เขต	 1	 รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา

ในพื้นที่	 5	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	 อ�าเภอ

เก้าเล้ียว	 อ�าเภอโกรกพระ	 อ�าเภอชุมแสงและอ�าเภอ

พยหุะครี	ีมสีถานศกึษาจ�านวน	198	แห่ง	โดยจดัการศกึษา	

3	 ระดับ	 คือ	 ก่อนประถมศึกษา	 ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนต้นและสถานศึกษาเอกชน	 ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	 พ.ศ.2553	

ประกาศ	ณ	วันที	่ 13	กันยายน	พ.ศ.2553	และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา	พ.ศ.2553	เพิม่

เติม	ประกาศ	ณ	วันที	่28	ตุลาคม	พ.ศ.2553	ซึ่งมีอ�านาจ

หน้าที่จัดท�านโยบาย	 แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน

การศกึษา	แผนการศกึษา	แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

และความต้องการของท้องถิ่น	 วิเคราะห์การจัดตั้งงบ

ประมาณเงนิอดุหนนุทัว่ไป	ของสถานศกึษาและหน่วยงาน

ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้

รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ	 รวมทั้งก�ากับตรวจสอบ	

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว	

ประสานส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	ก�ากับ	ดูแล	ติดตามและ

ประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การ

ศึกษา	ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	

	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยสนใจพัฒนาระบบ

การบรหิารตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา	เพือ่ส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้

บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์	 เขต	 1	 เนื่องจากเป็นส�านักงาน

เขตพื้นที่ที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาน�ามาเป็นต้นแบบในการ

ศึกษาและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อสร้างระบบการบริหารตามมาตรฐานด้าน

การจัดการศกึษา	เพือ่ส่งเสรมิประสทิธิภาพและประสิทธผิล

ในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1	

	 2.		เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบการบริหารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา	เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์	

เขต	1

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ผู ้วิจัยด�าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยและ

พัฒนา	 (Research	 and	 development:	 R&D)	 ตาม 

ขั้นตอนวิธีวิจัยและพัฒนา	2	ขั้นตอนดังนี้	

	 ข้ันตอนที่	 1	 การสร้างระบบการบริหารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์	

เขต	 1	 ตามแนวคิดและทฤษฎีระบบการบริหาร	 ตาม

กระบวนการ	POSDCoRB+DPP	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 ร่างระบบและคูม่อืการใช้ระบบการบรหิารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์	

เขต	 1	ประกอบไปด้วย	 3	 ส่วน	คือ	 1)	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	

ประกอบไปด้วย	การวางแผน	(Planning)	การจัดองค์การ	
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(Organizing)	 การจัดอัตราก�าลัง	 (Staffing)	 และการงบ

ประมาณ	 (Budgeting)	 2)	 ด้านกระบวนการ	 (Process)	

ประกอบไปด้วย	การอ�านวยการ	(Directing)	การประสาน

งาน	(Coordinating)	การกระจายอ�านาจ	(Decentraliza-

tion)	 การมีส่วนร่วม	 (Participation)	 และการรายงาน	

(Reporting)	และ	3)	ด้านผลผลิต	(Output)	ประกอบไป

ด้วย	ผลผลิต	(Product)

	 2.	 น�าร่างระบบและคู่มือการใช้ระบบการบริหาร

ตามมาตรฐานด ้านการจัดการศึกษาเพื่ อส ่ ง เสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์	 เขต	 1	 ให้ผู้เช่ียวชาญ	 จ�านวน	 

9	คนได้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้

	 3.		วเิคราะห์ข้อมลูพบว่า	ความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี	้คือ

	 1.	 คูม่อืการใช้ระบบการบรหิารตามมาตรฐานด้าน

การจัดการศกึษา	เพือ่ส่งเสรมิประสทิธิภาพและประสิทธผิล

ในการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค	์เขต	1

	 ขั้นตอนที	่2	การศึกษาผลการใช้ระบบการบริหาร

ตามมาตรฐานด ้านการจัดการศึกษาเพื่ อส ่ ง เสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้

บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 น�าระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการ

จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	 เขต	 1	 ไป

ทดลองใช้	ในภาคเรยีนที	่1	ของปีการศกึษา	2557	(ระหว่าง

วนัที	่16	พฤษภาคม	ถงึ	11	ตลุาคม	พ.ศ.2557)	กบัโรงเรยีน

ดีประจ�าต�าบล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครสวรรค์	เขต	1	จ�านวน	3	แห่ง	

	 2.	 ตรวจสอบระบบการบรหิารตามมาตรฐานด้าน

การจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1	โดยให้

คณะกรรมการสถานศึกษาและครูโรงเรียนดีประจ�าต�าบล	

จ�านวน	 3	 แห่ง	 ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมิน

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	โดยให้กลุ่มเป้า

หมายประกอบด้วย	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้บริหาร

และครูโรงเรียนดีประจ�าต�าบล	จ�านวน	3	แห่ง	จ�านวน	78	

คน	ตอบแบบสอบถาม	

	 3.		วเิคราะห์ข้อมลูพบว่า	ประสทิธผิลในการปฏบิตัิ

งานของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้	คือ

	 1.		แบบสอบถามเพื่อการประเมินประสิทธิผลใน

การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	เป็นสอบถามแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		ด�าเนินการทดลองใช้ระบบ	 ในภาคเรียนที่	 1	

ของปีการศึกษา	2557	(ระหว่างวนัที	่16	พฤษภาคม	ถงึ	11	

ตุลาคม	 พ.ศ.	 2557)	 กับโรงเรียนดีประจ�าต�าบล	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	 

เขต	1	จ�านวน	3	แห่ง	

	 2.		ประเมนิระบบโดยกลุม่เป้าหมายประกอบด้วย	

คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู ้บริหารและครูโรงเรียนดี

ประจ�าต�าบล	จ�านวน	78	คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้ันตอนที่	 1	 การสร้างระบบการบริหารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์	

เขต	1	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.		วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
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ของระบบโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.		น�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 ขั้นตอนที	่2	การศึกษาผลการใช้ระบบการบริหาร

ตามมาตรฐานด ้านการจัดการศึกษาเพื่ อส ่ ง เสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1	มีรายละเอียดดังนี้

	 1.		วิ เคราะห์	 ข ้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม	โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ

	 2.		วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหาร	โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.		น�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		ค่าความถี่และค่าร้อยละ

	 2.		ค่าเฉลีย่	(x̄)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(SD)	

โดยมีเกณฑ์การแปลผล	ค่าเฉลี่ยดังนี้	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	

2541,	 น.30)	 4.50-5.00	 หมายถึง	 มีประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด,	 3.50-4.49	 หมายถึง	 มี

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก,	 2.50-3.49	

หมายถงึ	มปีระสทิธิภาพ/ประสทิธผิลอยูใ่นระดบัปานกลาง,	

1.50-2.49	 หมายถึง	 มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอยู่ใน

ระดับน้อย,	 และ	 1.00-1.49	 หมายถึง	 มีประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

	 1.	ระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการ

ศึกษา	 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์	เขต	1	พบว่า	ความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	จ�าแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มาก

ทีส่ดุคอืด้านการอ�านวยการ	ด้านการประสานงาน	และด้าน

การกระจายอ�านาจ	 รองลงมาตามล�าดับคือ	 ด้านการจัด

อัตราก�าลัง	 ด้านการจัดองค์การ	 ด้านการมีส่วนร่วม	 ด้าน

การรายงาน	 ด้านการงบประมาณ	ด้านผลผลิต	 และด้าน

การวางแผน

	 2.		ผลการใช้ระบบการบริหารตามมาตรฐานด้าน

การจัดการศกึษา	เพือ่ส่งเสรมิประสทิธิภาพและประสิทธผิล

ในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1	พบว่า	

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์	

เขต	1	ตามระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการ

ศึกษา	 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1	ประสิทธผิล

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด	(x̄=4.51)	แยกเป็นรายด้านจากมากไป

หาน้อย	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการมี 

ส่วนร่วม	 (Participation)	 (x̄=4.54)	 รองลงมาคือ	 ด้าน 

การรายงาน	 (Reporting)	 และด้านผลผลิต	 (Product)	

(x̄=4.53)	 ด้านการจัดอัตราก�าลัง	 (Staffing)	 ด้านการงบ

ประมาณ	 (Budgeting)	 ด้านการอ�านวยการ	 (Directing)	

ด้านการประสานงาน	(Coordinating)	ด้านการกระจายอ�า

นาจ	 (Decentralization)	 (x̄=4.52)	 และด้านการจัด

องค์การ	(Organizing)	(x̄=4.47)	และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุดคือ	ด้านการวางแผน	(Planning)	(x̄=4.44)

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

	 ผลจากการสร้างและการตรวจสอบระบบการ

บริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา	 เพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค์	 เขต	 1	 ตามแนวคิดและทฤษฎี

ระบบการบริหาร	 ตามกระบวนการ	 POSDCoRB+DPP	

ได้แก่	ระบบการบรหิารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสรมิประสทิธผิล

ในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศกึษา	ประกอบไปด้วย	
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3	 ส่วน	 คือ	 1)	 ด้านปัจจัยน�าเข้า	 ประกอบไปด้วย	 การ

วางแผน	(Planning)	การจดัองค์การ	(Organizing)	การจดั

อัตราก�าลัง	(Staffing)	และการงบประมาณ	(Budgeting)	

2)	 ด้านกระบวนการ	 (Process)	 ประกอบไปด้วย	 การ

อ�านวยการ	(Directing)	การประสานงาน	(Coordinating)	

การกระจายอ�านาจ	 (Decentralization)	 การมีส่วนร่วม	

(Participation)	 และการรายงาน	 (Reporting)	 และ	 3)	

ด้านผลผลติ	(Output)	ประกอบไปด้วย	ผลผลติ	(Product)	

จากการตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญ	พบว่า	มคีวามเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในระดบัมากโดยเมือ่พจิารณาเรยีงตาม

ล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยตามล�าดบัดงันี	้ด้านทีม่ค่ีา

เฉลีย่มากทีส่ดุคอืด้านการมส่ีวนร่วม	ด้านการรายงาน	ด้าน

ผลผลิต	ด้านการจัดอัตราก�าลัง	ด้านการงบประมาณ	ด้าน

การอ�านวยการ	ด้านการประสานงาน	ด้านการกระจายอ�า

นาจ	 ด้านการจัดองค์การ	 และด้านการ	 แสดงให้เห็นว่า

กระบวนการพัฒนาระบบบริหารตามมาตรฐานด้านการ

จดัการศกึษา	เพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิาพและประสทิธิผลใน

การปฏบิตังิานของผูบ้ริหารสถานศกึษามปีระสทิธภิาพตาม

กรอบแนวคดิทีก่�าหนด	ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะผูว้จิยัได้ด�าเนนิ

การพัฒนาระบบโดยอาศัยแนวคิด	ทฤษฎีที่ส�าคัญทั้ง	การ

บรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	การกระจายอ�านาจทางการ

ศึกษา	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	การบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล	 การบริหารตามหลักของ	 Gulick	 and	

Urwick	 หรือที่เรียกว่า	 POSDCOoRB	 ซ่ึงส่งผลให้

กระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	สอดคล้องกับการวิจัยของสยาม	สุ่มงาม	(2552	

:	 292)	 ที่พบว่า	 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบหรือระบบ

บริหาร	สิ่งส�าคัญคือ	การศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กบัระบบบรหิารสถานศกึษาต้องมคีวามสอดคล้องกบัสภาพ

ความเป็นจริงในการน�าทฤษฎีไปสู ่การปฏิบัติ	 และยัง

สอดคล้องกับการวิจัยของสมยงค์	แก้วสุพรรณ	(2552,	น.	

24)	 ที่พบว่า	 การตรวจสอบระบบหรือรูปแบบการบริหาร

สถานศกึษานัน้	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีล้วนมคีวามส�าคญัและเชือ่ม

โยงต่อกระบวนการตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญซึง่ต้องอาศยั

ความรู ้	 ความช�านาญเฉพาะด้านในสาขาวิชานั้นอย่าง

แท้จรงิซึง่ถอืว่าเป็นการตรวจสอบความตรงอกีรปูแบบหนึง่

ที่มีความลุ่มลึก	ชัดเจนในแต่ละประเด็นที่ศึกษา

	 อย่างไรก็ตามการตรวจสอบรปูแบบในลกัษณะของ

การตรวจสอบความตรงโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญนั้นนับได้ว่า

ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน

อย่างแท้จริงดังที่สมศักดิ์	 สุภิรักษ์	 (2554,	 น.	 29)	 พบว่า	

การตรวจสอบรปูแบบหรอืระบบทางการบริหารการศกึษา

สามารถตรวจสอบได้หลายวธิซีึง่วธิท่ีีนยิมส�าหรบัการตรวจ

สอบเชิงคุณลักษณะคือ	 การตรวจสอบโดยอาศัยความรู้

ความช�านาญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีความลุ่มลึก	

รอบคอมในประเดน็ทีศ่กึษาได้อย่างแท้จรงิ	และมคีวามน่า

เชือ่ถอืกว่าการตรวจสอบในเชิงปรมิาณถ้าหากผูว้จิยัก�าหนด

ตัวแปรที่ใช้ในการตรวจสอบขาดความครอบคลุมตัวแปรที่

ศึกษาอนัอาจเป็นจดุอ่อนทีส่่งผลให้กระบวนการตรวจสอบ

มีความคลาดเคลื่อนนั่นเอง

	 จากผลจากการศึกษาการใช้ระบบการบริหารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลในการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค์	

เขต	 1	 พบว่า	 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษานครสวรรค์	เขต	1	พบว่าทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 3	อันดับแรก	คือ	 ด้านการ 

กระจายอ�านาจ	ด้านการมีส่วนร่วม	และด้านการประสาน

งาน	จากผลวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	การพัฒนาระบบ

การบริหารตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

ผู้บริหารสถานศึกษานั้น	ประเด็นการกระจายอ�านาจยังคง

เป็นปัจจัยหลักที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้

ประสบความส�าเรจ็	ดงัที	่แก้วสรร	อตโิพธ	ิ(2547:	33)	กล่าว

ว่า	การกระจายอ�านาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ	ที่ส�าคัญ

คอื	เป็นการมอบอ�านาจในการตดัสนิใจหรอืด�าเนนิงานจาก

ส่วนกลางหรือรัฐให้กับท้องถิ่นหรือบุคคลโดยเน้นที่การให้
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ท้องถิ่นได้มีอิสระในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ด้วยตนเอง	

ทั้งนี้	 องค์กรท้องถ่ินท่ีได้รับมอบอ�านาจลงมาจะต้องมีองค์

ประกอบต่างๆ	ที่ส�าคัญคือ	มีงบประมาณเป็นของตนเองมี

เจ ้าหน้าที่ เป ็นของตนเองและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู ้บริหารสถานศึกษามีความรับ 

ผิดชอบอย่างเต็มที	่ดังที่	Brown	(1994:	14)	กล่าวว่า	การ 

กระจายอ�านาจเป็นการจัดสรร	หรือการแบ่งอ�านาจหน้าที่

ในการบริหารระดับสูงของรัฐบาลไปสู่หน่วยงานระดับล่าง	

เช่น	จากระดบักระทรวง	หรอืหน่วยบรกิารศกึษาท้องถ่ินไป

สู่สถานศึกษาโดยมีการมอบอ�านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจ

ด้านบุคลากร	การบริการ	วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ	นอกจาก

นีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ	Kemmerer	(1994:	1412)	

พบว่า	การกระจายอ�านาจเป็นการทีช่มุชน	ให้การสนบัสนนุ

สถานศึกษา	 และท้องถิ่นก�ากับ	 ดูแลโดยมีการถ่ายโอน

อ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบในด้านการเงิน	 หรือ

อ�านาจหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลไปสูห่น่วยงานระดับล่างโดย

ผู้บริหารมีอ�านาจ	บทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น

ย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	 ด้านการมีส่วนร่วมนับเป็นอีกหนึ่ง

ประเดน็ทีม่คีวามส�าคัญยิง่ต่อการส่งเสรมิประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา	 

ดงัที	่เกรยีงศกัดิเ์จรญิวงศ์ศกัดิ	์(2543	:	33)	ทีก่ล่าวถงึความ

ส�าคญัของการมส่ีวนร่วมว่า	การมีส่วนร่วมของสมาชกิเครอื

ข่ายอย่างกว้างขวาง	(All	Stakeholders	Participation)	

นับเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญมากในการพัฒนาความเข้ม

แข็งของเครือข่ายเพราะกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก

ฝ่ายในเครือข่าย	 (All	Stakeholders	 in	Network)	 เป็น

เงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการร่วมรับรู้	 ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจและ

ร่วมลงมือกระท�าอย่างเข้มแข็ง	 ดังน้ัน	 สถานะของสมาชิก

ในเครือข่ายจึงควรเป็นไปในลักษณะมีความเท่าเทียมกัน	

(Equal	Status)	ในฐานะของ	“หุ้นส่วน	(Partner)”	ของ

เครือข่ายซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ	 (Horizontal	

Relationship)	ทีเ่ท่าเทยีมกนัแทนความสมัพนัธ์ในแนวดิง่	

(Vertical	Relationship)	ทัง้นี	้การสร้างเครอืข่ายและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	 อาจท�าได้หลายระดับและหลาย

วิธี	 ซ่ึงความยากง่ายขึ้นอยู่กับเวลา	 และความต้องการเข้า

มามีส่วนร่วมของประชาชน	 เนื่องจากการสร้างเครือข่าย

และการมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน	จงึ

ต้องมกีารพฒันาความรูค้วามเข้าใจในการให้ข้อมลูข่าวสาร

ที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 การรับฟังความคิดเห็น	 การเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	 รวมทั้งพัฒนาทักษะ	

และศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กันไปด้วย

ในส่วนของการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของไทยนั้นได้เปิด

โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษานั่นคือ	 ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาค

ราชการโดยเฉพาะในสถานศึกษา	ท�าให้เกิดการบริหารที่ดี	

เกิดการแบ่งสรรทรัพยากรอย่างยุติธรรม	 และลดความขัด

แย้งในสังคม	และที่ส�าคัญที่สุด	คือ	การสร้างกลไกของการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื	เพือ่ประโยชน์สขุของผูเ้รยีนและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

นั่นเอง	ในการวิจัยของ	Stribling	(1992)	ยังพบว่า	ครูและ

ผู ้ปกครองมีความรู ้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันโดย

เฉพาะในแง่ของภารกิจของโรงเรียน	ผู้ปกครอง	มีการเปิด

โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึนและ

ในการวจิยัของ	Smith	(1991)	พบว่า	องค์ประกอบทีม่ส่ีวน

ส�าคัญต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน	 คือ	 การวัดผลและ

ประเมินผลอย่างสม�า่เสมอ	การจัดบรรยากาศทางวิชาการ	

และการมีผู้น�าที่เข็มแข็ง

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1		 เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสถานศึกษาควรน�าระบบ

การบรหิารตามมาตรฐานด้านการจดัการศกึษาไปประยกุต์

ใช้ตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้

	 	 1.2		 ในการประยุกต์ใช้	 ควรเน้นในขั้นตอน

กระบวนการ	(process)	คือ	ด้านการอ�านวยการ	ด้านการ
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ประสานงาน	ด้านการกระจายอ�านาจ	ด้านการมีส่วนร่วม	

และด้านการรายงาน	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	 ในขั้นตอนนี้มี

ประสิทธิผลในระดับมากที่สุด

	 	 1.3		 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้น�าเสนอแนวทาง

ในการน�าระบบการบริหารตามมาตรฐานด้านการจัดการ

ศกึษาไปประยกุต์กบักระบวนการอืน่ได้ตามความเหมาะสม	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ในการวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีควรท�าการวิจัยใน 

ครั้งต่อไป	ดังนี้

	 	 2.1		 ควรจะพัฒนาระบบการบริหารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู

	 	 2.2		 ควรจะพัฒนาระบบการบริหารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลในการปฏบิตังิานผู้บรหิารสถานศกึษาและ

ครู	แยกตามขนาดของสถานศึกษา
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ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

Transformational Leadership Factors of Educational Institution  

Administrators that Affect Academic Administration under Udon Thani 

Office of Primary Education Service Area 1

สายไสว	พรหมหลวง1,	นารีรัตน์	รักวิจิตรกุล2,	พูลสวัสดิ	์นาคเสน3 

Saisawai	Promluang1,	Nareerat	Rakwichitkul2,	Poolsawat	Naksen3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	1)	เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 1	 2)	 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1	3)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการบรหิารงานวชิาการ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ีเขต	1	และ	

4)	เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการ	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	1	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	และครูผู้สอน	จ�านวน	214	คน	 

ซึง่ได้มาโดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมู	ิ(Stratified	Random	Sampling)	เครือ่งมอืทีใ่ช้	คอืแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	 5	 ระดับ	 โดยแบบสอบถามภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	มีค่าอ�านาจจ�าแนกต้ังแต	่

0.401-0.710	และแบบสอบถามการบรหิารงานวชิาการ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	0.285-0.708	ในการวเิคราะห์ค่าความ

เชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	พบว่าแบบสอบถามภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา	มค่ีาความเชือ่มัน่	เท่ากบั	

0.954	และแบบสอบถามการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา	มค่ีาความเชือ่มัน่	เท่ากบั	0.955	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล	 คือ	 ร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	 ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์อย่างง่าย	(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)	และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบล�าดับขั้น	(Stepwise	Multiple	Regression)	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	รองศาสตราจารย์	ดร.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	ดร.	โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล	จังหวัดอุดรธานี
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.	 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ี

เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(x̄=3.98)	และรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	เรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	ดงันี้	

ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา	 (x̄=4.02)	 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	 (x̄=3.99)	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ	์

(x̄=3.98)	ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	(x̄=3.97)	และด้านการมีวิสัยทัศน	์(x̄=3.95)

		 2.		การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ีเขต	1	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	(x̄=4.11)	และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี	้ด้านการ

พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา	(x̄=4.21)	ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู	้ด้านการวดัผล	ประเมนิผล	และด้านการพฒันา

และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (x̄=4.16)	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	 (x̄=4.14)	 ด้านการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพ	(x̄=4.09)	ด้านการแนะแนว	(x̄=4.04)	ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	(x̄=4.02)	

และด้านการนิเทศการศึกษา	(x̄=3.98)	

	 3.		ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษากบัการบรหิารงานวชิาการ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ี เขต	1	มีความสัมพันธ์ทางบวก	 (r
xy
=0.718)	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.		สมการพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ี เขต	1	คือ	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 (X
 1
)	

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(X
 2
)	และด้านการมีวิสัยทัศน์	(X

5
)	โดยสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษาได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	มค่ีาอ�านาจในการพยากรณ์ร่วมกนัร้อยละ	77.40	(R	2=	0.774)	สามารถ

สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได	้ดังนี้	

		 	 	 	 Y′	=	0.342+	0.522X
1
	+	0.364X

2
	+	0.061X

5

	 	 	 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

		 	 	 	 Z′
y
	=	0.524Z

X1
	+	0.356Z

X2
+	0.063Z

X5

 ค�าส�าคัญ :	ภาวะผู้น�า,	การบริหารงานวิชาการ

 The	 research	 aimed	 to:	 1)	 study	 the	 transformational	 leadership	 of	 educational	 institution	 

administrators	 under	 Udon	 Thani	 Office	 of	 Primary	 Education	 Service	 Area	 1;	 2)	 study	 academic	 

administration	of	educational	institution	administrators	under	Udon	Thani	Office	of	Primary	Education	

Service	Area	 1;	 3)	 study	 the	 relationship	between	 the	 transformational	 leadership	of	 educational	 

institution	administrators	and	academic	administration	under	Udon	Thani	Office	of	Primary	Education	

Service	Area	1;	and	4)	build	the	prediction	equation	of	the	transformational	leadership	factors	that	

affect	academic	administration	under	Udon	Thani	Office	of	Primary	Education	Service	Area	1.	The	

Abstract
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sample	 comprised	 292	 educational	 institution	 administrators	 and	 teachers,	 obtained	 through	 

multi-stage	random	sampling.	The	instrument	used	was	a	5-level	rating	scale	questionnaire	with	the	

discrimination	power	ranging	from	0.401	to	0.710	and	0.285	-	0.708	and	the	total	reliability	of	0.954	

and	0.955.	The	statistics	employed	in	the	analysis	of	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	

Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient,	and	Stepwise	Multiple	Regression.

 

The results are as follows:

	 1.		The	level	of	the	transformational	leadership	of	the	educational	institution	administrators	

under	Udon	Thani	Office	of	Primary	Education	Service	Area	1,	on	the	whole	was	in	the	high	level	 

(x̄=3.98),	and	on	every	aspect	was	in	the	high	level.	Ranked	in	descending	order	according	to	the	

mean,	the	aspects	were	in	this	order:	intellectual	stimulation	(x̄=4.02),	inspirational	motivation	(x̄=3.99),	

idealized	influence	(x̄=3.98),	individualized	consideration	(x̄=3.97),	and	vision	building	(x̄=3.95).

	 2.		The	level	of	academic	administration	of	educational	institutions	under	Udon	Thani	Office	

of	Primary	Education	Service	Area	1,	on	the	whole	was	in	the	high	level,	and	on	every	aspect	was	in	

the	high	level	(x̄=4.11).	Ranked	in	descending	order	according	to	the	mean,	the	aspects	were	in	this	

order	 :	 school-based	 curriculum	development,	 learning	 process	 development,	measurement	 and	

evaluation	(x̄=4.21),	development	and	using	technological	media	for	education	(x̄=4.16),	development	

and	 promotion	 of	 learning	 sources	 (x̄=4.14),	 development	 of	 quality	 assurance	 system	 (x̄=4.09),	

guidance	(x̄=4.04),	research	for	educational	quality	development	(x̄=4.02),	and	educational	supervision	

(x̄=3.98).

	 3.		The	relationship	between	the	transformational	leadership	factors	of	educational	institution	

administrators	and	academic	administration	under	Udon	Thani	Office	of	Primary	Education	Service	

Area	1	was	positive	and	in	the	high	level	with	statistical	significance	at	the	level	of	0.01.

	 4.		The	prediction	equation	of	 the	 transformational	 leadership	 factors	 that	affect	academic	

administration	under	Udon	Thani	Office	of	 Primary	 Education	 Service	Area	 1	 comprised	 idealized	 

influence	 (X
 1
),	 inspirational	 motivation	 (X

 2
)	 and	 Vision	 (X

5
)	 with	 which	 the	 leadership	 of	 the	 

educational	institution	administrator	can	be	predicted	with	statistical	significance	at	the	level	of	0.05,	

and	the	prediction	power	they	had	together	was	77.40	percent	(R	2=	0.774).	The	prediction	equation	

in	the	form	of	raw	score	can	be	derived	as	follows:

	 	 	 Y′	=	0.342+	0.522X
1
	+	0.364X

2
	+	0.061X

5

	 	 and	the	prediction	equation	in	the	form	of	standardized	score	can	be	derived	as	follows:

	 	 	 Z′
y
	=	0.524Z

X1
	+	0.356Z

X2
+	0.063Z

X5

 Keywords	:	Leadership,	Academic	Administration.
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บทน�า

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	

2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ. 2545	มาตรา	9	กล่าว

ถงึ	กระบวนการจดัการศกึษาและการปรบัระบบโครงสร้าง

ของการบริหารการจัดการศึกษา	 โดยยึดหลักความเป็น

เอกภาพในด้านนโยบาย	 และมีความหลากหลายในการ

ปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการในแต่ระดบัหรอืแต่ละท้องถ่ิน	และยดึหลกัการกระ

จายอ�านาจในการจัดการศึกษาทุกด้านไปสู่เขตพื้นที่การ

ศึกษา	 สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส่วน

มาตรา	39	ก�าหนดให้กระทรวง	กระจายอ�านาจการบรหิาร	

และ	 การจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหารวิชาการ	 การ

บริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหาร

ทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง	 เพื่อ

รองรับการกระจายอ�านาจทางการศึกษา	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ	2542	:	24)	การศกึษาจงึเป็น

ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งกว่า

ทรพัยากรใดๆ	คณุภาพของคน	เป็นสิง่ส�าคญัต่อความเจรญิ

ก้าวหน้าของประเทศ	แม้แต่ประเทศทีม่ทีรัพยากรธรรมชาติ

อนัจ�ากดั	หากพลเรอืนเหล่าน้ันมคีณุภาพประเทศย่อมเจรญิ

ก้าวหน้าเช่นเดียวกัน	 แต่คนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น	

ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	ซึ่งรัฐบาล

ไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญของการจัดการศึกษาจึงได้

ก�าหนดนโยบายการจัดการศึกษาไว้ในกฎหมาย	 และแผน

แม่บทของชาติหลายฉบับได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลใน

การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี	 ที่รัฐจะต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	การจัดการ

ศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน	 การศึกษาทาง

เลือกของประชาชน	การเรียนรู้ด้วยตนเอง	และการเรียนรู้

ตลอดชวีติ	ย่อมได้รบัความคุม้ครองและส่งเสรมิทีเ่หมาะสม

จากรัฐ	 การบัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง

กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	โดยจัดให้มี

แผนการศกึษาแห่งชาติ	กฎหมายเพือ่พฒันาการศึกษาของ

ชาติ	 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก	 รวม

ทัง้ปลูกฝังให้ผู้เรยีนมจีติส�านกึของ	ความเป็นไทย	มรีะเบยีบ

วนิยั	ค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวม	และ	ยดึมัน่ในการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	

(ส�านักงานเลขาธิการรัฐสภา.	2550	:	29)

	 งานวิชาการถือเป็นงานหลักของโรงเรียน	 เพราะ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนก็เพื่อให้การศึกษาและอบรม

เยาวชนของชาต	ิภารกจิหลกัของโรงเรยีนกค็อืจดัการเรยีน

การสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ใน

หลักสูตร	จึงนับได้ว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา

ที่ส�าคัญที่สุด	 เพราะเป็นหน่วยปฏิบัติและผลการจัดการ

ศึกษาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับโรงเรียน	 ผู้บริหารจึงต้องให้

ความส�าคัญกับการบริหารงานวิชาการมากกว่างานอื่นๆ	

เพราะงานอื่นๆ	 เป็นเพียงงานที่สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน	 เพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ	 

ผู ้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจขอบข่าย 

ของงานวิชาการมีความรู้ความ	 สามารถในงานวิชาการ 

อย่างกว้างขวาง	 สามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจหลักที่

ส�าคัญที่จะท�าให้เยาวชนของชาติมีคุณภาพ	 เป็นคนดีมี

ปัญญา	 มีสุขภาพอนามัยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค	์

ตามหลักสูตรแต่ละระดับได้ก�าหนดไว้	 การบริหารงาน

วิชาการจึงเป็นการสร้างคนตามกรอบความต้องการของ

ประเทศ	เพื่อน�าไปพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป	ฉะนั้น	

ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการจึง

เป็นภารกจิทีส่�าคญัยิง่	ซึง่ทกุโรงเรยีนสามารถด�าเนนิการได้	

โดยถือว่างานวิชาการคือหัวใจส�าคัญของการจัดการศึกษา	

	 ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี	

เขต	1	เป็นหน่วยงานทางการศึกษา	ที่อยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มี

พื้นที่เขตบริการ	 4	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมืองอุดรธานี	
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อ�าเภอเพ็ญ	 อ�าเภอหนองวัวซอ	 และอ�าเภอสร้างคอม	 มี

โรงเรียนในสังกัด	 จ�านวน	 233	 โรงเรียน	 มีข้าราชการครู 

ทัง้สิน้	2,866	คน	ประกอบด้วยผูบ้รหิารสถานศกึษา	จ�านวน	

283	คน	และครูผู้สอน	จ�านวน	2,583	คน	เพื่อสนับสนุน

ให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและการปฏิบัติ

งานวิชาการโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์	ผู้บริหารต้องปรับ

เปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารให้สอดคล้องกับ	 การปฏิรูป

การศึกษา	 ผู ้บริหารต ้องเป ็นบุคคลท่ีมีความรู ้และ

ประสบการณ์เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูงทางการ

บริหารการศึกษา	รวมทั้งต้องมีภาวะผู้น�าทางวิชาการ	เป็น

ผู้น�าปฏิรูปการเรียนรู้	 มีความสามารถที่จะประสานการมี

ส่วนร่วมของครู	 ผู้ปกครอง	 กรรมการสถานศึกษา	 ชุมชน

และผู้เกีย่วข้อง	ความสามารถในการระดมและใช้ทรพัยากร

เพ่ือการบรหิารอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล	ตลอด

จนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์การวัดผู้บริหารมืออาชีพ	 

(ธีระ	รุญเจริญ.	2546	:	6)	

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การบรหิารงานวชิาการ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1	เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษา	 ใช้เป็นข้อมูล	 ในการแก้ไข	 ปรับปรุง	

วางแผนพัฒนางานวิชาการโรงเรียนให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรฐับาล	ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	

พุทธศักราช	 2542	 และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาให้มภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา	 ให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสทิธผิลได้อย่างสอดคล้อง	ต่อเนือ่ง	และตรงตามความ

ต้องการขององค์การ	สังคม	ชุมชนและท้องถิ่น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1

		 2.		เพือ่ศึกษาการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิาร

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุดรธานี	เขต	1

		 3.		เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน

วิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	เขต	1

		 4.		เพือ่สร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัด้านภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1

วิธีการวิจัย

		 1.		ประชากร

		 	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหาร

สถานศึกษา	 และครูวิชาการโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 1	ปีการศึกษา	

2557	 จ�าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 233	 คน	

และครูวิชาการโรงเรียน	 จ�านวน	 233	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 

466	คน	

		 2.		กลุ่มตัวอย่าง	

		 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี	 ได้แก่	 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 107	 คน	 และครูวิชาการ

โรงเรียน	 จ�านวน	 107	คน	 รวมทั้งสิ้น	 214	คน	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1	

ปีการศึกษา	 2557	 ซึ่งก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย

เทียบประชากรกับตาราง	 Krejcie	 and	Morgan	 และ

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	(สมบัติ	ท้ายเรือค�า.	

2555	:	50-57)	โดยมีขั้นตอนดังนี้	

	 	 ขั้นตอนที่	 1	 ใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นตัว

แบ่งในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 ขั้นตอนที่	 2	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 ตาม

ขนาดของสถานศึกษาทั้ง	 3	 ขนาด	 โดยการเทียบเกณฑ์

สัดส่วนกบัขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด	ทีไ่ด้จากการใช้ตาราง	
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Krejcie	 and	Morgan	 โดยใช้จ�านวนประชากรผู้บริหาร

สถานศึกษา	และครูวิชาการโรงเรียนรวมกัน

	 	 ขั้นตอนที	่3	สุ่มรายชื่อสถานศึกษาโดยการสุ่ม

อย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยใช้วธิกีารจบั

สลาก	 ตามสัดส่วนของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม

ตามรายชื่อสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 ขั้นตอนท่ี	 4	 เม่ือได้รายชื่อสถานศึกษา	 กลุ่ม

ตัวอย่างครบตามจ�านวน	 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้บริหาร

สถานศกึษาและครวูชิาการโรงเรยีน	ตามรายช่ือสถานศกึษา

กลุ่มตัวอย่างจนครบตามจ�านวน

  2.		ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาในครั้ งนี้	

ประกอบด้วย

		 	 2.1	 ตัวแปรพยากรณ์	 ได้แก่	 ภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถานศกึษา	ประกอบด้วย	5	ด้าน	

ดังนี้

		 	 	 1.	การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ	์

	 	 	 	 (Idealized	Influence)

		 	 	 2.	การสร้างแรงบันดาลใจ	

	 	 	 	 (Inspirational	Motivation)	

		 	 	 3.	การกระตุ้นการใช้ปัญญา	

	 	 	 	 (Intellectual	Stimulation)

		 	 	 4.	การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	

	 	 	 	 (Individualized	Consideration)	

		 	 	 5.	การมีวิสัยทัศน	์(Vision)

  	 2.2		 ตัวแปรเกณฑ์	 ได้แก่	 การบริหารงาน

วิชาการ	 ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการ	

9	ด้าน	ประกอบด้วย	

		 	 	 1.		การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	

		 	 	 2.		การพัฒนากระบวนการเรียนรู	้

		 	 	 3.		การวัดผล	ประเมินผล

		 	 	 4.		การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา	

		 	 	 5.		การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง 

เรียนรู้

		 	 	 6.		การนิเทศการศึกษา

		 	 	 7.		การแนะแนว

    8.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ	

		 	 	 9.		การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูลในการศึกษาค ้นคว ้า	 

คร้ังนี้	 การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์	 (SPSS	 :	 Statistical	 Package	 For	 the	

Social	Sciences)	ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 	 1.	 เมื่ อได ้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล ้ว	 

ผู ้วิจัยตรวจและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์

เท่านั้นไปวิเคราะห์

		 2.	 น�าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาลงรหสั	ให้คะแนน

ตามน�้าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงใน

คอมพวิเตอร์	เพือ่วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู	

ซึ่งผู้วิจัยจะแยก	 การวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของ

การวิจัยต่อไป

	 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามและแปลความ

หมายของคะแนนที่ก�าหนดไว้โดยแบ่งเป็น	4	ตอน

	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดบั	ของ	(Likert.	1970	:	137)	วเิคราะห์ข้อมลูโดย

การหาค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และ	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	เป็นรายด้าน	โดยก�าหนดเกณฑ์ใน

การตอบแบบสอบถาม	(บญุชม	ศรสีะอาด.	2553	:	99-100)

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงาน

วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 1	 ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

Scale)	 แบ่งเป็น	 5	 ระดับ	 โดยก�าหนดเกณฑ์ในการตอบ

แบบสอบถาม	

	 ตอนที่	3	เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิาร
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สถานศกึษากบัการบรหิารงานวชิาการ	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ีเขต	1	วิเคราะห์โดย

การหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย	 โดยใช้สูตรการหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	(Pearson	product	

moment	 correlation	 coefficient)	 และเม่ือพบความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ผู ้วิจัยได้ใช้เกณฑ์

พิจารณาระดับความสัมพันธ์ของบุญชม	ศรีสะอาด	(2553	

:	127)

	 ตอนท่ี	 4	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหาปัจจัยด้าน

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผล

ต่อการบริหารงานวิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ีเขต	1	เป็นการวิเคราะห์สถิติ

เชิงอ้างอิง	 เพื่อสร้างสมการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์

ตัวแปรตาม	 โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ล�าดับขั้น	 (Stepwise	Multiple	 Regression	 Analysis)	

(บุญชม	ศรีสะอาด.	2553	:	93)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วจัิยด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตพิืน้ฐาน	

ดังนี้

	 1.	 ค่าร้อยละ	(Percentage)	

	 2.		ค่าเฉลี่ย	(Mean)	กรณีข้อมูลแจกแจงความถี	่

	 3.		ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

ผลการวิจัย

	 จากการวจัิยปัจจัยด้านภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	1	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.		ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธาน	ี เขต	1	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄=3.98)	และ

รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย	 ดังนี้ 	 ด ้านการกระตุ ้นการใช้ป ัญญา	

(x̄=4.02)	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(x̄=3.99)	ด้านการ

มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 (x̄=3.98)	 ด้านการค�านึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล	(x̄=3.97)	และด้านการมีวิสัยทัศน	์

(x̄=3.95)

ตารางที่ 1	แสดงค่าเฉลี่ย	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	1	โดยรวมและรายด้าน

ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง
x̄ S.D.

ระดับ

ภาวะผู้น�า

1. ด้านการมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์

3.98 0.62 มาก

2. ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ

3.99 0.65 มาก

3. ด้านการกระตุ้นการ 

ใช้ปัญญา

4.02 0.63 มาก

4. ด้านการค�านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล

3.97 0.72 มาก

5. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 3.95 0.66 มาก

โดยรวม 3.98 0.66 มาก

	 2.		การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1	

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(x̄=4.11)	และรายด้านอยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน	 เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 ดังนี้	

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 (x̄=4.21)	 ด้านการ

พฒันากระบวนการเรยีนรู	้ด้านการวดัผล	ประเมนิผล	และ

ด ้านการพัฒนาและใช ้ ส่ือเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 

(x̄=4.16)	 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้	

(x̄=4.14)	 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ	

(x̄=4.09)	 ด้านการแนะแนว	 (x̄=4.04)	 ด้านการวิจัยเพื่อ
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พฒันาคณุภาพการศกึษา	(x̄=4.02)	และด้านการนเิทศการ

ศึกษา	(x̄=3.98)	

ตารางที่ 2		แสดงค่าเฉลี่ย	 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ี เขต	 1	 โดย

รวมและรายด้าน

การบริหารงานวิชาการ x̄ S.D.

ระดับการ

บริหารงาน

วิชาการ

1. ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา	

4.21 0.93 มาก

2. ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้	

4.16 0.85 มาก

3. ด้านการวัดผล	

ประเมินผล

4.16 0.92 มาก

4. ด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา	

4.02 0.90 มาก

5. ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้

4.14 0.92 มาก

6. ด้านการนิเทศการ

ศึกษา

3.98 0.90 มาก

7. ด้านการแนะแนว 4.04 0.83 มาก

8. ด้านการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ	

4.09 0.71 มาก

9. ด้านการพัฒนาและ

ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

4.16 0.71 มาก

โดยรวม 4.11 0.85 มาก

	 3.		ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน

วิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	เขต	1	มีความสัมพันธ์ทางบวก	(r
xy
=0.718)	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 4.		สมการพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการบรหิาร

งานวิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุดรธานี	 เขต	 1	 คือ	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์	(X
 1
)	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(X

 2
)	และด้าน

การมีวิสัยทัศน์(X
5
)	 โดยสามารถพยากรณ์การบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 .05	 มีค่าอ�านาจในการพยากรณ์ร่วมกันร้อย

ละ	77.40	(R	2=	0.774)	สามารถสร้างสมการพยากรณ์ใน

รูปคะแนนดิบได้	ดังนี้	

	 Y′	=	0.342+	0.522X
1
	+	0.364X

2
	+	0.061X

5

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้

		 Z′
y
	=	0.524Z

X1
	+	0.356Z

X2
+	0.063Z

X5

ตารางที่ 3		ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณรายด้านของ

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1

 ตัว

พยากรณ์
R R2 F p R2

adj
SE

est

(X	
1
) 0.857 0.734 800.123 0.000 0.733 0.488

(X	
1
),	(X	

2
) 0.878 0.771 46.096 0.000 0.769 0.454

(X	
1
),	(X	

2
),	

(X	
5
)

0.880 0.774 4.088 0.044 0.771 0.451

**	P	≤	.05
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อภิปรายผล

	 จากการวจัิยปัจจัยด้านภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อ	การบริหารงานวชิาการ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	1	สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.		ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธาน	ีเขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และรายด้านอยู่

ในระดบัมากทกุด้าน	เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	

ดังนี้	 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา	 ด้านการสร้างแรง

บันดาลใจ	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 ด้านการ

ค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	 และด้านการมีวิสัยทัศน์ที่

ผลการวจัิยทีป่รากฏดงันีอ้าจเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง

ทางการศึกษา	 โดยการปฏิรูปการศึกษา	 ตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	พระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	และ

(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2553	นโยบายรฐับาลแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่11	 (พ.ศ.	2555-2559)	ท�าให้

เกดิการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาในหลายด้าน	ทีโ่รงเรยีน

ต้องด�าเนินการเปลี่ยนแปลง	และการจัดการศึกษา	ตลอด

จนการบรหิารจดัการองค์กรให้เหมาะสมกบัโครงสร้างการ

ปฏริปูการศกึษาซ่ึงผูท้ีเ่ป็นปัจจัยส�าคญั	ในการผลกัดนัและ

น�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 คือ	 ผู้น�าทางการ

ศึกษา	ที่มีภาวะผู้น�าที่แตกต่างจากผู้น�า	 โดยทั่วไป	นั่นคือ	

ต้องใช้ความมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในการ

บริหารจัดการและสร้างองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการศึกษา	 เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต	 และนอกจากนี้ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงยังส่งเสริมให้ผู้บริหารมีลักษณะของ

การใช้ความสามารถในการกระตุ้นส่งเสริม	 สร้างแรงจูงใจ

ให้ผู ้ปฏิบัติงานอยากเปลี่ยนแปลงการท�างานในองค์กร	 

เกินกว่าความคาดหวังปกติในระดับท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม	 และ

สามารถสร้างการยอมรบัให้เกดิขึน้ในการเปลีย่นแปลง	และ

ให้ผู้ต่อต้านการเปล่ียนแปลงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

งานน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่ผลการวจัิย

ดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของธีระพงษ์	 วีระชานนท	์

(2550	:	155-157)	ได้ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนมเขต	2	ผลการวจิยัพบว่า	ระดบั

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน	 สังกัด

ส�านักงาน	เขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต	2	โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	ชาญชยั	ไชยค�าภา	(2551	:	83)	ได้ศกึษาความ

สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาหนองคาย	ผลการวจิยัพบว่า	ภาวะผูน้�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง

และขนาดใหญ่	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

	 2.		การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1	

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 และรายด้านอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 ด้านการพัฒนากระบวนการ

เรยีนรู้	ด้านการวดัผล	ประเมนิผล	และด้านการพฒันาและ

ใช้สือ่เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา ด้านการพฒันาและส่งเสรมิ

ให้มแีหล่งเรยีนรู้	ด้านการพฒันาระบบการประกันคณุภาพ	

ด้านการแนะแนว	 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

ศกึษา	และด้านการนเิทศการศกึษา	ทีผ่ลการศกึษาเป็นเช่น

น้ีเน่ืองจากสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 1	 มีการก�าหนดให้การ

บริหารงานวิชาการเป็นหัวใจที่ส�าคัญของสถานศึกษา	 ดัง

พันธกิจของ	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	 เขต	 1	 ที่ได้มุ ่งเน้นให้มีพัฒนาและส่งเสริม	

สนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ให้ประชากรวยัเรยีน

ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	โดยพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นบุคคลที่มีความรู ้	 มีคุณธรรม	 มีความสามารถตาม
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มาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	และพฒันาคณุภาพเพือ่เข้า

สู่ประชาคมอาเซียน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร	

วงศ์อนตุรโรจน์	(2546	:	15)	ได้ให้ความหมายว่าการบรหิาร

งานวิชาการเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารสถานศึกษา

และเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีผู้บริหารจะ

ต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งส่วนการบริหารงานด้าน

อืน่ๆ	นัน้แม้จะมคีวามส�าคญัเช่นเดยีวกันแต่กเ็ป็นเพยีงส่วน

ส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด�าเนินไปได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ	ซึง่มขีอบข่ายและกิจกรรมทีม่จีดุมุง่หมายอยู่

ที่การพัฒนาผู้เรียน	 เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย	

โดยผู้บริหาร	 และครูแต่ละสถานศึกษาจะน�ามาประกอบ

การบรหิารงานภายในโรงเรยีน	ทัง้นี	้การพฒันานัน้ผู้บรหิาร

จะท�าหน้าทีป่ระชมุวางแผนกบับคุลากรในสถานศกึษาเพือ่

ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงาน	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรง

ตามจดุมุง่หมายของการจัดการศกึษา	ผูบ้ริหารและครทูีอ่ยู่

ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความ

ตื่นตัวในเรื่องของการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก	 และ

ต้องการแสดงให้เหน็ถึงประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการ

ภายในสถานศกึษา	เพือ่ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รยีนให้เป็น

ผู้ที่มีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร	 และเพ่ือ

พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากจากส�านักงาน

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	ดงันัน้เมือ่

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ร่วมมือกัน	จึงจัดให้มี

การอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 เพื่อรับรู้นโยบายที่มีการ

เปลี่ยนแปลง	 ใหม่ๆ	 โดยมีการก�ากับติดตามอย่างใกล้ชิด

และส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูได้รับความรู้	 เพื่อก้าวทัน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	

การผลิตสื่อการสอนจังท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษา	และครู

ผูส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ

ในระดับมาก	 สอดคล้องกับการวิจัยของฉัตรชัย	 ไชยมงค	์

(2552	:	105-107)	ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ

บรหิารวชิาการของโรงเรยีนทีเ่ปิดสอน	ช่วงชัน้ที	่3-4	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดันครพนม	เขต	2	ผล

การวิจัยพบว่า	 ระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ

โรงเรียนที่เปิดสอน	ช่วงชั้นที	่3-4	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดนครพนม	 เขต	 2	 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	

	 3.		ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน

วิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อดุรธานเีขต	1	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหาร

สถานศึกษามีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่สูงและเน้นการ

ส่งเสริมงานวิชาการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประสิทธิผลการ

บรหิารงานวชิาการในระดบัสถานศกึษาสูงขึน้ด้วย	นอกจาก

นี้อาจเป็นเพราะว่าการใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทั้ง	5	

ด้าน	ด้านการมีวิสัยทัศน	์ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	ด้าน

การกระตุ ้นทางปัญญา	 ด้านการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล	และด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ	์ซึ่ง

เป็นกระบวนการท่ีผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม	

โดยเปลี่ยนแปลง	ความพยายามของผู้ร่วมงาน	และ	ผู้ตาม

ให้สงูขึน้กว่าความพยายามทีค่าดหวงัพฒันาความสามารถ

ของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น	 และศักยภาพ

มากขึน้ท�าให้เกดิการตระหนกัรูใ้นภารกจิและวสิยัทศัน์ของ

กลุ่ม	 และองค์การจูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ไกลเกิน

กว่าความสนใจของพวกเขา	 ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มของ

องค์การและสังคม	 สอดคล้องกับการวิจัยของธีระพงษ์	 

วีระชานนท์	 (2550	 :	 155	 -157)	 ได้ศึกษาภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต	2	ผลการ

วิจัยพบว่า	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารและประสิทธิผลของ

โรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครพนมเขต	2	

มีความสัมพันธ์ทางบวก	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01 

	 4.		สมการพยากรณ์ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการบรหิาร



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

254

งานวิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุดรธานี	 เขต	 1	 คือ	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์	(X
 1
)	ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ	(X

2
)	และด้าน

การมีวิสัยทัศน์	 (X
5
)	 โดยสามารถพยากรณ์ภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	 มีค่าอ�านาจในการพยากรณ์ร่วมกันร้อยละ	 77.40	 

(R	2=	 0.774)	 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ท�านาย

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน

ศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการ	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน	ีเขต	1	ในรูปคะแนน

มาตรฐานได้	ดงันี	้Z′
y
	=	0.524Z

X1
	+	0.356Z

X2
+	0.063Z

X5
 

ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นือ่งมาจากในการบรหิารงานสถาน

ศึกษาปัจจุบันผู ้บริหารจะต ้องแสดงภาวะผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงทีส่ามารถกระตุน้แรงจงูใจในการปฏบิติังานให้

กับบุคลากร	รวมทั้งเน้นการส่งเสริมงานวิชาการเป็นล�าดับ

แรก	 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

บรหิารงานวชิาการในสถานศกึษาอย่างดยีิง่	ซึง่ตามแนวคดิ

ของรุง่	แก้วแดง	(2540	:	168-	169)	ได้กล่าวว่า	ประสิทธผิล

ของ โรง เ รี ยน เ กิดจากความรู ้ ค วามสามารถและ

ประสบการณ์ของผู ้บริหารท�าให้บุคลากรในโรงเรียน

สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาวะ

ปัจจุบัน	 ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป	 และผลกระทบของส่ิง

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่จะมีต่อโรงเรียน	 ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคตเพราะโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม

ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 บางครั้งเปลี่ยนแปลงเป็นไป

อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นโรงเรียนจึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้

เข้ากันหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 เม่ือพิจารณา

ภาวะผู ้น�าที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ	 สามารถ

จ�าแนกได้ดังนี้

	 	 4.1		 ปัจจยัด้านการมอีทิธพิลอย่างมีอดุมการณ์

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ	 เนื่องจากลักษณะการ

บริหารของข้าราชการไทยที่มักจะให้ความเคารพในระบบ

อาวโุส	หรอืผูท้ีม่ตี�าแหน่งสงูกว่าและด้วยวฒันธรรมท้องถิน่	

ผูบ้รหิารส่วนใหญ่จะให้ความสนทิสนมเป็นกนัเองกบัผูร่้วม

งาน	 และในการปฏิบัติงาน	 ถ้าหากผู้ร ่วมงานเห็นว่า	 

ผู้บริหารสถานศึกษามีเป้าหมายอุดมการณ์ชัดเจน	 และ

แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถ	 ในการบริหารงาน	 ย่อม

ท�าให้ผู ้ร ่วมงานมีความมั่นใจในตัวผู ้บริหารโดยเฉพาะ 

ผู้บริหารที่มีลักษณะใจดี	 เป็นมิตร	 และมีความยุติธรรม 

ผูร่้วมงานจะมอบความศรทัธาและให้ความเคารพด้วยความ

จริงใจ	 รวมทั้งคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร	 จะท�าให้ผู้ร่วม

งานพร้อมทีจ่ะปฏบิตัติามและยอมอทิุศตนท�างานเพือ่ส่วน

รวม	 นอกจากนี้ผู้บริหารได้แสดงบุคลิกภาพของความเป็น

ผู้น�าของตัวเองทั้งทางด้านร่างกาย	สติปัญญา	ทางอารมณ์	

และทางสังคม	 ซึ่งเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญต่อความเป็นผู้น�า

หรือผู้บริหาร	 ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความนิยมชมชอบ

และศรัทธา	 และน�ามาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยของสมพร	

จ�าปานิล	(2550	:	94	-	98)	ได้สรุปว่า	ผู้บริหารสถานศึกษา

มภีาวะผู้น�า	ด้านการมอีทิธผิลเชิงอดุมการณ์	คือ	เปิดโอกาส

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์	 นโยบาย	 กฎ

ระเบียบต่างๆ	ปลกูฝังผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ทุม่เทและเสยีสละ

เวลา	ความรู	้ความคิด	เพื่อพัฒนาองค์กร

	 	 4.2		ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจส่งผล

ต่อการบริหารงานวิชาการ	 เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา

ได้ให้ความใส่ใจดแูลคร	ูช่วยเหลอืชีแ้นะการท�างาน	ให้ครูมี

ส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ	 ส่งเสริมให้ครู

พฒันาตนเองตามความต้องการและความสนใจ	ท�าให้ครไูด้

เรียนรู้ประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาการเป็นผู้น�า	อีกทั้งยัง

เป็นการสื่อความหมายแบบสองทาง	ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร

ได้ข้อมลูในการตดัสินใจท่ีดขีึน้	สามารถช่วยลดปัญหาความ

คลมุเครอืในบทบาทของครู	การมอบงานทีท้่าทาย	การเพิม่

ความรับผิดชอบ	 และ	 การช่วยสร้างความมั่นใจในสิ่งที่ครู

จะท�านอกเหนือจากท่ีคาดหวัง	 จะท�าให้ครูมีโอกาสเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ	 และนอกจากน้ี 

ผู้บริหารยังท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพยามยามใน

การปฏิบัติงาน	 เป็นพิเศษโดยผู้บริหารใช้วิธีการง่ายๆ	

ชักชวนและมีความรู้สึกตระหนักว่าภารกิจที่ต้องท�าเป็นสิ่ง
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ส�าคัญ	โดยใช้ค�าพูด	หรือสร้างจินตนาการ	โน้มน้าวให้ผู้ใต้

บังคับบัญชาร่วมกันท�างานเพื่อผลประโยชน์ของสถาน

ศึกษาสอดคล้องกับการวิจัยของสมพร	 จ�าปานิล	 (2550	 :	

94-98)	ได้สรปุว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาวะผูน้�าด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจ	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษามีการก�าหนด

เป้าหมายงานทีช่ดัเจน	มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองให้ค�าแนะน�า

เรือ่งใหม่ๆ	ให้ผูร่้วมงานเกดิการเรยีนรู	้มกีารมอบหมายงาน

ที่ได้มาตรฐานเม่ือมีปัญหา	 ท�าการปรับปรุงแก้ไข	 หา

แนวทางร่วมกัน	 เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการ

อบรม	มีการนิเทศติดตาม	มีการวิเคราะห์ตนเอง	สร้างทีม

งานระดมความคิดสู้การปฏิบัติ

	 	 4.3	 ปัจจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ส่งผลต่อการ

บริหารงานวิชาการ	 เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาได้น�า

เสนอ	การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลก	ที่มีผลต่อ

การก�าหนดวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม	ผู้บริหารร่วมกับคณะครู	

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและชมุชน	วเิคราะห์	

สภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา

นักเรียน	และผู้บริหารสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์	 ให้คณะ

ครูเห็นแนวทางในการปฏิบัติได้	ดังแนวคิดของ	Mcshane	

และ	Glinow	(2000	:	179)	ได้เสนอองค์ประกอบของภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างวิสัยทัศน์	(Creating	a	

Vision)	ผูน้�าการเปลีย่นแปลงจะต้องเป็นผูท้ีส่ร้างภาพและ

น�าเสนอภาพในอนาคตขององค์กร	โดยทีผู่น้�าท�าหน้าทีเ่ป็น

ผู้ก�าหนดโครงสร้างและข้ันตอนในการสร้างวิสัยทัศน์ที่

ดึงดูดความสนใจกับผู้ตาม	 สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของ

หน่วยงานที่สามารถท�าได้จริง	และบ่งบอกได้ถึงความแตก

ต่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างปัจจบุนักับอนาคตขององค์กรซึง่น�าไป

สู่การที่ทุกคนในองค์กรเห็นถึงคุณค่าและ	 ให้การยอมรับ

เพื่อน�าไปสู่การน�าไปปฏิบัติร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1		 จากผลการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยด้านภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การบรหิารงานวชิาการ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	1	ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	ซึ่ง

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี	 ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องจะต้อง

ด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และควรได้รับการพัฒนา

ให้อยูใ่นระดบัทีม่ากทีส่ดุต่อไป	และ	ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ	

ควรมีการด�าเนินการแก้ไข	ดังนี้	

	 	 	 1.1.1	 ด ้ านการค�านึ งถึ งความเป ็น

ปัจเจกบุคคล	ผู้บริหารต้องค�านึงถึง	ความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 ต้องทราบศักยภาพของบุคลากรแต่ละคน	 จึงจะ

สามารถมอบหมายภาระงานได้ตรงตามความถนัดและ

ความสามารถของบุคลากร	 ผู้บริหารและคณะครูร่วมกัน

วเิคราะห์ความต้องการในการจดัอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพใน

การจัดการเรียนการสอน	 จึงจะท�าให้การด�าเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จ	

	 	 	 1.1.2		 ด ้านการมีวิ สัยทัศน ์ 	 ซ่ึงควร

ปรบัปรงุในเรือ่งพฤตกิรรม	การบรหิารงานของผู้บรหิารโดย

ผูบ้รหิารต้องให้ค�าแนะน�า	ค�าปรกึษา	ตดิตามการปฏบิตังิาน

ตามแผนกลยุทธ์ที่สถานศึกษาได้ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

	 	 1.2		 จากผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	1	มีค่าเฉลี่ยต�า่

ที่สุดควรมีการด�าเนินการแก้ไข	ดังนี้

	 	 	 1.2.1		 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา	ผู้บริหารสถานศกึษาควรมกีารสนบัสนนุส่งเสรมิ

ให้ครูสามารถท�าวิจัยเพื่อพัฒน�าผลการเรียนรู้ได้	 และท�า

วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียน	

	 	 	 1.2.2		 ด้านการนเิทศการศกึษา	ผูบ้รหิาร

และคณะครูควรร่วมกันประชุมเพื่อก�าหนดแผนการนิเทศ

ภายในแต่ละภาคเรียน	 ให้เกิดการพัฒนา	 ในแต่ละหน่วย

งาน	 แต่ละช่วงชั้นให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 1.2.3		 ด้านการแนะแนว	 ผู้บริหารควร

ด�าเนินการจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาอย่างชัดเจน	ผู้บริหารสถานศึกษา
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ควรมีการวางแผนร่วมกับผู้น�าชุมชน	องค์กรเอกชน	 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�า

แนะน�าเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการเข้าศึกษาต่อ

ของนักเรียนต่อไป	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	1	เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันางานให้มปีระสิทธภิาพ

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษาถึงการมีส่วนร่วม	ในการ

บริหารงานวิชาการของครูผู้สอน	และผู้เกี่ยวข้อง	ต่างๆ	ใน

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาอุดรธานี	 เขต	 1	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ระหว่างการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

Comparison of Learning Achievement, Analytic Thinking,

and Achievement Motivation in Mathematics Learning of Prathomsuksa 5

Students Between Using Problem-Based Learning Approach

andLearning Based on The Multiple Intelligences Theory Approach

ชนิกากาญจน์	ยวนยิ่ง1,	ชนิดาพร	ตุ้มปี่สุวรรณ2,	วิโรจน์	มุทุกันต์3 

Chanikakarn	Yuanying1,	Chanidaporn	Toompeesuwan2,	Wirot	Muthukan3 

บทคัดย่อ

	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒน�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถด้าน	การคิดวิเคราะห	์และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของผู้เรียน	 ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 

1)	เพือ่พัฒนาแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหปัุญญา	เรือ่ง	บท

ประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที	่5	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ	์75/75	2)	เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 เรื่อง	บทประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

และ	3)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห	์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที	่5	ระหว่างการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	

กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2555	โรงเรยีนบ้านหนองตาด	และโรงเรยีน

บ้านหนองบัว	อ�าเภอคูเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	จ�านวน	40	คน	จากห้องเรียน	2	ห้อง	ได้มาโดยวิธีการสุมแบบกลุ่ม	(Cluster	

Random	 Sampling)	 โดยจับสลากได้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาด	 เป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว	เป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	เครื่องมือในการ

วิจัย	 ได้แก่	 (1)	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์พิเศษ	ศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เรื่อง	บทประยุกต	์รูปแบบละ	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	(2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เรื่อง	บทประยุกต์	ชนิด

เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	0.28-0.87	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
c
)
 

เท่ากับ	0.82	(3)	แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.30-

0.74	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ตั้งแต่	0.33-0.82	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.81	และ	(4)	แบบวัดแรง

จงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(r
xy
)	ตัง้แต่	0.41-0.84	

มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	0.91	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ	F-test	(One-Way	MANOVA)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และแผนการจัดการเรียนรู้	 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 

เรื่อง	บทประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที	่5	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	83.53/79.83	และ	84.53/82.67	ตามล�าดับ

	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 และแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	เรื่อง	บทประยุกต	์ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีค่าเท่ากับ	0.6857	และ	0.7255	แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	68.57	และ	72.55	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่5	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	เรื่อง	บทประยุกต์	

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวเิคราะห์	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 โดยสรุป	การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	เหมาะที่จะน�าไปพัฒน�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การ

คิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน	 ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ	 จึงควรสนับสนุนให้ครูน�าแบบการ

จัดการเรียนรู้ดังกล่าว	ไปปรับใช้ในชั้นเรียนให้ประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้น

 ค�าส�าคญั : การจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	การจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหปัุญญา,	ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน,	การคิดวิเคราะห์,	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน	

Abstract

	 The	organization	of	learning	using	Problem-Based	Learning	Approach	and	Learning	Based	on	

The	Multiple	Intelligences	Theory	Approach	were	the	strategies	to	promote	the	academic	achievement,	

analytic	thinking,	and	achievement	motivation	of	the	students,	and	which	were	effect	to	the	students	

learning	efficiently	and	effectively.	The	purposes	of	this	study	were	:	1)	to	develop	plans	for	learning	

organization	 using	 Problem-Based	 Learning	 Approach	 and	 Learning	 Based	 on	 The	 Multiple	 

Intelligences	Theory	Approach,	entitled	Application	Content	for	Prathomsuksa	5	level	with	a	required	

efficiency	of	 75/75;	 2)	 to	 find	out	 the	effectiveness	 indices	of	 those	 two	mentioned	plans;	 3)	 to	 

compare	learning	achievement,	analytic	thinking,	and	achievement	motivation	of	the	students	between	
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who	 learned	 using	 different	 learning	 approaches.	 The	 sample	 used	 in	 this	 study	 consisted	 of	 40	 

Prathomsuksa	 5	 students	 in	 the	 second	 semester	 of	 the	 academic	 year	 of	 2011,	 attending	 Ban	 

Nhongtard	School	and	Ban	Nhongbua	School,	Koomuang	District,	Burirum	Province,	which	assigned	

for	using	Problem-Based	Learning	Approach	and	Learning	Based	on	The	Multiple	Intelligences	Theory	

Approach	respectively,	and	obtained	using	the	cluster	random	sampling	technique.	The	instruments	

used	for	the	study	comprised	of	:	(1)	two	types	of	plans	for	learning	organization	using	Problem-Based	

Learning	Approach	and	Learning	Based	on	The	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	8	plans	for	

each	strategy,	with	2	hours	per	plan;	(2)	a	30-item	of	learning	achievement	test	with	discriminating	

powers	ranging	0.28-0.87	and	a	reliability	of	0.82	;	(3)	a	20-item	of	analytic	thinking	test	with	difficulties	

ranging	0.30-0.74,	discriminating	powers	ranging	0.33-0.82,	and	a	reliability	(KR-20)	of	0.81;	and	(4)	a	

20-item	scales	of	achievement	motivation	in	mathematics	learning	with	discriminating	powers	ranging	

0.41-0.84,	and	a	reliability	 (α)	of	0.91.	The	statistics	used	for	analyzing	data	were	mean,	standard	

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

 

The results of the study were as follows:

	 1.		The	plans	for	learning	organization	using	Problem-Based	Learning	Approach	and	Learning	

Based	on	The	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	entitled	Application	Content	for	Prathomsuksa	

5	level	had	efficiencies	(E
1
/E

2
)	of	83.53/79.83	and	84.53/82.67	respectively.	

	 2.	The	plans	for	learning	organization	using	Problem-Based	Learning	Approach	and	Learning	

Based	on	The	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	entitled	Application	Content	for	Prathomsuksa	

5	level,	had	the	effectiveness	indices	of	0.6857	and	0.7255,	indicating	that	the	students	had	progress	

in	learning	of	68.57	and	72.55	percent	respectively.

	 3.	The	students	who	learned	based	on	The	Multiple	Intelligences	Theory	Approach	showed	

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

who	learned	using	Problem-Based	Learning	Approach	at	.01	level	of	significance.	

	 In	conclusion,	learning	Based	on	The	Multiple	Intelligences	Theory	Approach	was	appropriate	

to	enhance	 learning	 achievement,	 analytic	 thinking,	 and	 achievement	motivation	of	 the	 students	

purposefully.	Therefore	should	support	the	teachers	in	implementing	that	instructional	approach	for	

the	students	learning	successfully.	 	

 Keywords	 :	Problem-Based	Learning	Approach,	The	Multiple	Intelligences	Theory	Approach,	

Learning	Achievement	,	Analytic	Thinking,	Achievement	Motivation
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บทน�า 

 การจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ควรยึดหลักผู้เรียน

ทกุคนมคีวามสามารถท่ีจะเรยีนรูพ้ฒันาตนเองได้	และถอืว่า

ผูเ้รยีนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ	กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่ง

เสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ	 และในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น	

ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ	วิธีการที่จะพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้เป็นก�าลังส�าคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

ประเทศนั้น	 มีด้วยกันหลายรูปแบบ	 การศึกษาเป็นเรื่อง

ส�าคัญที่สุด	เพราะการศึกษาเป็นเครื่องพัฒนาคน	และคน

เป็นผู้พัฒนาและรับการพัฒนา	 ในขณะท่ีคณิตศาสตร์มี

บทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์	 ช่วยให้

มนุษย์มีคิดสร้างสรรค์	 คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ	 มี

แบบแผน	สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ได้อย่าง

ถี่ถ้วนรอบคอบ	 ช่วยให้คาดการณ์	 วางแผน	 ตัดสินใจ	 แก้

ปัญหา	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในชวีติ	ประจ�าวนัได้

อย่างถกูต้องเหมาะสม	นอกจากนีค้ณติศาสตร์ยงัเป็นปัจจยั	

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น	

คณิตศาสตร์	จึงมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	ช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	 และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	1)	

	 สถานศกึษาควรให้ความส�าคญักับการจดั	การเรยีน

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ิม

เติม	 ตามความถนัดและความสนใจ	 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ	ซึ่งการที่นักเรียน

จะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้น	จะต้องมี

ความสมดุลระหว ่างสาระทางด ้านความรู ้ 	 ทักษะ

กระบวนการควบคู่ไปกับคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยม

มคีวามสมดลุทัง้ร่างกาย	อารมณ์	สงัคมและสตปัิญญา	เพือ่

ให้บุคคลมคีณุภาพ	การศึกษาจงึต้องปรบัเปลีย่นให้ทนั	และ

สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศ	 และ

สงัคมโลกตลอดเวลา	ท�าให้สังคมไทยต้องหันมาทบทวนการ

จัดการศึกษาใหม่	 เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองของประเทศอย่างแท้จริง	

เนื่องจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

คณติศาสตร์ทีผ่่านมา	พบว่ายงัไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	

เพราะนักเรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต�่า	

ไม ่สามารถคิดวิ เคราะห ์ 	 และแก ้ป ัญหาได ้อย ่างมี

ประสิทธภิาพ	และจากการวเิคราะห์ผลการสอบ	(LAS)	ของ

โรงเรียนบ้านหนองตาด	อ�าเภอคูเมือง	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	4	ย้อนหลัง	3	ปี	คือ

การศึกษา	2552	–	2554	ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละตามล�าดบั

ดงันี	้24.45,	20.77	และ	12.35	คะแนน	ซึง่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	

เขต	4	อยูใ่นเกณฑ์ทีต้่องการปรบัปรงุพฒันาให้สงูขึน้กว่านี้	

(โรงเรียนบ้านหนองตาด.	2554	:	31-33)	ทั้งนี้สาเหตุอาจ

เนือ่งมาจากการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้ยงัขาดความเหมาะ

สมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี	 ประสิทธิผล	 และ

ยังไม่ประสบผลส�าเร็จ	รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี

เนือ้หาเป็นนามธรรม	เข้าใจยาก	เนือ้หาบางเรือ่งมคีวามซบั

ซ้อนทีจ่ะอธบิายให้นกัเรยีนเข้าใจได้ง่าย	และครผููส้อนยงัไม่

จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	ด้วยเหตผุลดงักล่าว	จงึ

ควรค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับเนื้อหา	 วิชา

คณิตศาสตร์	 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์	สงัเคราะห์	มคีวามคิดสร้างสรรค์	มคีวามสามารถ

ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ	 รู้จักท�างานร่วมกับ

กลุ่ม	และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

	 การคิดวิเคราะห์เป ็นการคิดอย่างใคร ่ครวญ

ไตร่ตรอง	 เป็นการคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์ที่มีความ 

ยุ่งยาก	 และส้ินสุดลงด้วยสถานการณ์ที่ชัดเจน	 (ลักขณา	 

สริวัฒน์.	2549	:	68	;	อ้างอิงมาจาก	Dewey.	1933)	เป็น

ความสามารถในการแยกแยะ	 เพื่อหาส่วนย่อยของ

เหตุการณ์	 เรื่องราวหรือเนื้อหา	 ว่าประกอบด้วยอะไร	 มี

ความส�าคัญอย่างไร	 อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล	 และเป็น

อย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร	 การคิดวิเคราะห์เป็นการคิด

อย่างมรีะบบระเบยีบ	วเิคราะห์ผลลพัธ์	จ�าแนกแจกแจงองค์

ประกอบของสิง่ใดสิง่หนึง่	เป็นการคดิทีน่�าเป็นสูก่ารตดัสนิ

ใจ	ซึง่สอดคล้องกบัทักษะกระบวนทางคณติศาสตร์	การแก้
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ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 การให้เหตุผลการสื่อสาร	

การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร	์ และการน�าเสนอการ

เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ	 ทางคณิตศาสตร์	 และเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ	 และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค	์

จงึนบัเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ขีองการพัฒนา	ซึง่สอดคล้องกับการ

จดัการศกึษาตามแนวทางทีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	มจีดุประสงค์ทีจ่ะ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่ดี	 มีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั	เพือ่เพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนให้สงูข้ึน	การเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ	 สติปัญญา	

อารมณ์	 สามารถคิดเป็น	ท�าเป็น	และแก้ปัญหาได	้ ดังนั้น

การจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันากระบวนการคดิการแก้

ปัญหา	เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ

ทางสมอง	 ในการประมวลข้อมูลความรู้และประสบการณ์

ต่างๆ	ที่มีอยู่ให้เป็นความรู้ใหม่	วิธีการใหม	่เพื่อน�าไปปรับ

ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	 อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน	 เมื่อ

ได้คิดแก้ปัญหาแล้วก็ต้องน�าไปปฏิบัติจริง	 จึงจะเกิดการ

เรียนรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ	์

	 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	และกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี

พหุปัญญา	เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนที่

หลากหลาย	 น่าสนใจ	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับความ

แตกต่าง	ความสนใจของผู้เรียน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ในกระบวนการ

แสวงหาค�าตอบของเหตุการณ์ปัญหาท่ีมีคุณภาพ	 และ

สอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิาร

ศึกษาแห่งชาติ	ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห	์และคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	ผู้เรียน

มส่ีวนร่วมในการเรยีนและได้ลงมอืปฏบิตัมิากขึน้	นอกจาก

นีย้งัเปิดโอกาสวางแผนและปฏบิตัใินการค้นหาความรูด้้วย

ตนเองจากแหล่งเรียนรู้	 ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน	 

ผูส้อนได้ลดบทบาทการเป็นผูค้วบคมุในชัน้เรยีนลง	ขณะที่

ผู ้เรียนจะมีบทบาทในการจัดการควบคุมตนเอง	 ในการ

ค้นหาความรู้ใหม่ตามความประสงค์ของผู้เรียน	 ซึ่งผู้เรียน

จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง	การที่ผู้เรียนมี

โอกาสค้นหาความรู้อย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลให้มีการเรียนรู้ที่

เป็นกระบวนการตลอดชวีติ	เพราะความรูเ้ดมิทีผู้่เรยีนมอียู่

แล้วจะถูกน�ามาเช่ือมโยงให้เข้ากับความรู้ใหม่ตลอดเวลา	 

ผูเ้รยีนสามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสงัคมโลกในอนาคตได้อย่าง

มคีณุค่า	(มณัฑรา	ธรรมบศุย์.	2545	:	1-17)	การจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	เป็นกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จาก

กระบวนการท�างานกลุ่ม	 เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์เกี่ยว

กบัชวีติประจ�าวนัและมคีวามส�าคัญต่อผู้เรยีน	ตวัปัญหาจะ

เป็นจดุตัง้ต้นของกระบวนการเรยีนรูแ้ละเป็นตวักระตุน้การ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสืบค้นหา

ข้อมลูเพือ่เข้าใจกลไกของตวัปัญหา	รวมทัง้วธิกีารแก้ปัญหา	

การเรียนรู้แบบน้ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและ

กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาผู้เรยีนให้สามารถเรยีนรูโ้ดย

การชี้น�าตนเอง	 ด้วยการฝึกการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมาย	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2551	:	1)	

	 การ์ดเนอร์	 (Gardner)	ผู้บัญญัติทฤษฎีพหุปัญญา

ได้เสนอกรอบความสามารถทางสตปัิญญาของผูเ้รยีนทีค่วร

ให้ความสนใจ	 จ�านวน	 8	 แบบ	 ได้แก่	 ปัญญาด้านภาษา	

(Linguistic	Intelligence)	มีความสามารถขั้นสูงในการใช้

ภาษา	ทั้งด้านการพูด	การเขียน	และรวมถึงความสามารถ

ในการจดักระท�าเกีย่วกบัโครงสร้างภาษา	ปัญญาด้านตรรกะ	

และภาษาไทย	 (Logical-Mathematical	 Intelligence)	

เป็นความสามารถในการใช้ตัวเลข	 รวมถึงความไวในการ

เห็นความสัมพันธ์	 แบบแผนตรรกวิทยา	 การคิดเชิง

นามธรรมและการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล	 (Cause-Effect)	

การคดิคาดการณ์	(If-Then)	วธิกีารทีใ่ช้ได้แก่การจดัหมวด

หมู่	สันนิษฐาน	สรุป	คิดค�านวณ	และตั้งสมมุติฐาน	ปัญญา

ด้านมิติ	(Spatial	Intelligence)	เป็นความสามารถในการ

มองเห็นพื้นที่	สามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใช้เนื้อที่ได้ด	ี
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ปัญญาด้านดนตรี	 (Musical	 Intelligence)	 เป็นความ

สามารถทางด้านดนตร	ีมคีวามสนใจในเรือ่งจงัหวะ	ท�านอง	

เสียง	 ตลอดจนความสามารถในการเข้าใจ	 และวิเคราะห์

ดนตรี	 ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว	 (Bodily- 

Kinesthetic	 Intelligence)	 เป็นความสามารถในการ 

ใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด	 ความรู้สึก	 และสามารถ 

ใช ้มือในการประดิษฐ ์ 	 ป ัญญาด ้านมนุษยสัมพันธ ์	 

(Interpersonal	 Intelligence)	เป็นความสามารถในการ

เข้าใจอารมณ์ความรูส้กึ	ความคดิ	และเจตนาของ	ผูอ้ืน่	รวม

ถึงความไวในการสังเกตน�้าเสียง	 ใบหน้า	 ท่าทาง	 ทั้งยังมี

ความสามารถสงู	ในการรูถ้งึลกัษณะต่างๆ	ของสมัพันธภาพ

ของมนุษย์	 และสามารถตอบสนองได้เหมาะสม	 และมี

ประสิทธิภาพ	 เช่น	สามารถท�าให้บุคคล	หรือ	 กลุ่มบุคคล

ปฏบิตัติาม	ปัญญาด้านตนหรอืการเข้าใจตน	(Interpersonal	

Intelligence)	 เป็นความสามารถในการรู้จักตนเอง	 และ

สามารถประพฤติตนได้จากการรู้จักตน	 ปัญญาด้านนัก

ธรรมชาติวิทยา	 (Naturalist	 Intelligence)	 เป็นความ

สามารถในการรู้จักธรรมชาติของพืช	 และสัตว์	 สามารถ

จ�าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	 การเข้าใจ

วงจรของระบบธรรมชาต	ิและทกุคนสามารถพฒันาปัญญา	

แต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงระดับท่ีใช้การได้	 ทฤษฎีพหุปัญญาส

ร้างบรบิทให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูแ้ละปรบัส่วนทีบ่กพร่อง

ได้ด้วยตนเอง	(อาร	ีสณัหฉว.ี	2543	:	135)	ดงันัน้พหปัุญญา

จึงเป็นแนวคิดท่ีส�าคัญที่ช่วยให้ครูเปลี่ยนแปลงมุมในการ

มองเด็ก	อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก	นอกจาก

นี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพรอบด้าน	

สามารถด�าเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างด	ี

	 จากเหตุผลและความส�าคัญที่กล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัย

ในฐานะที่รับผิดขอบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา	 ได้ตระหนักถึงปัญหาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู	้และสนใจศึกษาผล	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ความสามารถการคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	

ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการ

จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเป็น

แนวทางและข้อสนเทศส�าหรับครูผู ้เกี่ยวข้องน�าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บังเกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์	 ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา	 เรื่อง	 บทประยุกต์	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ	์75/75

	 2.		เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผล	 ของแผนการจัดการ

เรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่องบท

ประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	การ

คิดวิเคราะห์	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา

สมมติฐานของการวิจัย

	 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น

ฐานและการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีพหปัุญญา	

มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน

 

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี	 5	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2555	 อ�าเภอคูเมือง	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 4	

จ�านวน	150	คน	จากห้องเรียน	10	ห้อง	จ�านวนโรงเรียน	

10	โรง

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ปีที่	5	โรงเรียนบ้านหนองตาด	และ	โรงเรียนบ้านหนองบัว	

อ�าเภอคูเมือง	จ�านวน	40	คน	จ�านวน	2	ห้อง	ได้มาโดยวิธี

การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	และจับ

สลากได้นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนบ้านหนอง

ตาด	 เป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่5	โรงเรียนบ้านหนองบัว

เป็นกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยม	ี4	ชนิด	ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

และการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหุปัญญา	เรือ่ง	

บทประยุกต์	จ�านวน	8	แผน	ท�าการสอนแผนละ	2	ชั่วโมง	

	 2.		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่อง	

บทประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ชนิดเลือกตอบ	 

4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	

	 3.		แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์	 ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ	

	 4.		แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	 5	 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า	 

5	อันดับ	จ�านวน	20	ข้อ	

การด�าเนินการวิจัย

	 1.		ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

	 2.		จดัการเรยีนรูด้้วยแผนการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	ชั้นประถมศึกษาปีที	่5	เรื่องบทประยุกต์	

จ�านวนรูปแบบละ	 8	 แผน	 รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	 

16	ชัว่โมง	กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างจนครบทกุแผน	โดยจดั

เก็บคะแนนจากการประเมินผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรม	

การเรียน	และการทดสอบย่อยท้ายแผน	

	 3.		ทดสอบหลังเรียนเม่ือส้ินสุดการเรียน	 ด้วยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

	 ตอนที่	1		การวิ เคราะห ์หาประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการ

เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 เรื่อง	บทประยุกต์	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75

	 ตอนที่	2		การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหา	เป็นฐานและการจัดการ

เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 วิชาคณิตศาสตร์	

เรื่อง	บทประยุกต์	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5

	 ตอนที่	3		การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ระหว่าง

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรยีน

รู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

ผลการวิจัย

		 ผลการวิจัย	สรุปได้ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

และแผนการจดัการเรยีนรู	้โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหุปัญญา	

เรื่อง	บทประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	83.53/79.83	และ	84.53/82.67	ตามล�าดับ

	 2.		ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน	และแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 เรื่อง	 บทประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	5	มีค่าเท่ากับ	0.6857	และ	0.7255	แสดงว่านักเรียน

มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 68.57	 และ	
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72.55	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	มผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 

สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

อภิปรายผล

	 จากผลการวจิยัการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน	การคดิวเิคราะห์	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์ของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎี

พหุปัญญา	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	

และแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์	ใช้ทฤษฎีพหปัุญญา	

เรื่อง	บทประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที	่5	มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ	 83.53/79.83	 และ	 84.53/82.67	 ตามล�าดับ	

สามารถแยกประเด็นการอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1.1	 แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้ป ัญหา 

เป็นฐาน	 เรื่อง	 บทประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 83.53/79.83	การที่ผลการวิจัยเป็น

เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู ้วิจัยได้วางแผนและออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้	 ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาใน

บทเรยีน	และเป็นสถานการณ์ปัญหาทีท้่าทายความสามารถ

ของผู้เรียน	 ได้เรียนรู้คิดหาค�าตอบด้วยการปฏิบัติจริงตาม

ล�าดบัขัน้ตอนทีม่เีหตผุลสนบัสนนุ	รวมทัง้การเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน	ได้ค้นหาวิธีการ

แก้ปัญหาและคิดหาค�าตอบ	จากการใช้ประสบการณ์ความ

รู้เดิมของตนก่อนในเบื้องต้น	 และหากยังไม่สามารถแก้

ปัญหาได้ส�าเรจ็จึงสนทนาซกัถามเพือ่นหรอืผูส้อน	ผูเ้รยีนมี

โอกาสท�าแบบฝึกและท�ากิจกรรมใบงานที่น่าสนใจ	ไม่ยาก

และซับซ้อนมากเกินไป	โดยร่วมกับเพื่อนในกลุ่มควบคู่กับ

ลงมือท�าด้วยตนเองและบางครั้งอาจให้ครูผู ้สอนช่วย

แนะน�าในในกรณทีีไ่ม่เข้าใจ	กจิกรรมส่วนมากจะสอดคล้อง

กับความสนใจและความถนัดของผู ้เรียน	 และค�านึงถึง

ลักษณะความแตกต่างระหว่างบุคคล	 จูงใจผู้เรียนด้วย

ประเด็นปัญหาที่ท้าทายไม่ยากและง่ายจนเกินไป	 รวมทั้ง

ใช้กระบวนการค้นหาค�าตอบทีม่ีหลกัเหตผุลสนับสนนุตาม

ขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่ดี	 จนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ชัดเจน	 และสามารถน�าไปใช้

อธิบายปัญหา	 ให้เช่ือมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องในบริบท

อื่นได้หลากหลาย	 และอธิบายได้ด้วยเหตุผลมากขึ้น	 

(Kenney.	 2008	 :	 386)	 จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงส่งผลให้

แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่องบท

ประยุกต์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพในระดับ

ค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัชนีวรรณ	 

สุขเสนา	 (2550	 :	83-125)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	 บทประยุกต์	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ช้ันประถมศึกษา	 ปีที่	 5	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.60/82.10	 และสอดคล้องกับผล

การวิจัยของเบญจมาศ	เทพบุตรดี	(2550	:	74-104)	ที่พบ

ว่า	แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	การ

บวก	ลบ	คูณ	หาร	ทศนิยม	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	มีค่า

เท่ากับ	79.34/70.45

	 	 1.2	 แผนการจัดการเรียนรู ้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎพีหปัุญญา	เรือ่ง	บทประยกุต์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	

มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	84.53/82.67	ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจ

เนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียน	 โดย

สนับสนุนและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม

มากกว่าและใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย	 สอดคล้อง

พฒันาการ	ความถนดั	ความต้องการความสนใจของผู้เรียน

มากกว่า	ครเูป็นเพยีงผู้คอยชีแ้นะสนบัสนนุการจดักจิกรรม

แก่ผู้เรยีนในสถานการณ์ทีม่คีวามหมาย	แก่ผู้เรยีน	ประกอบ

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยประยุกต์ใช ้ทฤษฎี 

พหุปัญญา	 เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้พฤติกรรม

แสดงออก	 และปฏิบัติกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ

หรือพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้ความสามารถทางพหุ

ปัญญาในแต่ละด้านของผู้เรียน	 มาปรับเป็นกิจกรรมการ
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เรยีนเพ่ือให้ผูเ้รยีนปฏบัิตแิละแสดงออกในลักษณะทีห่ลาก

หลาย	 และสอดคล้องกับความสามารถทางปัญญาของ 

ผู้เรียน	 หรือกล่าวได้ว่าผู้สอนจะใช้กิจกรรมทางพหุปัญญา

เป็นสื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน	(อารี	สัณหฉวี.	2543	

:	55-56)	จงึเป็นปัจจยัทีส่่งผลให้แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	เรื่อง	บทประยุกต	์ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง	 ซึ่ง

สอดคล้องกับกับผลการวิจัยของพิสมัย	ปาละจูม	 (2549	 :	

57-88)	ทีพ่บว่าแผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การบวกและการลบจ�านวนที่มีผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน	 100	 ตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	88.30/81.67	

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสาวิตรี	 น้อยโนนทอง	

(2552	:	74-119)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญา	เรือ่ง	อตัราส่วนและร้อยละ	วชิา

คณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 2	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

80.53/78.18	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 2.		ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน	และแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	เรื่อง	บทประยุกต	์ชั้นประถมศึกษาปี

ที่	5	มีค่าเท่ากับ	0.6857	และ	0.7255	แสดงว่านักเรียนมี

ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 68.57	 และ	

72.55	ตามล�าดบั	สามารถแยกประเด็นการอภปิรายได้ดงันี้

	 	 2.1		 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	เรื่องบทประยุกต์	ชั้นประถมศึกษา	ปีที	่5	มีค่าเท่ากับ	

0.6857	แสดงว่า	นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	68.57	ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	ผูว้จัิย

ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ที่จัดให้ผู ้เรียนได้เผชิญ

สถานการณ์ป ัญหาท่ีน่าสนใจ	 สอดคล้องกับความรู ้

ประสบการณ์พืน้ฐานของผูเ้รยีน	รวมทัง้เสรมิสร้างและเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ	 ได้คิดวิเคราะห์รับรู้และ

สร้างความเข้าใจในองค์ประกอบปัญหา	ก่อนการคดิหา	ทาง

เลือกแก้ปัญหาให้บรรลุผลท่ีถูกต้องเหมาะสม	 ซ่ึงหากครู 

ผูส้อนจดักจิกรรมน�าเสนอสถานการณ์ปัญหาทีน่่าสนใจ	จะ

เชือ่มโยงให้ผู้เรยีนพฒันาทกัษะการประยกุต์ใช้ความรู	้และ

จะกระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิแรงจงูใจในการแสวงหาวธิกีารคดิ

ค�านวณหาค�าตอบของปัญหาได้ถกูต้อง	ด้วยวธิกีารทีเ่หมาะ

สมและหากครูได ้จัดสถานการณ์ป ัญหาที่น ่าสนใจ	 

บูรณาการกับการใช้กลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับความสนใจ	 ก็จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จในการ

เรยีนมากขึน้	(Severiens	and	Schmidt.	2009	:	60)	จาก

เงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้แผนการจัดการเรียน

รูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรือ่งบทประยกุต์	มปีระสิทธภิาพใน

ระดับค่อนข้างสูง	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 เพ็ญศร	ี

พิลาสันต	์(2550	:	74-102)	ที่พบว่า	แผนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์	เร่ืองเศษส่วน	ชัน้ประถม	ศกึษา

ปีที่	5	ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(PBL)	

มดีชันปีระสทิธิผลเท่ากบั	0.5450	สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของ	รชันวีรรณ	สขุเสนา	(2550	:	83-125)	ทีพ่บว่า	แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่อง	 บท

ประยุกต์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.6210	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 เบญจมาศ	 

เทพบุตรดี	(2550	:	74-104)	ที่พบว่า	ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 วิชา

คณิตศาสตร	์เรื่องการบวกลบ	คูณหารทศนิยม	ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	มีค่าเท่ากับ	0.4433	 	

	 	 2.2		 แผนการจัดการเรียนรู ้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎพีหปัุญญา	เรือ่ง	บทประยกุต์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	

มีค่าเท่ากับ	 0.7255	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 72.55	 ที่ปรากฏผลเช่นนี้ 

อาจเนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนที่

สอดคล้องกับธรรมชาต	ิความต้องการ	ความสามารถและ

ความสนใจของผู้เรียนค่อนข้างมาก	 เพราะหลักการเรียนรู้

ทีด่คีวรใช้กจิกรรมทีเ่หมาะกบัพฒันาการของผูเ้รยีนทกุด้าน	

แผนการจัดการเรียนรู ้ จึงยึดหลักการจัดกิจกรรมที ่

หลากหลาย	 ตอบสนองความต้องการ	 และความสามารถ

ของแต่ละบุคคล	 ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างความรู้

ความสามารถของตนเองกับความสามารถทางสติปัญญา
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ด้านต่างๆ	 มากข้ึน	 ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง

เข้าใจ	 เพราะมีกิจกรรมการฝึกแก้ปัญหาที่ท้าทายหลาก

หลาย	 ใช้ปัญหาท่ีง่ายไปหายาก	 เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ	 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสม

ผสานมีความสัมพันธ์กัน	 เสริมสร้างความสนใจความ

ต้องการในการเรียนรู้ในบทเรียน	ผ่านกิจกรรมหลากหลาย

เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความเข้าใจ	ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว

และได้แสดงออกในแบบแผนลักษณะที่ตนรู้สึกพอใจ	ผสม

ผสานกับการเข้าใจบุคคลอื่นหรือการใช้ทักษะทางสังคม	

นักเรียนมีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท�างานร่วม

กับบุคคลอื่น	 ด้วยความรับผิดชอบ	 กล้าแสดงออกในด้าน

ต่างๆ	 ที่ตนเองมีความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ	 นอกจากน้ี

ยังเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้

ความสามารถหรือศักยภาพของตนท่ีมีอยู่	 ให้เกิดผลการ

เรียนรู้เพิ่มเติมท่ีมีความท้าทาย	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ

ในการเรียนและเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น	

ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยประยุกต์ใช ้ทฤษฎี 

พหปัุญญา	เป็นการเรยีนรูเ้พือ่ตอบสนองการแสดงออกของ

ผู ้เรียนแต่ละคนอย่างรอบด้าน	 ประกอบด้วยการจัด

กจิกรรมการเรยีนทัง้แบบกลุม่และรายบคุคล	มกีารน�าเสนอ

ผลงานแก่เพ่ือนในช้ันเรียนให้รับรู้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม	

รวมทั้งได้สนับสนุนให้นักเรียนน�าความรู ้ไปใช้อธิบาย

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในรูปแบบการประยุกต์ใช้ใน

บรบิททีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจและมัน่ใจในความ

รู ้ใหม่ในบริบทที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 (นิราศ	 

จันทรจิตร.	2553	:	159)	ซึ่งปัจจัยเงื่อนไขดังกล่าวได้ส่งผล

ให้แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	

มีดัชนีประสิทธิผลระดับค่อนข้างสูง	 สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของพิสมัย	ปาละจูม	 (2549	 :	 57-88)	ที่พบว่า	 ดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้	 วิชาคณิตศาสตร์	

เรื่อง	 การบวกและการลบจ�านวนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่

เกนิ	100	ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	2	

มีค่าเท่ากับ	 .6589	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

สาวิตรี	 น้อยโนนทอง	 (2552	 :	 74-119)	 ท่ีพบว่า	 ดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา	เรื่อง	อัตราส่วนและร้อยละ	มีค่าเท่ากับ	

0.5516

	 3.		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 เรื่อง	 บท

ประยุกต์	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห	์และ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	 สูงกว่า	 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	

ผู้วิจัยได้อภิปรายผล	ดังนี้

	 	 การที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ที่ได้รับ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญา	เรือ่ง	บท

ประยุกต์	 มีทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห	์

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทาง	 การเรียน	 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิตินั้น	 อาจเป็นผลเนื่องมาจาก	 เนื้อหาและกิจกรรม

ในบทเรียนได้ออกแบบและจัดสอดคล้องกับบริบทของ 

ผูเ้รยีน	มกีารเลอืกใช้กจิกรรมการเรยีนทีน่่าสนใจและหลาก

หลาย	สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนแต่ละคนแสดงออกและมส่ีวนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนให้มากกว่าปกติ	 โดยเฉพาะการจัด

กิจกรรมเชื่อมโยงกับความสามารถทางปัญญาด้านต่างๆ	

ของผู ้ เรียนเพื่อน�าไปสู ่การเรียนรู ้คณิตศาสตร ์ที่มี

ประสิทธิผล	ที่เหมาะกับวัยและพัฒนาการผู้เรียนในระดับ

นี้	ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมการเรียนที่เปิดโอกาสและสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ	 หรือศักยภาพของตนที่มีอยู	่

ให้บรรลุผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นที่มีความท้าทาย	 ส่งผลให้ 

ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและเกิดความรู้ความเข้าใจใน

การเรยีนมากขึน้	ประกอบกบัมจุีดเน้น	หรอืลกัษณะส�าคญั

ของกิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 ที่

เอื้อต่อการสนับสนุนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล	โดย

จัดเชื่อมโยงกับบริบทเนื้อหาและสถานการณ์ที่ใช้ในบท

เรียน	 ผู้เรียนมีโอกาสน�าเสนอความคิดเห็นที่เชื่อมโยงการ

เปรียบเทียบประเด็นในเชิงบวกและลบ	 สามารถน�ามา

สังเคราะห์เป็นทางเลือกส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ	

เหน็ว่ากจิกรรมการเรยีนตามแนวคดิทฤษฎพีหปัุญญา	เป็น
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กิจกรรมที่มุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นและใช้ข้อมูลองค์

ความรู้ที่ถูกต้องเช่ือถือได้	 มีการวิพากษ์วิจารณ์ไตร่ตรอง

ด้วยความรอบคอบมีเหตุผลสนับสนุน	รวมทั้งเป็นประเด็น

ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลอื่น	 ด้วยมุมมอง

ความเห็นที่หลากหลาย	 ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ

กิจกรรมที่เชื่อมโยง	 และใช้ความสามารถทางปัญญาของ 

ผู้เรียนด้านภาษา	 ปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ	

ปัญญาด้านมิติสัมพันธ	์ปัญญาด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์กับ

ผูอ้ืน่	ซึง่ล้วนเป็นพฤตกิรรมการเรยีนทีม่คีณุค่าต่อการใช้สติ

ปัญญาด้านการคดิวเิคราะห์จ�าแนก	การจดักลุม่หรอืจ�าแนก

ประเภทข้อมูลความรู้	การพิจารณาความส�าคัญ	การคิดใน

เชงิความสมัพันธ์เก่ียวข้อง	และการคดิเชิงหลกัการ	สิง่เหล่า

นี้จะเป็นปัจจัยส�าคัญส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถ

ด้านการคิดวิเคราะห์ท่ีมีเหตุผลมากกว่า	 และมีความ

ต้องการที่จะท�ากิจกรรมให้บรรลุด้วยความพยายาม

กระตอืรือร้นมากกว่า	เงือ่นไขประการส�าคญัอกีมมุมองหนึง่

ของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหปัุญญา	ทีส่่งผลต่อ

คุณภาพการเรียนคณิตศาสตร์ท้ังด้านผลสัมฤทธ์ิ	 การคิด

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของผู้เรียน	 ได้แก่	 เม่ือผู้วิจัยได้

ออกแบบกจิกรรมทีส่อดคล้องกบับทบาทของพหปัุญญาใน

ด้านการใช้ความสามารถทางภาษา	การใช้เหตุผลและการ

คดิทางคณติศาสตร์	การใช้ปัญญาด้านมิตสิมัพนัธ์	และการ

รับรู้เข้าใจตนเอง	ประกอบ	การจัดการเรยีนรูค้รัง้นีไ้ด้ชดัเจน	

ก็น่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญส่งผลต่อการเรียนรู ้ตามกรอบ

ตัวแปรตามดังกล่าวได้	 ซึ่ง	Olson	 (2011	 :	 99-100)	 ได้

อธิบายความส�าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนว

ทฤษฎพีหุปัญญา	ของการ์ดเนอร์	ไว้ว่า	ผูเ้รยีนท่ีมคีวามถนดั

หรือมีปัญญาในด้านดังกล่าว	 จะช่วยให้รับรู ้เข้าใจและ

สามารถเรียนรู้ผ่านการใช้เหตุผล	 การคิดค�านวณทาง

คณติศาสตร์	การรบัรูส้ิง่ทีเ่ป็นนามธรรมให้เชือ่มโยงกบัองค์

ประกอบแต่ละส่วน	ของการสร้างภาพในใจในเหตกุารณ์ดงั

กล่าวได้อย่างเข้าใจ	รวมทั้งความสามารถในการรับรู้เข้าใจ

เกีย่วกับข้อมลูและภาวะภายในตนเอง	เพือ่ด�าเนนิความเป็น

อยูข่องชวีติตนเองให้บรรลผุล	พร้อมและสามารถจะกระท�า

ในสิ่งซับซ้อนให้ประสบผลส�าเร็จได้	ในขณะที่กิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เผชิญกับ

สถานการณ์ปัญหา	และสนบัสนนุกระตุน้ให้คดิหาแนวทาง

หรอืวิธีการค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	และการปรกึษารบัค�า

แนะน�าจากเพื่อนหรือผู้สอนหากต้องการ	 ซ่ึงเป็นกิจกรรม

การเรียนท่ีมุ่งให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ค้นพบค�าตอบ

ด้วยตนเอง	 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบค�าตอบของ

ปัญหา	 ด้วยการคิดออกแบบทางเลือกในการแก้ปัญหาที่

เผชิญ	ผ่านการใช้ความรู้ความคิด	การจัดการข้อมูลในการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง	 ผสมผสานความรู้ประสบการณ์พ้ืน

ฐานของตน	 เป็นกิจกรรมการค้นคว้าที่ใช้ความคิดและ

ค้นหาค�าตอบด้วยตนเองมากกว่ากลุ่มเพื่อน	 แต่จะเรียนรู้

ร่วมกับเพื่อนในกรณีที่ปัญหานั้นมีความยากซับซ้อน	 และ

ไม่สามารถค้นหาค�าตอบด้วยตนเองได้	ซึง่อาจเป็นกระบวน

การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ทีเ่หมาะกบันกัเรยีนในระดบัทีสู่งวยั

กว่านี้	 ดังนั้น	 จึงเป็นเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องบทประยุกต์มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห	์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	สูง

กว่า	กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 จากผลการวิจัยพบว่า	 การจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	เรื่องบทประยุกต์	จะมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และหากเปรียบ

เทียบระหว่างสองกลวิธี	 จะพบว่าการจัดการเรียนรู้โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 จะช่วยพัฒนาความสามารถ

ด้านการคดิวเิคราะห์	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิไ์ด้มากกว่า	จงึ

ควรเลือกกลวิธีเพื่อน�าไปปรับใช้ให้เหมาะกับเงื่อนไขและ

บรบิทการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์	ในระดบั	ชัน้เรยีน

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.2		 การจดัการเรียนรูเ้ป็นกลุม่บางครัง้จ�าเป็น
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ต้องใช้เวลาปฏบัิตกิจิกรรมของผูเ้รยีนนานกว่าทีว่างแผนไว้	

จึงควรปรับให้ยืดหยุ่นและเหมาะกับสถานการณ์จริง

	 	 1.3		 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นทัง้สองกลวธิี	

ผู้สอนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงออกและ

ปฏิบัติกิจกรรมให้ทั่วถึง	และมีโอกาสเท่าเทียมกัน	เพื่อผล

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน	

		 	 1.4		 การจดักจิกรรมการเรียนรูส่้วนใหญ่ผู้เรยีน

เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม	 ดังน้ันควรมีการสรุปสาระส�าคัญทุก

คร้ังภายหลงัการจดักจิกรรม	และจัดเวลาในการท�ากจิกรรม

ของผู้เรียนให้เหมาะสม	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรน�ากจิกรรมการเรยีนรูท้ัง้สองกลวธิไีป

ศกึษากับเนือ้หาอืน่ๆ	ในกลุ่มสาระอืน่และนกัเรยีนระดบัชัน้

อื่นตามความเหมาะสม		 	 	

	 	 2.2		 ควรศึกษาตัวแปรตามของผลการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านอื่นเพิ่มเติม

เช่น	การคิดอย่างมิวิจารณญาณ	การคิดสร้างสรรค	์เจตคติ

ต่อการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	การให้เหตผุล	การสือ่สารทาง

คณิตศาสตร์	 ความเช่ือม่ันในตนเอง	 หรือการน�าตนเองใน

การเรียนรู้

	 	 2.3	 ควรน�ากลวิธีการจัดการเรียนรู ้ โดย

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	 หรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	ไปศกึษาเปรียบเทยีบผลการเรยีนรูก้บักลวิธี

อืน่	เช่น	การจดัการเรยีนรูแ้บบอปุนยัและนรินยั	การจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์จ�าลอง	หรือการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ
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บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ประเมินโครงการเดก็ไทยไร้พงุโรงเรยีนวดัประชาระบอืธรรม	ส�านกังานเขตดสิุต	

กรงุเทพมหานคร	ในด้านปัจจยัน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิต	กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั	ประกอบด้วยผู้บรหิารสถาน

ศึกษา	จ�านวน	3	คน	ครูแกนน�า	จ�านวน	1	คน	ครูโภชนาการ	จ�านวน	1	คน	ครู	จ�านวน	28	คน	นักเรียนกลุ่มปกต	ิจ�านวน	

205	คน	นกัเรยีนกลุม่เสีย่ง	(ท้วม)	จ�านวน	40	คน	นกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ	จ�านวน	34	คน	ผูป้กครองของนกัเรยีน

ที่มีภาวะโภชนาการเกิน	จ�านวน	34	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้มีจ�านวน	7	ฉบับ	ได้แก่	แบบสอบถามประเมินด้าน

ความพร้อม	ความเหมาะสมของปัจจยัน�าเข้า	แบบสอบถามประเมนิด้านกระบวนการด�าเนนิงานตามขัน้ตอนของโครงการ	

แบบสอบถามประเมินการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของตนเอง	 แบบวัดเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ	 แบบสอบการ

เข้าร่วมของผู้ปกครองในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน	 แบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อโครงการ	แบบทดสอบความรู	้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	ค่าความถี	่

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

	 1.		การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้าได้แก่	ความพร้อมของครู	อุปกรณ์	และงบประมาณในการด�าเนินโครงการ	พบ

ว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก	และการให้ความรู้	การจัดสรรครูให้เหมาะสมกับกิจกรรมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด

	 2.		การประเมินด้านกระบวนการด�าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการเกี่ยวกับการจัดการบริการอาหารกลางวัน

ตามหลักโภชนาการ	การจัดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	การออกก�าลังกายในกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการ

1 
2 
3 
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เรียนรู	้เมื่อน�าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	ปรากฏว่ามีค่าร้อยละเกินกว่า	90

	 3.		การประเมินด้านผลผลิต	ได้แก่

	 	 3.1		 การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของตนเอง	พบว่านักเรียนกลุ่มปกติมีการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ	

อยู่ในระดับดีมาก	ส่วนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง(ท้วม)	และนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง	อยู่ในระดับดี

	 	 3.2		 เจตคตทิีด่ต่ีอการดแูลสขุภาพของตนเอง	พบว่านกัเรยีนกลุม่ปกต	ินกัเรยีนกลุม่เสีย่ง(ท้วม)	และนกัเรยีน

ที่มีภาวะโภชนาการเกิน	มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง	อยู่ในระดับดี

	 	 3.3		 การเข้าร่วมของผู้ปกครองในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน	 อยู่ใน

ระดับมาก	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 3.4		 ความพงึพอใจต่อโครงการเดก็ไทยไร้พงุโรงเรยีนวดัประชาระบอืธรรม	ส�านกังานเขตดุสิต	กรงุเทพมหานคร	

อยู่ในระดับมาก	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 3.5		 การวดัความรู	้ความเข้าใจในการดแูลสุขภาพของตนเอง	พบว่า	นกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ	จ�านวน	

28	คน	มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ	70	เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

	 The	 factors	 under	 study	were	 input	 factors,	 processes,	 and	outputs.	 The	 sample	 surveyed	

consisted	of	3	school	administrators,1	master	teacher,	1	nutrition	teacher,	28	teachers,	a	regular	group	

of	205	students,	a	 risk	group	of	40	students	 (plump),	a	group	of	34	students	with	over	nutritious	 

condition,	and	a	group	of	34	guardians	of	the	students	with	over	nutritious	condition.	The	data	were	

collected	using	7	types	of	questionnaires	and	tests	as	follows:	1)	The	Readiness	and	Appropriateness	

of	 Input	 Factor	 Evaluation	 Questionnaire,	 2)	 The	 Project	 Procedure	 Implementation	 Evaluation	 

Questionnare,3)	The	Self-Health	Care	Practice	Evaluation	Questionnaire,	4)	The	Positive	Attitude	towards	

Health	Care	Test,5)	The	Test	on	School-Guardians’	Participation	 in	Monitoring	Students	with	Over	

Nutritious	 Condition,	 6)	 The	 Project	 Satisfaction	Questionnaire,	 7)	 The	 Test	 on	 Knowledge	 and	 

Understanding	of	Self-Health	Care.	The	data	obtained	were	analyzed	using	frequency,	percentage,	

means	and	standard	deviations.

Findings

	 1.		The	evaluation	of	the	input	factors	consisting	of	teachers’	readiness,	instruments,	and	the	

budget	 for	 project	 implementation	was	 fond	 to	be	 in	 a	high	 level.	 It	was	 found	 that	 knowledge	 

provisions,	the	appropriateness	of	teachers’	allocation	to	activities	were	also	in	a	high	level,	which	

was	found	to	meet	the	criteria	that	had	been	set.

	 2.		The	evaluation	of	project	procedure	implementation	concerning	the	service	management	

Abstract
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of	lunch	which	meets	nutrition	standards,	the	management	of	learning	by	integrating	every	group	of	

learning	essences,	taking	exercise	in	every	activity	of	the	group	of	learning	essences	was	found	to	be	

over	90	percent	when	comparing	to	the	criteria	that	had	been	set.

	 3.		 In	case	of	the	evaluation	of	the	outputs,	it	was	found	that:-

	 	 3.1		 The	self-health	care	practice	of	the	students	in	the	regular	group	was	in	a	very	good	

level,	and	that	of	the	students	in	the	risk	group	(plump)	as	well	as	that	of	the	students	with	over	

nutritious	condition	was	in	a	good	level.

	 	 3.2		 The	positive	attitude	towards	self-health	care	of	the	students	in	the	regular	group,	the	

students	 in	the	risk	group	(plump),	and	the	students	with	over	nutritious	condition	was	 in	a	good	

level.

	 	 3.3		 The	participation	of	the	students’	guardians	working	with	the	school	in	monitoring	the	

students	with	over	nutritious	condition	was	in	a	high	level,	which	was	found	to	meet	the	criteria	that	

had	been	set.

	 	 3.4		 The	satisfaction	with	the	Belly-less	Thai	Children	Project	at	Pracharabuetham	School	

was	in	a	good	level.

	 	 3.5		 The	knowledge	and	understanding	in	self-health	care	of	28	students	with	over	nutritious	

condition	was	over	70	percent	when	comparing	to	the	criteria	that	had	been	set.

บทน�า

	 ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานครได้เห็นถึงปัญหา

ของภาวะโภชนาการเกินในเด็ก	จึงก�าหนดให้เป็นนโยบาย

เพื่อหาแนวทางการควบคุมและแก้ไขปัญหาให้จ�านวน

นกัเรยีนใน	สงักดักรงุเทพมหานครท่ีมภีาวะโภชนาการเกนิ

และโรคอ้วนให้มจี�านวนลดลง	โดยได้ก�าหนดนโยบายลงใน

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 2552-2555	

ยุทธศาสตร	์ที่	4	พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่ง

คุณภาพชีวิต	ที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม	ประเด็น

ยุทธศาสตร	์ที่	4.3	การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่ง

สขุภาวะ	กลยทุธ์ที	่4.3.7	เร่งรดัการส่งเสรมิสขุภาพของเดก็

และเยาวชนในโรงเรียนท้ังในสังกัดกรุงเทพมหานครและ

นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร	 โดยส�านักยุทธศาสตร์และ

ประเมนิผลได้มกีารก�าหนดตวัชีว้ดับรูณาการระหว่างส�านกั

อนามัยและส�านักงานเขต	 ตามตัวชี้วัดที่	 13	 ร้อยละของ

โรงเรียนในกรุงเทพมหานครด�าเนินมาตรการป้องกันโรค

อ้วนและภาวะทุพโภชนาการ	 จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว

โรงเรียน	 วัดประชาระบือธรรม	 ส�านักงานเขตดุสิต	

กรงุเทพมหานคร	จงึได้จดัด�าเนนิโครงการเดก็ไทยไร้พงุเพือ่

เป็นการลดปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนของ

นักเรียนให้มีน้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัย	

โดยมีการด�าเนินงานตามกรอบแนวทางด�าเนินโครงการ

ตาม	 4	 มาตรการ	 ประกอบด้วยการเข้าร่วมอบรมของครู

แกนน�า	 การเข้าอบรมของครูโภชนาการและแม่ครัว	 มีจัด

ระบบงานครวัและรายการอาหารในโรงเรยีน	จดัทาเอกสาร	

คูม่อื	หนงัสือเพือ่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทาง

การด�าเนินโครงการให้กับโรงเรียน	การสร้างเครือข่ายแนว

ร่วมเป็นพลังในการป้องกนัระหว่างโรงเรยีน	ผู้ปกครอง	และ

ชุมชน	เพื่อร่วมรณรงค์ปลูกจิตสานึกในการปรับพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร	 จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ไม่เอื้อต่อ

การรับประทานอาหาร	 และมีการจัดระเบียบร้านค้าขาย

อาหารในบรเิวณรอบโรงเรยีน	ไม่จ�าหน่าย	ขนมหวาน	ขนม
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กรุบกรอบ	เครือ่งดืม่ทีไ่ม่มปีระโยชน์ต่อร่างกายเพือ่ป้องกนั

ดแูล	ลดปัญหาภาวะโภชนาการเกินของนกัเรยีน	และยงัส่ง

ผลให้นกัเรยีนมน้ีาหนกัและส่วนสงูอยูใ่นเกณฑ์ปกตติามวัย	

มีสุขภาพดี	เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

โครงการเด็กไทยไร้พุงโรงเรียนวัดประชาระบือ-ธรรม	

ส�านักงานเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินโครงการมา

ตัง้แต่ปี	2553	ซึง่เป็นโครงการทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง

แต่ยงัไม่มกีารประเมนิโครงการทีช่ดัเจนครอบคลมุทัง้ระบบ	

ถ้าหากมกีารประเมนิโครงการเดก็ไทยไร้พงุทีค่รบทัง้ระบบ

จะท�าให้ทราบถึงข้อบกพร่องของการด�าเนินโครงการ	

สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ	จะก่อให้เกิดประโยชน์และ

สามารถพัฒนากระบวนการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกนิให้มจี�านวนทีล่ดลง	มสีขุภาพอนามัยสมบรูณ์	

แขง็แรง	ร่างกายเจริญเตบิโตอย่างมีศกัยภาพ	และมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต	จากการประเมินโครงการเด็กไทย

ไร้พุงโรงเรียนวัดประชา-ระบือธรรม	 ส�านักงานเขตดุสิต	

กรุงเทพมหานคร	 สามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ

ปรับปรุงโครงการ	 เพ่ือจะหาแนวทางในการแก้ไขและ

พัฒนาการด�าเนนิงานของโครงการเดก็ไทยไร้พงุให้สามารถ

ด�าเนินไปได้ด้วยดี	 มีประสิทธิภาพ	 และยั่งยืนต่อไปใน

อนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพือ่ประเมนิปัจจยัน�าเข้า	(Input	Evaluation)	

ได้แก่	ความพร้อม	และความเหมาะสม	ครู	อุปกรณ์	และ

กจิกรรมการออกก�าลงักายของนกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการ

เกิน

	 2.		เพือ่ประเมนิกระบวนการ	(Process	Evaluation)	

ได้แก่	ประเมินการด�าเนินงานตามขั้นตอนของโครงการใน

ด้านการจดับรกิารอาหารกลางวันตามหลกัทางโภชนาการ	

การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านโภชนาการทุกกลุ่มสาระ

การเรยีนรู	้และการออกก�าลงักายในกจิกรรมทกุกลุม่สาระ

การเรียนรู้

	 3.		เพื่อประเมินผลผลิต	 (Product	 Evaluation)	

ตามประเด็นดังนี้

	 	 3.1		 ประเมินความรู้ความเข้าใจในการดูแล

สุขภาพของตนเอง

	 	 3.2		ประเมนิการปฏิบตัตินในการดแูลสุขภาพ

ของตนเอง

	 	 3.3		ประเมนิเจตคตทิีด่ต่ีอการดแูลสขุภาพของ

ตนเอง

	 	 3.4		ประเมนิการเข้าร่วมของผูเ้กีย่วข้องในการ

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนร่วมกับทาง

โรงเรียน

	 	 3.5		ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเด็ก

ไทยไร้พุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม	ส�านักงานเขตดุสิต	

กรุงเทพมหานคร

ความส�าคัญของการวิจัย

	 ในการประเมินครั้งนี้จะท�าให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศ 

ที่มีคุณค่าส�าหรับผู ้บริหาร	 ผู ้ด�าเนินโครงการเด็กไทย 

ไร้พุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม	 ส�านักงานเขตดุสิต	

กรงุเทพมหานคร	ในการแก้ไข	ปรบัปรงุโครงการเดก็ไทยไร้

พุงให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์อีกทั้งยัง

เป็นการพฒันารปูแบบการประเมนิโครงการทีม่รีะบบมาใช้

ประเมินโครงการ	ให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

	 การประเมินโครงการเด็กไทยไร้พุง	 โรงเรียนวัด

ประชา-ระบอืธรรม	ส�านกังานเขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร	มี

ขอบเขตการประเมิน	ดังนี้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

	 ประชากรทีใ่ช้ในครัง้นี	้เป็นผู้บรหิารสถานศึกษา	ครู

แกนน�า	 ครูโภชนาการ	 ครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครองของ

นักเรียนโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม	 ส�านักงานเขตดุสิต	

กรุงเทพมหานคร	มีดังรายละเอียด	ดังต่อไปนี้
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ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ�านวน	3	คน	ครแูกนน�าจ�านวน	1	คน	

ครูโภชนาการจ�านวน	1	คน	ครู	จ�านวน	30คน	นักเรียนชั้น	

ป.	 1-6	 จ�านวน	 520	 คน	 โดยแบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ	

จ�านวน	446	คน	นักเรียนกลุ่มเสี่ยง(ท้วม)	จ�านวน	40	คน	

และนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน	จ�านวน	34	คน	และ

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน	 จ�านวน 

34	คนรวมทั้งหมด589	คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้	 แบ่งเป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน	 3	 คน	 ครูแกนน�า	 จ�านวน	 

1	 คน	 ครูโภชนาการจ�านวน	 1	 คน	 ครู	 จ�านวน	 28	 คน	

นกัเรยีนกลุม่ปกต	ิจ�านวน	205	คน	นกัเรยีนกลุม่เสีย่ง(ท้วม)	

จ�านวน	 40	 คน	 และนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน	

จ�านวน	 34	 คน	 และผู ้ปกครองเด็กนักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกิน	จ�านวน	34	คนรวมทั้งหมด	346	คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือการวิจัย

	 ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี	 2	 แบบ	

ได้แก่

	 1.		แบบสอบถามจ�านวน	6	ฉบับซึ่งมีดังนี้

	 	 1.1		 แบบสอบถามเกีย่วกบัด้านปัจจยัน�าเข้ามี

ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating	Scale)	5	

ระดบั	รวมทัง้สิน้	18	ข้อ	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน

ดังนี้

	 	 	 ตอนที	่1	สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	

วุฒิการศึกษา	ชนิดปลายปิด	3	ข้อ

	 	 	 ตอนที	่2	ข้อค�าถามเกี่ยวกับความพร้อม	

และความเหมาะสมด้านปัจจัยน�าเข้า	 จ�านวน	 18	 ข้อ	

ประกอบด้วยด้านความพร้อม	 จ�านวน	 9	 ข้อ	 ด้านความ

เหมาะสม	จ�านวน	9	ข้อ

	 	 	 ตอนที	่3	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

	 	 1.2		 แบบตรวจสอบรายการในการด�าเนิน

โครงการ	รวมทั้งสิ้น	15	ข้อ	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	

ตอนดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	

วุฒิการศึกษา	ชนิดปลายปิด	3	ข้อ

	 	 	 ตอนที่	 2	 แบบตรวจสอบรายการ	 การ

ปฏิบัติงานในการด�าเนินโครงการ	จ�านวน	15	ข้อ

	 	 	 ตอนที่	3	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

	 	 1.3		 แบบสอบถามเกี่ยวการปฏิบัติตนในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง	 โดยข้อค�าถามมีลักษณะเป็นแบบ

ประมาณค่าความถีม่	ี4	ระดบั	ผู้ให้ข้อมลูคือ	นกัเรยีนกกลุ่ม

ปกติ	 นักเรียนกลุ ่มเส่ีย(ท้วม)	 และนักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกิน	จ�านวนทั้งสิ้น	15	ข้อ	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	จ�านวน	2	ข้อ

	 	 	 ตอนที	่2	ข้อค�าถามเกีย่วกบัการปฏบิตัติน

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง	จ�านวน	15	ข้อ

	 	 	 ตอนที่	3	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

	 	 1.4		 แบบวดัเจตคตทิีด่ต่ีอการดแูลสุขภาพของ

ตนเอง	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 

5	ระดับ	รวมทั้งสิ้น16	ข้อ	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที่	 2	 ข้อความแสดงความคิดเห็นใน

การดูแลสุขภาพของตนเอง	จ�านวน	16	ข้อ

	 	 	 ตอนที	่3	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	โดย

ให้เขียนข้อความแสดงเจตคติหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ

	 	 1.5		 แบบสอบถามการเข้าร่วมของผูเ้กีย่วข้อง

ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนร่วมกับ

ทางโรงเรียนโดยข้อค�าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที่	2	ข้อความแสดงการเข้าร่วมของ
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ผูเ้กีย่วข้องในการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการเกนิของนกัเรยีน

ร่วมกับทางโรงเรียน	จ�านวน	11	ข้อ

	 	 	 ตอนที	่3	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

	 	 1.6	 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ

ประเดน็ด้านปัจจยัน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	และประโยชน์

ของโครงการเด็กไทยไร้พุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม	

ส�านักงานเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 โดยข้อค�าถามมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

5	ระดับ	รวมทั้งสิ้นม	ี17	ข้อ	แบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที	่1	สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที่	 2	 ข้อความท่ีแสดงถึงความพึง

พอใจท่ีมต่ีอโครงการเดก็ไทยไร้พงุโรงเรยีนวดัประชาระบือ 

ธรรม	ส�านักงานเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	17	ข้อ

	 	 	 ตอนที	่3	เป็นแบบสอบถาม

	 	 1.7		 แบบทดสอบ	เป็นแบบทดสอบวัดความรู	้

ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง	 ชนิดเลือกตอบ	

4	ตัวเลือก	จ�านวน	15	ข้อ	ผู้ให้ข้อมูลคือนักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ผู ้วิจัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 เพื่อขอหนังสือรับรองและแนะนาตัวไป

เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชาระบือ 

ธรรม	 ส�านักงานเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.		ผูว้จิยัถอืหนงัสอืรบัรองและแนะนาตวัไปเสนอ

ต่อผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม	

ส�านกังานเขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร	เพือ่ขอความอนเุคราะห์ 

ในการแจกแบบสอบถาม	แบบทดสอบและนดัหลังจากแจก

แบบสอบถามประมาณ	1-2	สปัดาห์	เพือ่ขอรบัแบบสอบถาม

และแบบทดสอบคืน

	 3.	 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง

ตามวัน	 เวลาท่ีนัดหมายระหว่างวันท่ี	 10-17	 มีนาคม	 

พ.ศ.	2557

	 4.	 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม	และแบบทดสอบ

มาตรวจสอบความสมบูรณ์

การจัดกระท�าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		การจดักระทาข้อมลู	ผูว้จิยัน�าแบบสารวจข้อมลู

เอกสาร	 และแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ

สมบูรณ์	มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส

	 2.		การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู ้วิจัยท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปและการ

วิเคราะห์เนื้อหา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

.	 1		 สถิติขั้นพื้นฐานได้แก่

	 	 1.1		 ค่าความถี	่(Frequency)

	 	 1.2		 ค่าร้อยละ	(Percentage)

	 	 1.3		 ค่าเฉลี่ย	(Mean)

	 2		 สถิติวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือได้แก่

	 	 2.1		 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยหา

ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)

	 	 2.2		 ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าสูตรของครอนบาค

	 	 2.3		 วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดย

หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ	 หาความยากง่าย	 

อ�านาจจาแนก	 โดยค่าความยากง่าย(ค่า	 p)	 และหาค่าอ�า

นาจจาแนก(ค่า	r	)	ของข้อค�าถามมค่ีา	เท่ากบั	0.2-0.8	และ	

0.2	ขึ้นไป	ตามล�าดับ

ผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยมีดังนี้

	 1.		การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้าด้านความพร้อม	

ความเหมาะสมของคร	ูอุปกรณ์	งบประมาณ	และกิจกรรม

การออกก�าลังกาย	 มีค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดทุกประเด็นเมื่อ

เทยีบกับเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้อยูใ่นระดบัมากส่วนความคดิเหน็ของ
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ผู้เกี่ยวข้องจากแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ	สรุปไว้ดังนี้

	 1.		ประเด็นความพร้อมของปัจจัยน�าเข้าในด้าน

ความพร้อมของคร	ูอปุกรณ์และงบประมาณ	มคีวามพร้อม

ในระดับมาก	 และเม่ือน�าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

	 2.		ความเหมาะสมของปัจจัยน�าเข้าด้านความ

เหมาะสมของครู	 อุปกรณ์และกิจกรรมการออกก�าลังกาย

ของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน	 มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก	 และเม่ือน�าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้

การประเมินด้านกระบวนการ

	 จากการประเมินด้านกระบวนการของโครงการใน

ด้านความเหมาะสมของกระบวนการด�าเนินโครงการใน

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ	93.13

การประเมินด้านผลผลิต

	 1.		การวัดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน	ผลการวัด

ความรู้	 ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน

ที่มีภาวะโภชนาการเกิน	 จ�านวน	 34	 คน	 มีนักเรียนที ่

ผ่านเกณฑ	์ คือสามารถท�าแบบทดสอบได้คะแนนมากกว่า	 

11	คะแนน	จ�านวน	28	คนและมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ	์

จ�านวน	6	คน	คือทาคะแนนได้น้อยกว่า	11	คะแนนจึงสรุป

ได้ว่าการวัดความรู้	 ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง	ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 2.	 การประเมินการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองจากการประเมินการปฏิบัติตนในการดูแล

สุขภาพของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน	 ในภาพรวม

อยู่ในระดับดีซึ่งพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 3.		การประเมนิเจตคตทิีด่ีต่อการดแูลสุขภาพของ

ตนเอง	จากการประเมนิระดบัเจตคตทิีด่ต่ีอการดแูลสุขภาพ

ของตนเอง	พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี

	 4.		การเข้าร่วมของผูเ้กีย่วข้องในการเฝ้าระวงัภาวะ

โภชนาการเกนิของนกัเรยีนร่วมกบัทางโรงเรยีนเกดิจากการ

มีความพร้อม	ความสมัครใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและมองเห็น

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการจงึส่งผลให้ภาพรวมของ

การประเมินการเข้าร่วมอยู่ในระดับมาก

	 5.	 ความพึงพอใจต่อโครงการเด็กไทยไร้พุง	 จาก

การประเมินความพึงพอใจต่อด้านปัจจัยน�าเข้า	 ด้าน

กระบวนการ	และประโยชน์ของโครงการ	พบว่าในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

	 1.	 ด้านปัจจัยน�าเข้า

	 	 จากผลประเมินความความพร้อมและความ

เหมาะสมของปัจจัยน�าเข้าประเด็นบุคลากร	 วัสดุอุปกรณ	์

และกจิกรรมในภาพรวมของโครงการเดก็ไทยไร้พงุโรงเรยีน

วดัประชา-ระบอืธรรม	ส�านกังานเขตดสุติ	กรงุเทพมหานคร	

พบว่าอยู่ในระดับมาก	แต่ก็ยังพบปัญหาคือ	จ�านวนครูมีไม่

เพียงพอในการด�าเนินโครงการ	 เน่ืองจากครูพลศึกษาใน

โรงเรียนมีเพียง	 1	 คน	 ท�าให้การด�าเนินกิจกรรมการออก

ก�าลังกายอาจจะไม่ครอบคลุมกับจ�านวนนักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกิน	 และอีกประเด็นคือ	 ระยะเวลาของการ

ด�าเนินกิจกรรมการออกก�าลังกายมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 ซึ่งในการจัดกิจกรรมการออกก�าลังทาง

โรงเรียนได้จัดช่วงเวลาให้กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ

เกนิ	คอื	จดัให้มกีารออกก�าลงักายทกุเช้า	และเยน็ก่อนเลกิ

เรียนทุกวันบริเวณหน้าเสาธง	 ส่วนเช้าวันพุธมีจัดกิจกรรม	

Sport	Day	ให้นกัเรยีนทุกคนออกกก�าลงักายพร้อมกนัหน้า

เสาธง	แต่ระยะเวลาของการด�าเนินกิจกรรมการออกก�าลัง

กายอาจจะมอีปุสรรคบ้าง	เนือ่งจากบางวนัมกีจิกรรมอย่าง

อืน่มาแทรก	ท�าให้ต้องงดการออกก�าลังกายของนกัเรียนใน

ช่วงเช้า	 ท�าให้ระยะเวลาน้อยเกินไป	 แต่ครูแกนน�าก็คอย

กระตุ้นเตือนให้นักเรียนให้มีการออกก�าลังกายในรูปการ

เคลือ่นไหวร่างกายอย่างอืน่ได้	เช่น	การกระโดดยาง	วิง่เล่น	

เล่นซ่อนหา	 กวาดห้อง	 เป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นการออกก�าลัง

กายได้เช่นกันซึ่งสอดคล้องกับการรายงานวิจัยของณัฐกา	
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กุลรินทร์	 (2555:	 91)	 พบว่า	 การที่เด็กมีการเคลื่อนไหว

ร่างกายและการออกก�าลังกายที่เหมาะสม	ช่วยส่งเสริมให้

มีการเจริญเติบโตของระบบกระดูก	 ระบบกล้ามเนื้อ	 และ

ระบบข้อต่อของร่างกาย	 นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดผลดีต่อ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด	การควบคุมน้าหนัก	รวมไปถึง

การส่งเสรมิสขุภาพจติ	และเสรมิสร้างนสิยัในการออกก�าลัง

กายอย่างสม�่าเสมอเม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย	 ซ่ึงก่อนการออก

ก�าลังกายครูจะให้นักเรียนอบอุ่นร่างกายการเพื่อเตรียม

ความพร้อมของร่างกาย	เพือ่เพิม่การเต้นของหวัใจและปรับ

อณุหภมูขิองร่างกายให้สมดลุรวมถงึลดอาการบาดเจบ็ขณะ

ออกก�าลังกายด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกา	 

กุลรินทร์	 (2555	 :	91)	ว่านักเรียนออกก�าลังกาย	จ�านวน	

3-5	 วันต่อสัปดาห์และการออกก�าลังกายนานครั้งละ	 

15-30	 นาที	 ก่อนการออกก�าลังกายมีการอบอุ่นร่างกาย

นาน	10-15	นาที

	 2.		ด้านการกระบวนการ

	 	 จากผลประเมนิด้านการปฏบิตังิานตามขัน้ตอน

ของโครงการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ	93.13	ซึ่งมี

ค่าเฉลีย่สงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	เมือ่พจิารณาในแต่ละประเดน็

การประเมินพบว่ากระบวนการด�าเนินงานเก่ียวกับการจัด

บริการอาหารกลางวันตามหลักทางโภชนาการ	 ในการ

ด�าเนินงานมีการจัดรายการอาหารกลางวัน	มีตารางแสดง

คุณค่า	สารอาหารของรายการอาหารในแต่ละมื้อที่ชัดเจน	

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวดีรัตน์	ศรีวงศ์วรรณ	(2553:	

58)	 ว่าการจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนจะจัด

รายการอาหารหมนุเวยีนสลบัเปลีย่นกนัโดยไม่ซ้าประกอบ

การจดัอาหารกลางวนัของโรงเรยีนมกีารคานงึถงึคุณค่าสาร

อาหาร	 และอาหารท่ีประกอบข้ึนจากโรงเรียนต้องได้

มาตรฐานทัง้ในเรือ่งของสดัส่วนพลงังาน	สารอาหารทีค่รบ

ถ้วน	ในการควบคมุปรมิาณอาหารส�าหรบันกัเรยีนทีม่ภีาวะ

โภชนาการเกนิทางโรงเรยีนได้มีการกาชบัครทูีต่กัอาหารให้

กบันกัเรียนในช่ังโมงที	่3	ให้มกีารควบคมุอาหารกับนกัเรยีน

ที่มีภาวะโภชนาการเกิน	 ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ทางโรงเรียนและครูแกนน�ามีการ

ประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการด�าเนินงานของ

โครงการ	 ซึ่งได้ก�าหนดให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

วเิคราะห์หลกัสตูรของแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรูเ้พือ่จะน�า

ไปท�าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านโภชนาการโดย

สอดแทรกความรูใ้นด้านโภชนาการทกุกลุม่สาระการเรยีน

รู	้พร้อมทัง้มกีารจดัหาสือ่ในการประกอบกจิกรรมการเรยีน

รูเ้พือ่ให้นกัเรยีนมคีวามรู	้ความเข้าใจในการปฏิบตัติน	ดแูล

สุขภาพของตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรัญญา	 

สีนานนท์	 (2551	 :	 93)	 ว่าบุคลากรในโรงเรียนมีบทบาท

ส�าคญัต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกนิของนกัเรยีน	

คือ	 ครู	 โดยครูจะเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง

ประกอบด้วย	การให้ความรู	้โดยจัดให้มีการเผยแพร่ความ

รู้ผ่านส่ือต่างๆ	 เช่น	 เอกสาร	 แผ่นพับ	 วีดิทัศน์	 โปสเตอร์	

บอร์ดนิทรรศการความรู้ต่างๆ	 รวมทั้งสื่อบุคคล	 จัดให้ม ี

การบรูณาการโครงการเข้าสู่กจิกรรมการเรยีนการสอน	จดั

ให้มีกลุ่มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในเรื่อง	 อาหารหลัก	 

5	หมู่	โภชนบัญญัติ	9	ประการ	การบริโภคอาหารที่ถูกวิธ	ี

นอกจากนัน้ครูยังมส่ีวนร่วมในการปรบัพฤตกิรรมการออก

ก�าลังกายของเด็กนักเรียนโดยจัด	กิจกรรมการบริหารหลัง

เลิกเรียนโดยมีครูเป็นผู้น�าในการออกก�าลังกายพร้อมกับ

นักเรียนที่เป็นผู้น�าการออกก�าลังกาย	 ส่วนครูแกนน�าจะมี

การด�าเนินงานตามเอกสาร	 ภ1	 ตามแนวทางการด�าเนิน

โครงการ	เพือ่บนัทกึข้อมลูของนกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการ

เกนิ	อกีทัง้ได้มกีารแนะนา	ฝึกให้นกัเรยีนทีบ่นัทกึข้อมลูของ

ตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเพื่อเป็นการตรวจสุขภาพ

ของตน	 และมีกลุ่มนักเรียน	 อสร.	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

และ	 6	 ที่ช่วยในการตรวจสุขภาพ	 ชั่งน้าหนักเป็นประจ�า

จากน้ันครูแกนน�าจะรายงานข้อมูลดังกล่าวไปที่ส�านักงาน

เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งมีการรายงานผลเป็นระยะๆ	

ส่วนด้านการออกก�าลังกายในกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้	 ครูแกนน�าร่วมกับทางโรงเรียนได้มีการก�าหนด

กิจกรรมในการออกก�าลังกาย	 โดยก�าหนดให้นักเรียนที่มี

ภาวะโภชนาการเกินออกก�าลังกาย	 ทุกวันตอนเช้าที่หน้า

เสาธงและมีกิจกรรม	 Sport	 Day	 ทุกวันพุธเป็นการออก
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ก�าลังกายทั้งโรงเรียนท่ีหน้าเสาธง	 ส่วนการออกก�าลังตอน

เย็นก่อนเลิกเรียนจะเป็นนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน	

โดยการจัดกิจกรรมการออกก�าลังกายท่ีมีครูพลศึกษาเป็น

ผู้คิดกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหวอย่างสม�่าเสมอและเป็น

โปรแกรมเฉพาะนกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกิน	สอดคล้อง

กบังานวจิยัของอรัญญา	สนีานนท์	(2551	:	93)	ทีไ่ด้ท�าการ

ศึกษาการจัดการภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนอายุ	

10-12	 ปี	 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน	 อ�าเภอห้วยทับทัน	

จังหวัดศรีสะเกษโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม	(Participatory	learning)	พบว่าการจัดกิจกรรม

การ	ออกก�าลงักายในโรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมกายบรหิาร	

หน้าเสาธงหลังเลิกเรียนทุกวัน	เป็นเวลา	30	นาท	ีโดยมีคร	ู

และนักเรียนท่ีเป็นผู้น�านักเรียน	 สลับการเป็นผู้น�าในการ

ออกก�าลงักาย	นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมการแข่งขนักฬีาสใีน

โรงเรียน	 การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างเขตการศึกษา	

และต่างโรงเรียน	การจัดตั้งชมรมแอโรบิกในโรงเรียน	การ

จัดให้มีสนามเด็กเล่น	และสนามเล่นกีฬา	เป็นต้น	และการ

ส่งเสริมการออกก�าลังกายในตอนเย็นหลังเลิกเรียนนอก

เหนอืจากนัน้สิง่ทีโ่รงเรียนควรให้การสนบัสนนุด้านการออก

ก�าลังกายโดยให้นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินมีการใช้

พลงังานอย่างต่อเนือ่ง	และควรมีการจดักิจกรรมส่งเสรมิให้

นักเรียนมีการออกก�าลังอย่างสม�่าเสมอ	 จัดสถานที่ออก

ก�าลังกายที่นักเรียนสามารถเข้าถึงสนามกีฬาได้สะดวก	ได้

ง่าย	ได้บ่อย

	 3.	 ด้านผลผลิต

	 	 3.1	 การวัดความรู ้ความเข้าใจในการดูแล

สขุภาพของตนเองของนกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ	ผล

การความรู ้	 ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองของ

นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนท้ังหมด	 34	

คน	มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	28	คนมีนักเรียนจ�านวน	6	คน

ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ซ่ึงอาจจะมาจากนกัเรยีนบางคนยงัไม่เข้าใจ	

ยังขาดความรู้ในเรื่องโภชนาการดังกล่าว	 ดังน้ันครูควรให้

ความรู้เรื่องโภชนาการเพิ่มเติมแก่เด็ก	 เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจและน�าไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ถูก

ต้อง	จากจ�านวนของนกัเรยีนทีผ่่านเกณฑ์นัน้	เนือ่งจากการ

ร่วมมือของครูโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนบูรณา

การทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ	 9	

ประการ	อาหารหลัก	5	หมู่	การบริโภคอาหารที่เหมาะสม

กบัวยั	การปรบัพฤตกิรรมการออกก�าลงักายโดยเฉพาะกลุม่

สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา	กลุ่มสาระการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาในการในเรื่องอาหารหลัก	 5	 หมู่	

การรับประทานอาหารให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย	การออกก�าลังกาย

	 	 3.2		 การประเมินการปฏิบัติตนในการดูแล

สุขภาพของตนเองจากการประเมินการปฏิบัติตนในการ

ดูแลสุขภาพของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน	 ในภาพ

รวมอยู ่ในระดับดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

นักเรียนดื่มน้าอัดลม	 อยู่ในระดับพอใช้	 ซ่ึงจากการสังเกต

พบว่าหลงัเลิกเรยีนนกัเรยีนจะรวมกลุม่กนัเพือ่เดนิทางกลับ

บ้านและระหว่างเดินทางกลับบ้านจะแวะร้านค้า	 ร้าน

สะดวกซือ้	ซึง่เป็นเครือ่งดืม่ทีน่กัเรยีนชอบ	ซึง่น้าอดัลม	นม

รสหวาน	เป็นเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มปีระโยชน์	มนี�า้ตาลสูง	และถ้า

นักเรียนไม่ออกก�าลังกายจะเป็นการส่งเสริมให้มีภาวะ

โภชนาการเกินเพิ่มมากขึ้น	 ในประเด็นของการรับประทา

นขนมเบเกอรี่	โดนัท	เค้ก	พาย	ก็เช่นกัน	เป็นขนมที่หาซื้อ

ง่ายซึง่จะมรีถเขน็มาขายหน้าโรงเรยีน	ตามร้านซปุเปอร์มา

เก็ต	โดยทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือในการจ�าหน่ายให้

กบันกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิและกต็าม	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวดีรัตน์	 ศรีวงศ์วรรณ	 (2553	 :	 58)	 ที่ได้

ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาวะ

โภชนาการเกินของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา	

สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	จงัหวดั

นนทบุรีพบว่าบริเวณภายนอกโรงเรียนท่ีมีระยะห่างจาก

โรงเรียนไม่เกิน	 50	 เมตร	 มีจ�านวนร้านค้าและร้านรถเข็น

มากบริเวณภายนอกโรงเรียน	 โดยร้านเหล่านี้จ�าหน่าย

อาหารที่ท�าให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน	 ได้แก่	 น้าอัดลม	

อาหารประเภทต่างๆ	ขนมกรุบกรอบ	มันฝรั่งทอด	อย่างไร

ก็ตามแม้ว่าทางโรงเรียนจะมีการด�าเนินการเข้มงวด	 ถ้า
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บริเวณหน้าโรงเรียนยังมีการจ�าหน่ายอาหารเหล่านี้อยู่	 ซึ่ง

ท�าให้เด็กสามารถเข้าถึงแหล่งจ�าหน่ายได้ง่าย	ประกอบกับ

ผลของสื่อโฆษณาของเล่น	 ของแถมที่มีพร้อมกับขนมถุง

กรุบกรอบ	 และสังคมการบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไป

เป็นการนยิมบรโิภคอาหารฟาสฟูด้	อาหารจานด่วนมากขึน้

ซึ่งอาหารเหล่าน้ีได้รับความนิยมจากเด็กเป็นอย่างมากดัง

นัน้ครคูวรมกีารกาชับเร่ืองการซือ้ขนมเบเกอรี	่อาจจะแนะ

นาให้นักเรียนเลือกซ้ือผลไม้แทนส่วนประเด็นการรับ

ประทานขนมขบเคี้ยวในระหว่างดูทีวี	 เล่มเกม	 หรืออ่าน

หนังสือ	 โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ปกครองเด็กนักเรียนทางาน

เลกิเยน็	ท�าให้นกัเรยีนกลบัจากโรงเรยีนแล้วจะอยูค่นเดยีว	

อยูก่บัพ่ี	หรอือยูกั่บญาตกิจิกรรมทีท่าระหว่างรอผูป้กครอง

กลับจากทางานคือ	ดูทีวี	และรับประทานขนมขบเคี้ยวไป

ด้วย	 ซึ่งการดูทีวีอย่างต่อเนื่องจะท�าให้ร่างกายไม่ได้

เคลื่อนไหว	 ขนมที่รับประทานส่วนมากประกอบด้วยแป้ง	

ไขมันซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้น

ได้เช่นกัน	 ประเด็นการรับประทานอาหารมื้อเย็นมากกว่า

มื้ออื่นก็เช่นกัน	 จากการประเมินจะมีผลเช่ือมโยงมาจาก

การกลบัจากทีท่างานของผูป้กครองเป็นช่วงเวลาเยน็ไปถงึ

ดกึ	เป็นมือ้อาหารทีไ่ม่ต้องรบีเร่งท�าให้นกัเรยีนรบัประทาน

ได้มาก	และหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ	นักเรียน

ไม่ได้ออกก�าลังกาย	 ไม่ได้ใช้พลังงานมากนักท�าให้เกิดการ

สะสมพลังงานส่งผลให้เกิดภาวะโภชนาการเกินได้เช่นกัน	

ดังนั้นในการประเมินการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง	ครูต้องให้ความรู้ในเรื่องเดิมๆ	พูดย้าๆ	ซ้าๆ	ให้เด็ก

นักเรียนเข้าใจ	 และยอมรับในเรื่องของโทษท่ีเกิดจากที่มี

ภาวะโภชนาการเกนิเมือ่นกัเรยีนเกดิการยอมรบั	และเข้าใจ

ถึงโทษเหล่านั้นนักเรียนจะมีการปฏิบัติตนไปในแนวทางที่

ดีโดยไม่มีการบังคับ

	 	 3.3		 การประเมนิเจตคตทิีด่ต่ีอการดแูลสขุภาพ

ของตนเอง	จากการประเมินเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง	 พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งการท่ี

นักเรียนจะเกิดเจตคติที่ดีนั้นครูแกนน�าครูผู้สอนควรจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอน	การให้ความรู	้ความเข้าใจในการ

ดูแลสุขภาพ	การปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร	

การให้ความรูก้ารรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสมกบัวัย	การ

ออกก�าลังกาย	 การเคล่ือนไหวร่างกาย	 และมีการชมเชย	

การให้ก�าลงัใจจากคร	ูและเพือ่นเมือ่นกัเรยีนปฏบิตักิิจกรรม

ได้ซ่ึงจะท�าให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกนิมเีจตคตทิีด่ใีนการดแูลสขุภาพอย่างมคีวาม

สขุ	ไม่ต้องท�าด้วยความไม่เตม็ใจ	ไม่ต้องท�าเพราะถกูบงัคบั

และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลให้

นักเรียนมีน้าหนักลดลงตามเกณฑ์มาตรฐานได้

	 	 3.4		 การเข้าร่วมของผู้เกีย่วข้องในการเฝ้าระวงั

ภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนน้ัน

เกิดจากการมีความพร้อม	 ความสมัครใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

และมองเหน็ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการจงึส่งผลให้

ภาพรวมของการประเมนิการเข้าร่วมอยูใ่นระดบัดมีาก	จาก

การประเมินการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะ

โภชนาการเกินผู้ปกครองของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ

เกินให้ความร่วมมือเป็นอย่างด	ีซึ่งทางโรงเรียนจะมีการจัด

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ	1	ครั้ง	 เพื่อเป็นการแจ้งให้ 

ผู้ปกครองทราบถึงกระบวนการด�าเนินโครงการการให้

ข้อมูลของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน	 มีการเสนอ

ปัญหาติดตามปัญหาในการจัดกิจกรรมจากผู้ปกครอง	 มี

การก�าหนดแนวทางแก้ไขและวิธีการแก้ไขปัญหา	ซึ่งส่งผล

ให้การด�าเนินโครงการเป็นไปด้วยดี	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของอรัญญา	สีนานนท	์(2551	:	94)	ที่ได้ท�าการศึกษา

การจัดการภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนอาย	ุ10-12	

ปี	 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน	 อ�าเภอห้วยทับทัน	 จังหวัด

ศรีสะเกษ	 โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม(Participatory	learning)	กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัว	เริ่มจากบิดา	มารดาเข้ามาบทบาทส�าคัญในการ

รับรู้ปัญหาภาวะโภชนาการเด็กในความปกครอง	การร่วม

วเิคราะห์ปัญหากนั	แลกเปล่ียนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ใน

กลุ่มเพือ่นนามาหารปูแบบในการแก้ไขปัญหา	เริม่จากปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน	 การ

ดูแลจัดอาหารที่ให้พลังงานต�่าให้เด็กรับประทานเป็น
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ประจ�าเพื่อควบคุมภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน	 การ

เสริมแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย	 อีกท้ังจากการรับ

ประทานอาหารของนักเรียนใน	1	วัน	3	มื้อ	นักเรียนจะรับ

ประทานอาหารมาจากบ้าน	2	มื้อ	คือ	มื้อเช้า	มื้อเย็น	และ

รับประทานอาหารที่โรงเรียน	1	มื้อ	คือมื้อกลางวัน	ดังนั้น

การทีผู่ป้กครองมส่ีวนร่วมในการจดัอาหารทีค่วบคมุแคลอรี่

ให้กับนักเรียน	 ควบคุมอาหาร	 เลือกอาหารที่มีประโยชน์	

ประกอบด้วยผัก	 ผลไม้	 ลดปริมาณอาหารที่ประกอบด้วย

แป้ง	น�า้ตาล	ไขมันลง	ให้คาชมเชยหรอืก�าลงัใจเมือ่นกัเรยีน

รับประทานอาหารทีใ่ห้พลงังานต�า่	หลกีเลีย่งไม่นานกัเรยีน

ไปสถานที่ขายอาหาร	 ขนม	 เครื่องดื่ม	 และสนับสนุนการ

ออกก�าลงักายของนกัเรยีนและมรีางวลัเมือ่นกัเรยีนทาเป็น

ผลส�าเร็จ	 จะส่งผลให้นักเรียนมีน้าหนักลดลงอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข

	 	 3.5		 ความพึงพอใจต่อโครงการเด็กไทยไร้พุง	

จากการประเมินพบว่าการประเมินความพึงพอต่อด้าน

ปัจจยัน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	และประโยชน์ของโครงการ

เด็กไทยไร้พุงโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม	 ส�านักงานเขต

ดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

มีค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	และเมื่อพิจารณาความ

พึงพอใจเป็นรายประเด็นพบว่าครูมีการจัดทาระบบข้อมูล

พัฒนาทางการของนักเรียนอย่างเป็นระบบ	 บันทึกข้อมูล

น้า	 ส่วนสูงของตนเองสม�่าเสมอ	 และยังให้ฝึกให้นักเรียน

บนัทกึข้อมลูของตนเองได้	จากนัน้จะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาบันทกึ

ลงในแบบ	 ภ1	 อย่างเป็นระบบเพื่อส่งข้อมูลนั้นไปยัง

ส�านักงานเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานครต่อไป	 ส่วนในการจัด

กิจกรรมการ	ออกก�าลังกาย	ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม

การออก	ก�าลงักายทีม่คีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีนทัง้

นักเรียนปกติ	 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง(ท้วม)	 และนักเรียนที่มี

ภาวะโภชนาการเกิน	 โดยนักเรียนปกติและนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง(ท้วม)จะมีการออกก�าลังกายพร้อมกันทั้งโรงเรียนทุก

เช้าวนัพธุ	โดยมคีรแูละนกัเรยีนเป็นผูน้�าการออกก�าลงักาย	

ส่วนนกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกินจะออกก�าลงักายตอน

เช้าก่อนเข้าเรียนและก่อนเลิกเรียนทุกวันในการจัดเมนู

อาหารให้กับนักเรียนนั้นทางโรงเรียนมีการจัดรายการ

อาหารที่มีสารอาหารที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกิน	 จัดรายการอาหารหมุนเวียนกันโดยไม่ซ้า	

คานึงถึงคุณค่าของสารอาหารที่ครบถ้วน	 และมาตรฐาน

ของสัดส่วนพลังงาน	 แต่เนื่องจากการรับประทานอาหาร

ของนักเรียนกับทางโรงเรียนเพียง	 1	มื้อ	 และรับประทาน

อาหารกับครอบครัว(บ้านของนักเรียน)	2	มื้อ	ทานักเรียน

บางคนให้ยงัมปัีญหาในการควบคมุอาหาร	อาจจะเนือ่งจาก

ผูป้กครองไม่มเีวลาในการดแูลการควบคมุอาหาร	หรอืบาง

ครอบครวัถอืว่าอาหารเยน็เป็นอาหารทีท่กุคนในครอบครวั

จะรบัประทานอาหารพร้อมกนัท�าให้รบัประทานอาหารได้

ปริมาณมากกว่าเดิม	 ดังนั้นครูแกนน�าต้องมีการประสาน

งานกับผู้ปกครองเรื่องการควบคุมอาหารความรู้ด้าน

โภชนาการทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิ

ให้ถกูต้อง	เช่น	ลดปริมาณอาหารจาพวกแป้ง	น�า้ตาล	ไขมนั	

และรับประทาอาหารจาพวกผัก	 ผลไม้มากข้ึน	 ในการเข้า

ร่วมโครงการของผู้ทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นชมุชน	ผูป้กครอง	

ยงัให้ความร่วมมอืไม่มากเท่าทีค่วร	ดงันัน้ครแูกนน�าควรจดั

กิจกรรมที่จะเป็นการส่งเสริมการส่วนร่วม	 ในการป้องกัน

และจดัการกบัภาวะโภชนาการเกิน	สร้างความตระหนกัให้

เกดิพฤตกิรรมทีพ่ึง่ประสงค์แบบยัง่ยนื	และการปรบัสภาพ

แวดล้อมให้เหมาะสมกับการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

สรุปผลการวิจัย

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้า

	 การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้าด้านความพร้อม	

ความเหมาะสมของคร	ูอุปกรณ์	งบประมาณ	และกิจกรรม

การออกก�าลังกาย	 มีค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดทุกประเด็นเมื่อ

เทยีบกับเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้อยูใ่นระดบัมากส่วนความคดิเหน็ของ

ผู้เกี่ยวข้องจากแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ	สรุปไว้ดังนี้

	 1.		ประเด็นความพร้อมของปัจจัยน�าเข้าในด้าน

ความพร้อมของคร	ูอปุกรณ์และงบประมาณ	มคีวามพร้อม

ในระดับมาก	 และเมื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
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เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

	 2.		ความเหมาะสมของปัจจัยน�าเข้าด้านความ

เหมาะสมของครู	 อุปกรณ์และกิจกรรมการออกก�าลังกาย

ของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน	 มีความเหมาะสมใน

ระดับมาก	 และเม่ือน�าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้

 การประเมินด้านกระบวนการ

	 จากการประเมินด้านกระบวนการของโครงการใน

ด้านการด�าเนินตามขั้นตอนของโครงการในภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	(เกณฑ์ผ่าน	ร้อยละ	90	)

 การประเมินด้านผลผลิต

	 1.		การวัดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ

ของตนเองของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน	 ผลการ

ความรู้	 ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน

ที่มีภาวะโภชนาการเกิน	จ�านวน	34	คน	มีนักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์	 คือสามารถท�าแบบทดสอบได้คะแนนมากกว่า	 

11	คะแนน	จ�านวน	28	คนและมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ	์

จ�านวน	6	คน	คือทาคะแนนได้น้อยกว่า	11	คะแนนจึงสรุป

ได้ว่าการวัดผลความรู้	 ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง	ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 2.		การประเมินการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง	 จากการประเมินการปฏิบัติตนในการดูแล

สุขภาพของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน	 ในภาพรวม

อยู่ในระดับดีซึ่งพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 3.		การประเมนิเจตคตทิีด่ีต่อการดแูลสุขภาพของ

ตนเอง	จากการประเมนิระดบัเจตคตทิีด่ต่ีอการดแูลสุขภาพ

ของตนเอง	พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี

	 4.	 การเข้าร่วมของผูเ้กีย่วข้องในการเฝ้าระวงัภาวะ

โภชนาการเกนิของนกัเรยีนร่วมกบัทางโรงเรยีนเกดิจากการ

มีความพร้อม	ความสมัครใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและมองเห็น

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการจงึส่งผลให้ภาพรวมของ

การประเมินการเข้าร่วมอยู่ในระดับมาก

	 5.	 ความพึงพอใจต่อโครงการเด็กไทยไร้พุง	 จาก

การประเมินความพึงพอใจต่อด้านปัจจัยน�าเข้า	 ด้าน

กระบวนการ	และประโยชน์ของโครงการ	พบว่าในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 เสนอแนะเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ

ส�าหรับผู้บริหารโครงการ

	 	 1.1		 ด้านปัจจยัน�าเข้า	ผูบ้รหิารควรมกีารปรบั

นโยบายบางประเด็นเช่น	 ลดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเพิ่ม

ระยะเวลาของการด�าเนินกิจกรรมการออกก�าลังกายหน้า

หรือส่งเสริมกิจกรรมการออกก�าลังกาย	 กิจกรรมการ

เคล่ือนไหว	 มีการส่งเสริมให้ครูออกก�าลังกายเพื่อเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

	 	 1.2		 ด้านกระบวนการ	ผลการประเมินในการ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของโครงการพบว่า	 กระบวนการ

ด�าเนินงานตั้งแต่การจัดรายการอาหาร	ครูโภชนาการจะมี

การจดัรายการอาหารทีม่ปีระโยชน์	สลบัหมนุเวยีน	มคีณุค่า

สารอาหารที่ครบถ้วนทั้ง	5หมู่	และกาชับ	ควบคุมปริมาณ

อาหารให้กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

	 	 1.3		 ด้านผลผลติ	ผลการวดัเจตคตใินการดแูล

สุขภาพของตนเองอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งจากวัดเจตคติดัง

กล่าวจะสอดคล้องกบัการประเมนิการปฏิบตัตินในการดแูล

สขุภาพของตนเองนกัเรยีนสามารถทีจ่ะปฏบิตัตินตนเองได้

ในระดับดีจะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีเจคติที่ดีในการดู

สุขภาพของตนเองก็จะสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง	แต่จะมีนักเรียนบางคนที่ไม่สามารถนาความ

รู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ได้	 เนื่องมีปัจจัยภายนอกท�าให้

นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตนได้

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย

	 	 2.1	ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆ	เพื่อ

ศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินโครงการกับผล

การประเมินที่ได้ในครั้งนี้

	 	 2.2		ท�าการศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลก

ระทบที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน

	 	 2.3		ท�าการศกึษาเปรียบเทยีบภาวะโภชนาการ
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เกินของนักเรียนระหว่างโรงเรียนส�านักงานเขตเดียวกันว่า

มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

	 	 2.4		ท�าการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติของ

นักเรียนโดยเปรียบเทียบเม่ือเริ่มเข้าโครงการกับเข้า

โครงการไปแล้วระยะหนึ่ง	 เพื่อเปรียบเทียบ	 และหาแนว

โน้มการเพิ่มระดับของ	เจตคติ

กิตติกรรมประกาศ

	 ปรญิญานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด้วยความกรณุาอย่าง

ยิ่งจาก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.สุทธิวรรณ	 พีรศักด์ิโสภณ	

ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์	 ดร.อุทัยวรรณ	

สายพัฒนะ	กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ	์ที่ได้เอาใจใส	่

และให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องและการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ	 และเป็นก�าลังใจอันดีย่ิงส�าหรับผู้วิจัยท�าให้ปริญญา

นิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์	 รวมทั้งพระคุณของคณาจารย์สาขา

วิทยาการการประเมิน	 ส�านักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ทุกท่านที่ได้ประ

สิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย

	 กราบขอบพระคุณ	คุณพ่อ	คุณแม่	พี่ชาย	ที่คอยให้

สนบัสนนุและเป็นก�าลงัใจตลอดเวลาท�าให้ผูว้จิยัทาปรญิญา

นิพนธ์ฉบับนี้จนส�าเร็จ

	 ขอกราบขอบพระคณุ	ผูช่้วยศาสตรจารย์	ดร.สนุนัท์	

ศลโกสุม	ประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์	และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	 ดร.สุวรรณี	 ละออปักษิณ	 กรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ์	ที่ให้ความกรุณาเสนอแนะ	แก้ไข	ปรับปรุง

ท�าให้ปริญญนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 ขอบพระคุณผู ้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัด

ประชาระบือธรรมทุกคนที่ให้โอกาสและสนับสนุนการ

ศึกษาของผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

	 ขอบคุณพี่ดา-สุดาทิพย์	 เสนามนตรี	 พี่เอ๋-อัญชรี	

กล้วยไม้งาม	น้องอาร์ม-สรสิช	ศรีผา	ส�าหรับก�าลังใจที่มีให้	

แบบอย่างความเพียรพยายามรวมทั้งความช่วยเหลือ

นานัปการ	 พี่	 น้องนิสิตปริญญาโท	 สาขาวิทยาการการ

ประเมิน	 และเจ้าหน้าที่ส�านักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยาทุกคน	 ส�าหรับน้าใจไมตรี	 ความช่วยเหลือและ

ความทรงจาที่งดงาม

	 สุดท้ายคุณค่าและประโยชน์ที่พึงได้จากปริญญา

นพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นการบชูาพระคณุคุณพ่อ	คณุ

แม่	ตลอดจนคร	ูอาจารย์ทกุท่านทีไ่ด้อบรมสัง่สอน	ปลกูฝัง

คุณธรรม	 ความดีงามท้ังปวงให้เกิดกับผู้วิจัยมาตั้งแต่เยาว์

วัยจนถึงปัจจุบัน
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติ

ต่อการเรียนกลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระหว่างการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

 Comparison of Learning Achievement, Analytic Thinking, and Attitude 

Toward Work, Career and Technology Content Strands Learning of 

Matthayomsuksa 3 Students, Between Who Learned Using CIPPA Learning 

Model and Problem-Based Learning Approach

ลักขณา	ไสยประจ�า1,	ชนิดาพร	ตุ้มปี่สุวรรณ2,	วิโรจน์	มุทุกันต์3 

Lakkana	Saiprajum1,	Chanidaporn	Toompeesuwan2,	Wirot	Muthukan3 

บทคัดย่อ

	 การจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	ให้ความส�าคญักบัผูเ้รยีนในการเสรมิ

สร้างคณุภาพการเรียนรูท้ีเ่น้นกระบวนการแก้ปัญหา	โดยให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบัิตใินสถานการณ์จรงิ	ควบคูก่บัการเรียนด้วย

กลุ่มร่วมมือ	เพื่อช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห	์และเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน	การวิจัยครั้ง

นี้มีความมุ่งหมาย	(1)	เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	ขั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่มีประสิทธิภาพ	

ตามเกณฑ	์80/80	(2)	เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	เรื่อง	การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	และ	(3)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห	์

และเจตคตต่ิอการเรยีนกลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย	ีของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปากับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มตัวอย่าง	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ภาคเรียนที	่2	

ปีการศึกษา	2555	โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	อ�าเภอแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	จ�านวน	2	ห้อง	รวมนักเรียน	61	คน	ได้มาโดย

การสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	(1)	แผนการจัดการเรียน

รู้รูปแบบซิปปา	และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	แบบละ	8	แผน	(2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	เรื่อง	เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	จ�านวน	40	ข้อมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	0.31-0.84	และค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
cc
)	 เท่ากับ	0.87	(3)	แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห	์จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์พิเศษ	คณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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0.32-0.71	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	0.29-0.69	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	เท่ากับ	0.78	และ	(4)	

แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย	ีจ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r
xy
)	ตั้งแต่	0.31-

0.73	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	0.78	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย	F-test	(One-way	MANOVA)

 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

	 1.		แผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	และแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุม่สาระการงานอาชพี

และเทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	เรื่องการจัดการฐานข้อมูล	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.67/82.13	และ	82.43/82.04	

ตามล�าดับ	

	 2.		แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชพี	และเทคโนโลย	ีชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	เร่ืองการจดัการฐานข้อมลูเบือ้งต้น	มดีชันปีระสทิธผิลเท่ากบั	0.6431	

และ	0.6777	แสดงว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูท้ัง้สองแบบมคีวามก้าวหน้าในการเรียนคดิเป็นร้อยละ	64.31	และ	

67.77	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเจตคตต่ิอการเรยีนกลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย	ีไม่แตกต่างกนั	แต่นกัเรยีน

ทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มกีารคิดวเิคราะห์สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูรู้ปแบบซปิปา	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 โดยสรุป	การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล	ส�าหรับการจดัการเรียนรูใ้นกลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย	ีจงึควรสนบัสนนุให้น�าวธีิการจัดการเรยีน

รู้ดังกล่าว	ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ประสบผลส�าเร็จยิ่งขึ้น

 ค�าส�าคัญ	 :	 การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา,	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,	

การคิดวิเคราะห์,	เจตคติต่อการเรียน

Abstract

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

Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	Approach	in	Work,	Career	and	Technology	content	strands	

for	Matthayomsuksa	3	level	with	a	required	efficiencies	of	80/80;	 (2)	to	find	out	the	effectiveness	 

indices	of	those	mentioned	plans	for	learning	organization,	and	(3)	to	compare	learning	achievement,	

analytic	thinking,	and	attitude	toward	learning	of	Matthayomsuksa	3	students,	between	who	learned	

using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	learning	approach.	The	sample	used	 in	this	study	

consisted	of	61	Matthayomsuksa	3	students	attending	Kandong	Pittayakom	School,	Kandong	District,	

Burirum	Province,	in	the	secondary	semester	of	the	academic	year	of	2012.	They	were	assigned	by	
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the	 cluster	 random	 sampling	 technique.	 The	 instruments	 used	 in	 the	 study	were	 :	 (1)	 plans	 for	 

organization	of	learning	activities	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	learning	approach	

in	computer	subject	learning,	for	Matthayomsuksa	3	level,	for	a	total	of	8	plans	with	18	hours	of	each	

approach;	 (2)	 a	40-item	of	 learning	achievement	 test	with	discriminating	powers	 ranging	0.31-0.84	 

and	 a	 reliability	 of	 0.87	 ;	 (3)	 a	 20	 item	 test	 of	 analytic	 thinking	with	 difficulty	 ranging	 0.32-0.71,	 

discriminating	powers	ranging	0.29-0.69	and	a	reliability	of	0.78	;	and	(4)	a	20	-	item	scale	on	attitude	

toward	Work,	Career	 and	Technology	Content	 Strands	 learning	with	discriminating	powers	 ranging	

0.31-0.73	 and	 a	 reliability	 of	 0.78.	 The	 statistics	 used	 for	 analyzing	 data	were	 percentage,	mean,	 

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

 

The results of the study were as follows:

	 1.		The	plans	for	learning	organization	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	

Approach	 in	 Computer	 Subject,	 for	Matthayomsuksa	 3	 level	 had	 efficiencies	 of	 82.67/82,13	 and	

82.43/82.04	respectively.

	 2.		The	plans	for	learning	organization	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	

Approach	in	Computer	subject,	for	Matthayomsuksa	3	level	had	the	effectiveness	indices	of	0.6431	

and	0.6777,	and	were	indicated	that	the	students	had	learning	progress	of	64.31	and	67.77	percents	

respectively.

	 3.		The	students	who	learned	using	CIPPA	Learning	Model	and	Problem-Based	Learning	Approach,	

did	not	show	different	of	learning	achievement	and	attitude	toward	learning,	but	the	students	who	

learned	using	Problem	Based	Learning	approach	showed	higher	analytic	thinking	than	the	group	of	

learning	based	on	CIPPA	Learning	Model,	at	.01	level	of	significance.

    

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

Learning	Achievement,	Analytic	Thinking,	Achievement	Motivation

บทน�า 

 คอม พิว เตอร ์ เ ป ็ น เครื่ อ ง มื อหรื ออุ ปกรณ ์

อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่คีณุค่าและประโยชน์	ในการค�านวณและ

จ�าข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรได้อัตโนมัติตามค�าส่ัง	 โดย

สามารถรับข้อมูลและค�าสั่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล	 (Input)	

แล้วน�าข้อมลู	ค�าส่ังนัน้ไปประมวลผล	(Process)	ด้วยหน่วย

ประมวลผล	 เพื่อให้ได้ผลตามต้องการซ่ึงอาจเป็นตัวเลข	

รูปภาพ	 ข้อความเสียงและแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล	

ตลอดจนสามารถบันทึกรายการต่างๆ	 โดยอุปกรณ์บันทึก

ข้อมูลส�ารอง	 เพื่อเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อๆ	 ไปได้	 (อารียา	 

ศรีประเสริฐ.	2551	 :	2)	ระบบสารสนเทศเป็นการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับเอกสารจ�านวนมาก	 หากปฏิบัติการด้วยมือ	

(Manual)	 จะต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานและขาด

ความน่าเชื่อถือ	 ต่อมาได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้วย

การน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในรูปแบบระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์	 ส่งผลให้ท�างานรวดเร็ว	 และสารสนเทศที่ได้
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ก็มีความถูกต้องมากขึ้น	(อ�านวย	เดชชัยศรี.	2551	:	2)

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	

2542	 ก�าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้

ว่า	 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

บุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	 และ

คุณธรรม	 มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 รวมท้ังมุ่งปลูก

ฝังจิตส�านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง	 การปกครอง	 ใน

ระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมุข	รู้จักรักษาและส่งเสริม	สิทธิ	หน้าที่	เสรีภาพ	ความ

เคารพกฎหมาย	 ความเสมอภาค	 และศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์	 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	 รู้จักรักษาผล

ประโยชน์ส่วนรวมของชาติ	 รวมท้ังส่งเสริมศาสนา	 ศิลปะ	

วฒันธรรม	การกฬีา	ภมูปัิญญาไทยและความรูอั้นเป็นสากล	

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	สามารถ

ในการประกอบอาชพีรูจ้กัพึง่ตนเอง	มกีารคดิสร้างสรรค์	ใฝ่

รูแ้ละเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนีย้งัก�าหนด

แนวการศึกษาไว้ว่า	ผูเ้รยีนทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันา

ตนเองได้	และถอืว่าผูเ้รยีนส�าคญัทีส่ดุ	การจดัการเรียนต้อง

ส่งเสรมิผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาต	ิและได้รบัเตม็

ตามศกัยภาพ	การจดัการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการงานอาชพี

และเทคโนโลยีน้ัน	 มีกระบวนการเรียนท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบิตัเิพ่ือให้นกัเรยีนน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในชวีติประจ�า

วัน	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	2552	:	18)	

	 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต	ิ

(ONET)	 กลุ ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	3	ในปีการศึกษา	2554	ของโรงเรียนแคน

ดงพิทยาคม	 อ�าเภอแคนดง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	 32	 พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ	44.25	จากคะแนน	100	คะแนน	(สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ.	2554	:	เว็บไซต์)	ซึ่งอยู่ในระดับที่

ควรปรบัปรุงให้ได้ผลตามมาตรฐานทีโ่รงเรยีนก�าหนดไว้	คอื	

ร้อยละ	70	ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่ไม่น่าพอใจ	รวมทั้งสาระ

ที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุด	ได้แก่	สาระการออกแบบและ

เทคโนโลย	ีมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจเทคโนโลย	ีและ

กระบวนการเทคโนโลย	ีออกแบบและสร้างส่ิงของเครือ่งใช้	

หรือวิธีการ	 ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด

สร้างสรรค์	 เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต	

สังคม	สิ่งแวดล้อม	และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถส่งผล

ให้ผูเ้รยีนประสบผลส�าเรจ็ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	การ

คดิวเิคราะห์และเจตคติทีด่ต่ีอการเรยีน	เน่ืองจากผูว้จิยัเหน็

ว่า	 การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาและการจัดการเรียนรู้

โดยใช ้ป ัญหาเป ็นฐานเป ็นกระบวนการเรียนรู ้ที่ มี

ประสิทธิภาพ	 เมื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 เป็น

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้แสวงหาความรู	้

ท�าความเข้าใจ	 คิดวิเคราะห์	 ตีความ	 สร้างความหมาย

สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปความรู้	 ตลอดทั้งฝึกตนเองให้มี

วินัยและความรับผิดชอบในการท�างาน	 โดยเน้นให้ผู้เรียน

ได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทัง้ด้านร่างกาย	สตปัิญญา	อารมณ์

และสงัคม	ลงมอืปฏบิตัจิรงิทกุขัน้ตอน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมส่ีวน

ร่วมและมีบทบาทในการเรียนรู้มากที่สุด	 จนเกิดความรู ้

ด้วยตนเอง	 สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	 (ทิศนา	 

แขมมณี.	 2553	 :	 282)	 การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา	 มี

กจิกรรมการเรยีนทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง	 โดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้

ด้วยตนเอง	อาศัยความร่วมมอืจากกลุ่ม	นอกจากนัน้ยงัช่วย

พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ	 ได้แก่	 กระบวนการคิด	

กระบวนการกลุ่ม	การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และกระบวน 

การแสวงหาความรู้	 นอกจากน้ี	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	(Problem-Based	Learning)	เป็นรปูแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนที่เกิดจากแนวคิดทฤษฎีการ

สร้างสรรค์ความรู้	 (Constructivism)	 โดยให้ผู้เรียนสร้าง

ความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็น

จรงิเป็นบรบิท	(Context)	ของการเรยีนรู	้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิ

ทกัษะในการคิดวเิคราะห์และคิดแก้ปัญหา	รวมท้ังได้ความ

รู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 การเรียนรู้โดยใช้
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ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท�างานที่ต้อง

อาศัยความเข้าใจและการแก้ปัญหาเป็นหลกั	(กรมวชิาการ.	

2545	:	13)	และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มี

คณุค่า	ช่วยจงูใจให้ผูเ้รียนสามารถปรบัตวัได้ดีขึน้	ในการรบั

รู้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว	 และเสริม

สร้างความสามารถในการใช้ทรัพยากรของผู้เรียนได้ดีขึ้น	

ส่งเสรมิการสะสมการเรยีนรู	้และการรกัษาข้อมลูใหม่ไว้ได้

ดีขึ้น	 เมื่อใช้ในการแก้ปัญหาของสหสาขาวิชา	 สนับสนุน

ความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน	 ท�าให้เกิดการตัดสินใจ

แบบองค์รวมท่ีมีคุณค่า	 (พวงรัตน์	 บุญญานุรักษ์.	 2544	 :	

44)	

	 จากเหตผุลและความจ�าเป็นดงักล่าว	ผูว้จิยัในฐานะ

ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จึงสนใจ

ด�าเนินการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู ้

รูปแบบซิปปา	และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ในกลุ ่มสาระดังกล่าว	 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

การคิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียน	 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาการเรียนรู้ในด้านดังกล่าว	 รวมทั้งเป็นแนวทางการ

พัฒนาการจัด	 การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ	 และเป็นข้อ

สนเทศส�าหรับผู้สนใจ	 สามารถน�าไปใช้เป็นข้อสนเทศเพ่ือ

การค้นคว้าวิจัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้ประสบผลส�าเร็จยิ่ง

ขึ้น	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซิปปา	

และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	การเรยีนรูก้ลุม่

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เรื่องการจัดการฐาน

ข้อมูลเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์	80/80

	 2.		เพือ่ศกึษาดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ

เรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	การเรยีนรูก้ลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี	

เรื่อง	การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	การ

คิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	

ระหว่างกลุ่มทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปากบัการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัดการ

เรยีนรูร้ปูแบบซปิปากบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	การคดิวิเคราะห์และเจตคติ

ต ่อการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	แตกต่างกัน

 

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	 อ�าเภอแคนดง	 จังหวัดบุรีรัมย์	

ภาคเรียนที	่2	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	165	คน	จ�านวน	

5	ห้อง

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม	 จ�านวน	 2	 ห้องจ�านวน	

นักเรียน	 61	 คน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	 

Random	Sampling)	และจับสลากได้ห้องเรียน	ห้อง	3/2	

ใช้จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และห้อง	3/4	จัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู	้เรื่อง	ระบบการจัดการ

ฐานข้อมลูเบือ้งต้น	กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�าแนกเป็น	2	แบบ	คือ	

แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา	และแผนการจัดการเรยีน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผนๆ	ละ	2	
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ชั่วโมงรวมเวลาเรียนรูปแบบละ	16	ชั่วโมง

	 2.		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เร่ือง	

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 เป็นแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จ�านวน	40	ข้อ

	 3.		แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะห์	เป็นแบบเลอืก

ตอบชนิด	4	ตัวเลือก	จ�านวน	20	ข้อ

	 4.		แบบวัดเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ชนิดมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	อันดับจ�านวน	20	ข้อ

การด�าเนินการวิจัย

	 1.		ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

		 2.		จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 

ซปิปา	การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มธัยมศกึษา

ปีที่	3	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผน	รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	

16	ชัว่โมง	กบันกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างจนครบทกุแผน	โดยจดั

เก็บคะแนนจากการประเมินผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรม

การเรียน	และการทดสอบย่อยท้ายแผน	

	 3.		ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน	 ด้วยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์

และเจตคตต่ิอการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

และเทคโนโลยี	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

		 ตอนท่ี	1		การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจัด 

การเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	

เรื่อง	การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	

ตามเกณฑ	์80/80		

	 ตอนที่	2		การวิ เคราะห ์ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 เรื่อง	 การจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้น	 ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	3

	 ตอนท่ี	3		การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ	์การ

คิดวิเคราะห์	 และเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลย	ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ผลการวิจัย

		 ผลการวิจัย	สรุปได้ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู ้รูปแบบซิปปา	 และ

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุม่สาระการ

งานอาชพีและเทคโนโลย	ีชัน้มัธยมศกึษาปีที	่3	เรือ่งการจดั 

การฐานข้อมูล	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	82.67/82.13	และ	

82.43/82.04	ตามล�าดับ

	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	และแผน 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	กลุ่มสาระการเรยีน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ีชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เรื่อง

การจัดการฐานข้อมูลเบ้ืองต้น	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.6431	และ	0.6777	แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู ้ทั้งสองแบบมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 

ร้อยละ	64.31	และ	67.77	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู ้รูปแบบซิปปา	 และการจัดการเรียนรู ้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และเจตคติต่อ

การเรยีนไม่แตกต่างกัน	แต่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีน

รู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่ได้

รับการจัด	 การเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01
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อภิปรายผล

	 จากการวิจัยพบประเด็นท่ีควรน�ามาอภิปรายผล	

ดังนี้	

	 1.		ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

	 	 1.1		 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบรูปแบบซปิปา	

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	มี

ประสทิธภิาพเท่ากบั	82.67/82.13	หมายความว่า	นกัเรยีน

ได้คะแนนจากการท�าการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 

ผลงาน	และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	8	แผน	คิดเป็น

ร้อยละ	 82.67	 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 82.13	 แสดงว่า

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ีผู ้ วิจัยสร ้างขึ้นมี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจ

เนื่องมาจาก	 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการออกแบบ

กิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน	

ครอบคลุมรอบด้าน	 ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนอย่างทัว่ถงึและมบีทบาทเป็นผูป้ฏบิตั	ิช่วยให้เกดิความ

พร้อมและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนอย่างต่อเน่ือง	 กิจกรรม

การเรียนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเคลือ่นไหวในลกัษณะทีเ่หมาะ

กบัวยัและความสนใจของผูเ้รยีน	มปีระเดน็ท้าทายให้ผูเ้รยีน

คิด	ไม่ยากหรือง่ายเกินไป	เหมาะกับวัยและความสามารถ

ของผู้เรียน	 ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหรือลงมือท�าเรื่องใด

เรื่องหนึ่งให้ส�าเร็จ	อีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคลหรือสิ่ง

แวดล้อมรอบตัว	 และส่งผลต่อความรู้สึกของผู้เรียนว่า

เกีย่วข้องกบัชวีติ	ประสบการณ์และปรากฏการณ์ความจรงิ	

นอกจากนีย้งัเป็นกจิกรรมการเรยีนทีค่�านงึถงึกลุม่ผูเ้รยีนว่า

เป็นแหล่งความรู้ที่ส�าคัญ	 โดยจัดให้ผู ้เรียนมีโอกาสใช้

ปฏสิมัพันธ์กนัในกลุม่	เพือ่ปรกึษาและแลกเปลีย่นความคดิ

เห็นซ่ึงกันและกัน	 เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งให้ได้ค้นพบ

ด้วยตนเอง	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนจดจ�าความรู้ได้ดี	 และมี

ความหมายต่อผู้เรียน	รวมทั้งเกิดความคงทนในการเรียนรู้	

เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นกระบวนการ	 ควบคู่ไปพร้อม

กบัผลงานหรอืชิน้งาน	และมุ่งเน้นการน�าความรูไ้ปประยกุต์

ใช้ในชีวิตจริง	 โดยให้ผู้เรียนได้คิดหาแนวทางที่จะน�าความ

รูค้วามเข้าใจไปปรบัใช้ในชวีติ	ประจ�าวนั	รวมทัง้ส่งเสรมิให้

มีการปฏิบัติจริง	 และติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรมของ 

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 (ทิศนา	แขมมณี.	2542	 :	2-5)	จาก

เงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 

ซปิปา	มปีระสทิธภิาพในระดบัค่อนข้างสงู	ซึง่สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของ	 พิทักษ์	 สวนดี	 (2550	 :	 102)	 ที่พบว่า	

แผนการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบซปิปา	เรือ่งอนิเทอร์เนต็และ

การสร้างเว็บเพจ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

82.62/82.06	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมาล	ี 

จุลลาศร	ี(2550	:	115)	ที่พบว่า	แผนการจัดการเรียนรู้รูป

แบบซปิปา	เรือ่งคอมพวิเตอร์ช่วยสร้างงาน	ชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่	1	มีค่าเท่ากับ	85.69/84.28	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้		

	 	 1.2	 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	เรื่องการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น	มี

ประสทิธภิาพเท่ากบั	82.43/82.04	หมายความว่า	นกัเรยีน

ได้คะแนนจากการท�าการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 

ผลงาน	และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	8	แผน	คิดเป็น

ร้อยละ	 82.43	 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ	 82.04	 แสดงว่า

แผนการจดัการเรียนรูท้ีส่ร้างขึน้	มปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์

ทีก่�าหนดไว้	การทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจาก	

ผู้วิจัยได้ออกแบบ	 แผนการจัดการเรียนรู้	 ที่จัดให้ผู้เรียน

เผชิญปัญหาที่มีความยากซับซ้อนตามพัฒนาการและ

ธรรมชาติ	 รวมทั้งระดับความสามารถของผู ้เรียน	 ใช้

กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและคิดหาวิธีการแก้

ปัญหา	 ผู้เรียนมีโอกาสค้นหาค�าตอบผ่านกิจกรรมตามขั้น

ตอนของการเรียนด้วยสถานการณ์ปัญหา	มกีารเรยีนรูที้เ่ริม่

ต้นจากปัญหาทีผู่ส้อนก�าหนดหรอืผูเ้รยีนสนใจ	โดยใช้ความ

รู้เพ่ือค้นหาค�าตอบจากกระบวนการกลุ่ม	 ซึ่งถ้าหากเป็น

ปัญหาหรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติจรงิ	และมคีวาม

ส�าคัญต่อผู้เรียน	 ปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้
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กระบวนการเรยีนรูม้คีณุค่ามากขึน้	และส่งผลต่อการพฒันา

ทักษะการเรียนรู้ด้วยเหตุผล	 และการสืบค้นข้อมูลด้วย

ความเข้าใจในกลไกของปัญหา	รวมทัง้วธิกีารแก้ไข	และการ

ใช้ทกัษะการสือ่สาร	การวเิคราะห์สงัเคราะห์เ	การคดิอย่าง

มวีจิารณญาณ	การหาข้อสรปุเมือ่มข้ีอโต้แย้ง	ปัจจยัดงักล่าว

ย่อมจะส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ท่ีมีประสิทธิภาพ	

(นริาศ	จนัทรจิตร.	2553	:	278)	นอกจากนี	้ยงัเป็นกจิกรรม

การเรียนที่เสนอปัญหาท่ีมีความท้าทายให้ผู้เรียนคิดหาค�า

ตอบ	โดยพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนจัดระบบระเบียบความ

คิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดยใช้ความรู้ประสบการณ์เดิม

มาประยุกต์ใช้กับปัญหาท่ีเผชิญใหม่	 ลักษณะส�าคัญของ

กจิกรรม	ได้แก่	การจดัให้ผูเ้รยีนเผชญิปัญหาทีน่่าสนใจและ

ท้าทาย	 สอดคล้องกับชีวิตจริง	 ครูเป็นผู้แนะน�าให้ผู้เรียน

คิดค้นหาหรือใช้กระบวนการแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง	

(Ong	 &	 Borich.	 2006	 :	 69)	 จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงส่ง 

ผลให้แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 มี

ประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ	พิทักษ	์สวนดี	 (2550	 :	102)	ที่พบว่า	แผนการ

จัดการเรียนรู	้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรื่องอินเทอร์เน็ตและ

การสร้างเว็บเพจ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.08/82.01	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 กนกวรรณ	

แก้วชารณุ	(2553	:	106)	ทีพ่บว่า	การจดักจิกรรมการเรยีน

รู ้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่องการใช้โปรแกรมค�านวณ	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	78.03/80.75	

และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	โสภา	โคตรสมบตั	ิ(2554	

:	136)	ทีพ่บว่า	บทเรยีนบนเครอืข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	

รายวชิาคอมพวิเตอร์	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	มปีระสิทธภิาพ

เท่ากับ	91.43/80.95		 	

	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้	

	 	 2.1		 แผนการจัดการเรียนรู ้ รูปแบบซิปปา	 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 เรื่องการจัดการฐานข้อมูล	 มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6431	 แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าในการเรยีนคิดเป็นร้อยละ	64.31	ทีป่รากฏผลเช่น

น้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้อง

กับหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปา	 ซึ่งมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู	้การเรียนรู้บนพื้นฐานของความ

พร้อม	 การเชื่อมโยงและถ่ายโอนการเรียนรู้	 การเรียนรู ้

ผ่านทักษะกระบวนการ	และการใช้กระบวนการกลุ่ม	เป็น

กิจกรรมการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนและ

ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน	 ก่อนที่จะจัดการเรียนรู้ให้เชื่อม

โยงกบัเนือ้หาใหม่	มกีจิกรรมปฏสิมัพนัธ์ช่วยเสรมิสร้างการ

เรียนรู้	 มุ่งเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน	 และ

การปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก�าหนดอย่างต่อเน่ืองและหลาก

หลาย	สนับสนุนให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวทางกาย	ใช้สติปัญญา	

อารมณ์	และทางสงัคมอย่างเหมาะสม	จะช่วยให้ผูเ้รยีนตืน่

ตัวสามารถรับรู้เข้าใจได้ด	ีโดยเฉพาะเมื่อผู้เรียนได้รับเรียน

รู้ตามหลักการของซิปปาที่มีกิจกรรมส�าคัญ	 ได้แก่	 การ

ทบทวนความรูเ้ดมิ	การแสวงหาความรูใ้หม่	การสร้างความ

เข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้กับความรู้เดิม	

การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกลุ่ม	การสรุปและจัด

ระเบียบความรู้	 การปฏิบัติ	 การแสดง	 ผลงาน	 และการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ความรู้ใหม่	 จะช่วยเสริม

สร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้	 กิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบซิปปา	 ยัง

สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการสรปุความรูค้วามเข้าใจ

ด้วยตนเอง	เพื่อน�าไปปรับใช	้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน

กลุ่ม	ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้มากขึ้น	(ทิศนา	แขมมณี.	

2542	 :	 10-11)	 รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	

ยงัให้ความส�าคญักบัวธิกีารแบบกลุม่ร่วมมอืของผูเ้รียน	ซึง่

มีแนวคิดพื้นฐานสนับสนุนว่าเป็นกิจกรรมการเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ	 ผ่านหลักการในการสร้างความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องแบบใกล้ชิด	การมีปฏิสัมพันธ์สนับสนุนการเรียน	

การมอบหมายความรับผิดชอบให้รายบุคคลและกลุ่ม

ปฏิบัติ	 การใช้ทักษะทีมงานและการใช้กระบวนการกลุ่ม

สนับสนุน	(Barkley	et	al.	2005	:	9)	และจากเงื่อนไขดัง

กล่าวจึงส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท�าขึ้นมีดัชนี
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ประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

วจิยัของ	ทพิพานชุ	ลลีานาด	(2555	:	96)	ทีพ่บว่า	แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบซิปปา	 วิชาคอมพิวเตอร	์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.7637	

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเยาวลักษณ	์ พนมพงษ์	

(2553	 :	 108)	 ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการด้วยรูปแบบซิปปา	 เรื่องการเขียนเว็บเพจ	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.7073		

	 	 2.2		 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

เรื่องการจัดการฐานข้อมูล	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6777	 แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ	67.77	ทีป่รากฏผลเช่น

นีอ้าจเนือ่งมาจาก	ผูว้จิยัได้ออกแบบกจิกรรมการเรียนทีมุ่ง่

ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา	 สอดคล้องกับความต้องการความ

สนใจและศกัยภาพของผูเ้รยีน	เป็นการจดักจิกรรมการเรยีน

รูท้ีค่�านงึถงึพฒันาการและความสามารถของผูเ้รยีน	ช่วยส่ง

เสริมผู้เรียนให้ท�ากิจกรรมตามข้ันตอนการเรียนรู้ผ่านการ

ค้นหาค�าตอบที่ถูกต้องและมีความเป็นไปได	้ โดยใช้ปัญหา

ทีท้่าทายเหมาะกบัศักยภาพและความสนใจของผูเ้รยีน	เพือ่

ช่วยกระตุ้นจูงใจให้ผู ้เรียนต้องการเรียนรู้ให้ส�าเร็จผ่าน

กิจกรรมกลุ่ม	ตามแนวทางหรือด้วยวิธีการที่เหมาะสม	ซึ่ง

ผูเ้รียนจะได้รับประโยชน์ด้านความรูค้วามเข้าใจจากการฝึก

และลองคิดหาทางเลือก	 ส�าหรับน�าไปใช้แก้ปัญหาและ

อธิบายเหตุการณ์ที่ต้องการค้นหาค�าตอบ	 จึงรับรู้เข้าใจใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา	มีความรู้ความเข้าใจ

ในลักษณะการอธิบายเช่ือมโยงในบริบทที่เก่ียวข้องกับ

ประสบการณ์เดมิ	(นริาศ	จนัทรจติร.	2553	:	258)	นอกจาก

นี้กิจกรรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังสนับสนุนและ

จงูใจให้ผูเ้รยีนต้องการค้นหาค�าตอบหรอืแก้ปัญหาให้บรรล	ุ

เพื่อจะได้เรียนรู้หรือได้รับความรู้ในประเด็นที่ต้องการเม่ือ

ตนสามารถแก้ปัญหานั้นได้ส�าเร็จ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

ปัญหาที่เสนอแก่ผู ้เรียนแต่ละครั้งมีความท้าทาย	 และ 

ผูเ้รียนสามารถทีจ่ะค้นหาค�าตอบได้ส�าเรจ็	(Barkley	et	al.	

2005	:	169)	จากเงือ่นไขและปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลให้แผน	

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	เรือ่งการจดัการฐาน

ข้อมลู	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	มดีชันปีระสทิธผิลในระดบัค่อน

ข้างสูง	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	กนกวรรณ	แก้ว

ชารุณ	 (2553	 :	106)	ที่พบว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เรื่องการใช้โปรแกรมค�านวณ	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 0.6547	

และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	โสภา	โคตรสมบตั	ิ(2554	

:	136)	ทีพ่บว่า	บทเรยีนบนเครอืข่ายแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	

รายวิชาคอมพิวเตอร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ	0.7176	

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	 และการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และเจตคติต่อ

การเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ี

ไม่แตกต่างกัน	 แต่นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู ้รูปแบบซิปปา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	 .01	 ที่ปรากฏผลกรณีนักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผล

สัมฤทธิท์างการเรยีน	และเจตคตต่ิอการเรยีนไม่แตกต่างกนั

นั้น	 อาจเนื่องมาจากกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ทั้ง

สองแบบ	มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเรียนที่สนับสนุนให้

ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหรือความคิดรวบ

ยอดของบทเรยีน	ในระดบัทีใ่กล้	เคยีงกนั	มบีรรยากาศของ

การเรียนที่ผ่อนคลาย	 จัดบทเรียนไม่ซับซ้อน	 น่าสนใจ	 มี

ความท้าทายผู้เรียน	 เสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบท

เรียนตามกรอบที่ก�าหนดเช่นเดียวกัน	 ซึ่งหากพิจารณาที่

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปานั้นจะสนับสนุนให้ผู้

เรียนได้เรียนรู ้ผ่านกลุ่มร่วมมือ	 เร่ิมตั้งแต่กิจกรรมการ

ทบทวนความรู้เดิม	 การน�าเสนอความรู้ใหม่ด้วยวิธีการที่

เหมาะสม	 การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่	

การจัดระบบข้อมูลเป็นความคิดรวบยอดใหม่	 การแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติ	 และการประยุกต์ใช้ความรู	้ 

(ทศินา	แขมมณ.ี	2548	:	85-86)	ในขณะทีก่ารจดัการเรยีน
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รูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะด�าเนนิการให้ผูเ้รยีนเผชิญปัญหา

ตามสถานการณ์ในบทเรียน	 และกระตุ้นหรือสนับสนุนให้ 

ผู้เรียนคิดหาค�าตอบด้วยตนเอง	ผ่านระดับปัญหาที่ท้าทาย	

เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน	 หากผู้เรียนคิดหาค�า

ตอบด้วยตนเองบรรลุหรือไม่บรรลุ	ก็มีโอกาสร่วมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อให้

เกิดความมั่นใจและปรับเปลี่ยนความเข้าใจร่วมกับกลุ่ม

เพื่อนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	โดยจัดกิจกรรมผ่านสถานการณ์จริง	

และในบริบทเงื่อนไขปัญหาอื่น	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ

สามารถจดจ�าความรูไ้ด้ดขีึน้	ในบรบิทเงือ่นไขการเรียนทีไ่ม่

เข้มงวดจนเกนิไป	(Barkley	et	al.	2005	:	169)	จากเงือ่นไข

ปัจจยัดงักล่าวจงึส่งผลให้นกัเรยีนทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรู้

ทั้งสองกลุ่ม	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและและเจตคติต่อ

การเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ี

ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน	 ส่วนกรณีที่นักเรียนกลุ่มที่ได้รับ

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มคีวามสามารถการ

คดิวเิคราะห์สงูกว่ากลุม่ทีจั่ดการเรยีนรูโ้ดยประยกุต์ทฤษฎี

พหปัุญญานัน้	อาจเป็นเพราะว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการ

เรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีโอกาสใช้การคิดและ

เหตุผลไตร่ตรองในการค้นหาค�าตอบมากกว่า	 ถึงแม้การ

เรียนจะใช้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน	 ผู ้เรียนก็มีโอกาส

แยกแยะประเดน็ทีเ่กีย่วข้องในสถานการณ์ปัญหาออกจาก

กันได้	 ผู้เรียนก็จะสามารถระบุประเด็นการประยุกต์หรือ

ปรับใช้ความรู้ได้ดีกว่า	 ซ่ึงอาจจะแตกต่างจากวิธีการแก้

ปัญหาทั่วไป	 นอกจากน้ีผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านวิธีการใช้

ปัญหาเป็นฐาน	จะได้รับการกระตุน้จากครหูรอืเพือ่นในการ

คิดผ่านกระบวนการค้นหาค�าตอบ	หรือการแสวงหาความ

รู้ด้วยตนเอง	 ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความลุ่มลึกของปัญหาที่ 

ผู้เรียนจะท�าความเข้าใจ	ซึ่งการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าว

จะมีคุณค่าและประโยชน์ส�าหรับผู้เรียนมากเท่าใด	 จะขึ้น

อยู่กับความต้ังใจและความมุ่งม่ันในการค้นหาค�าตอบผ่าน

กระบวนการเสาะหาความรู้	(Inquiry	process)	จนค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเอง	 เม่ือปัญหาท่ีน�ามาใช้ในบทเรียนจะเป็น

ปัญหาที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ชีวิตจริง	และมีโอกาส

ใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริง	 ซึ่งสามารถ

สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้ใช้การคิดในระดับการรู้คิดทั่วไป	

(Cognit ive	 level)	 หรือการคิดระดับอภิป ัญญา	 

(Metacognitive	 thinking)	 รวมทั้งมีระดับการคิดเพื่อ

เข้าใจธรรมชาติของความรู	้และผลประโยชน์ของความรู้ที่

ได้รับมาว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนอย่างไร	 ซึ่งถือว่า

เป็นการมองประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้รับมา	 (Ong	 &	

Borich.	2006	:	69-71)	รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นการจัดสถานการณ์การเรียนรู้แบบ

ปลายเปิด	(open-ended	learning	situation)	เมือ่ผู้เรียน

ได้รับการเสนอปัญหาในบทเรียน	 ผู้สอนก็จะกระตุ้นให ้

ผูเ้รยีนค้นหาค�าตอบ	โดยใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่

เพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหา	และบางครั้งผู้สอนอาจจัดกลุ่ม

ย่อยให้ผู้เรียนร่วมกันคิดหาค�าตอบก็ได้	 ซึ่งจะเป็นการช่วย

สร้างความเข้าใจในค้นหาค�าตอบของผู้เรียนที่ชัดเจน	ผ่าน

การประยุกต์ใช้	การสังเคราะห์	การวางแผนแก้ปัญหาด้วย

ความรอบคอบ	ตามแนวทางของตนเองและเป็นวิธีการที่มี

ความหมายส�าหรับผู้เรียน	(Brown	&	Green.2011	:	121)	

ในขณะที่การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา	 ไม่ได้สนับสนุนให ้

ผูเ้รยีนได้คดิวเิคราะห์ไตร่ตรองในกจิกรรมการเรยีนมากเป็น

พเิศษกว่าปกต	ิจงึเป็นปัจจยัทีส่่งผลให้นกัเรยีนกลุม่ทีไ่ด้รับ

การจดั	การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	มกีารคดิวเิคราะห์

สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ		

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้

นักเรียนสร้างงานได้ผลส�าเร็จจริงน้ัน	 ควรจัดเพิ่มเวลา 

ในการเรียนให้ต่อเนื่อง	 โดยเพิ่มเป็นครั้งละ	 3	 คาบหรือ 

3	ชัว่โมง	เพือ่ให้มเีวลาเพยีงพอส�าหรบัการจดักจิกรรมตาม

แผน	ที่เหมาะกับบทเรียนและผู้เรียนมากขึ้น

	 	 1.2		 ระหว่างวธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหา

เป็นฐาน	ครูผู้สอนควรกระตุ้นและให้ก�าลังใจนักเรียน	โดย
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เฉพาะนักเรียนท่ียังไม่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์	

เพราะนักเรียนอาจไม่กล้าแสดงออกและใช้ความคิดที่จะ

สร้างชิ้นงาน

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรปรบัใช้หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบผลการ

เรียนกับวิธีการอื่น	เช่น	การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

เทคนคิอืน่	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคั

ติวิสต์	กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	การจัดการ

เรียนรู้แบบโครงงาน	 การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้

ทฤษฎีพหุปัญญา	หรือการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะ

หาความรู้

	 	 2.2		 ควรมีการศึกษาผลตัวแปรตามด้านอื่นๆ	

เพิม่เตมิ	เช่น	ความสามารถการแก้ปัญหา	ความสามารถใน

การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	ความคดิสร้างสรรค์	ความฉลาด

ทางอารมณ์	คณุลกัษณะการยอมรบันบัถอืตนเอง	ความเช่ือ

มั่นในตนเอง	หรือการน�าตนเองในการเรียนรู้	
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การเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเจตคติ

ต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้

ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

Comparison of Reading Comprehension, Creative Writing and Attitude 

Toward Thai Language Learning of Matthayomsuksa 3 Students, Between 

Who Learned Using Cooperative Learning with CIRC Approach and 

Inquiry Learning with 7E Approach

วนิดา	ประยูรหาร1,	อภิญวัฒน์	โพธิ์สาน2,	อรุณี	จันทร์ศิลา3 

Wanida	Prayoonharn1,	Apinyawat	Posarn2,	Arunee	Jantsilar	3 

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	เพื่อ	(1)	ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	

และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	วิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ตามเกณฑ	์80/80	(2)	หาดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	

ขั้น	 และ	 (3)	 เปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การเขียนเชิงสร้างสรรค	์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู	้7	ขัน้	กลุม่ตวัอย่างได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั	ชยัภมู	ิสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	2	ห้องๆ	ละ	40	คน	รวม	80	คน	โดย

จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3/1	ทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

3/3	 ทดลองจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 

(1)	แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น	รูปแบบละ	

8	แผน	รวมเวลารูปแบบละ	16	ชั่วโมง	(2)	แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ	เป็นแบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	

30	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	0.24	-	0.68	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.23-0.86	และความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.82	(3)	แบบ

ทดสอบการเขียนเชิงสร้างสรรค์	เป็นแบบอัตนัย	จ�านวน	4	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต	่0.31-0.78	ค่าอ�านาจจ�าแนก	ตั้งแต่	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์พิเศษ	คณะศึกษาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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0.35-0.59	และความเช่ือมัน่เท่ากบั	0.89	และ	(4)	แบบวดัเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาไทย	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดบั	จ�านวน	20	ข้อ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่	0.38-0.71	และค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.78	สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลู

ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย	F-test	(One	way	MANOVA)	

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	84.16/83.54	และ	83.78/82.32	ตามล�าดับ	

	 2.		แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 .6949	และ	 .6819	แสดงว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรียน	คิดเป็นร้อยละ	69.49	และ	68.19	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และกลุ่มที่ได้รับการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	มคีวามสามารถการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	ความสามารถการเขยีนเชงิสร้างสรรค์	

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	ไม่แตกต่างกัน	

 

 ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC,	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น,	ความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ,	ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์,	เจตคติต่อการเรียน	วิชาภาษาไทย

Abstract

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

Cooperative	Learning	with	CIRC	Approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	Approach,	in	Thai	Language	for	

Matthayomsuksa	3	level	with	a	required	efficiency	of	80/80;	(2)	to	find	out	effectiveness	indices	of	

those	mentioned	plans	for	learning	organization,	and	(3)	to	compare	reading	comprehension,	creative	

writing	 and	 attitude	 toward	 Thai	 language	 learning	 of	Matthayomsuksa	 3	 students,	 between	who	

learned	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	Approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	Approach.	The	

sample	 used	 in	 this	 study	 consisted	 of	 80	Matthayomsuksa	 3	 students	 attending	 Karnjana	 Pisek	 

Wittayalai	Chaiyaphum	School,	Muang	District,	under	the	Office	of	Secondary	Educational	Service	Area	

Zone	30,	in	the	secondary	semester	of	the	academic	year	of	2012.	They	were	selected	by	the	cluster	

random	sampling	technique	and	random	assigned	for	the	group	of	classes	3/1	and	3/3	managed	by	

using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	approach	respectively.	

The	 instruments	 used	 in	 the	 study	were	 :	 (1)	 plans	 for	 organization	 of	 learning	 activities	 using	 

Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	Learning	with	7E	approach,	in	Thai	Language	for	

Matthayomsuksa	3	level,	total	8	plans	of	18	hours	for	each	approach;	(2)	a	30-item	test	of	reading	

comprehension	with	difficulties	ranging	0.24-0.68,	discriminating	powers	ranging	0.23-0.86	and	a	reli-
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ability	of	0.82	 ;	 (3)	 a	4-item	 test	of	 creative	writing	with	difficulty	 ranging	0.31-0.78,	discriminating	

powers	ranging	0.35-0.59	and	a	reliability	of	0.89	;	and	(4)	a	20-item	scale	on	attitude	toward	Thai	

language	learning	with	discriminating	powers	ranging	0.38-0.71	and	a	reliability	of	0.78.	The	statistics	

used	for	analyzing	data	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	F-test	(	One-way	MANOVA	)	

was	employed	for	testing	hypothesis.

The results of the study were as follows:

	 	 1.	The	plans	for	learning	organization	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	

Inquiry	Learning	with	7E	approach,	for	Matthayomsuksa	3	level,	had	efficiencies	of	84.16/83.54	and	

83.78/82.32	respectively.

	 	 2.	The	plans	for	learning	organization	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	

Inquiry	Learning	with	7E	approach,	for	Matthayomsuksa	3	level	had	the	effectiveness	indices	of	0.6949	

and	0.6819,	which	 indicated	 that	 the	 students	had	 learning	progress	at	69.49	and	68.19	percents	 

respectively.

	 		 3.	The	students	who	learned	using	Cooperative	Learning	with	CIRC	approach	and	Inquiry	

Learning	with	7E	approach,	did	not	show	different	of	reading	comprehension,	creative	writing	and	

attitude	toward	Thai	Language	learning.

 Keywords	 :	 Cooperative	 Learning	with	 CIRC	 Approach,	 Inquiry	 Learning	with	 7E	 Approach, 

Reading	Comprehension,	Creative	Writing,	Attitude	Toward	Thai	Language	Learning.

บทน�า 

	 ภาษาไทยมีความส�าคัญ	 เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ไทย	และเป็นเครือ่งมอืทีเ่อือ้ประโยชน์ในการตดิต่อ	ส่ือสาร

ทีเ่ชือ่มโยงทัง้การอ่านและการเขยีน	ภาษาไทยเป็นทักษะที่

จะต้องฝึกจนเกดิความช�านาญในการใช้ภาษา	ซึง่เป็นทกัษะ

ในการรับรู้เร่ืองราว	 ความรู้และประสบการณ์การอ่าน	

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	 ซ่ึงเป็นก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์

ทีม่คีวามสมดลุทัง้ด้านร่างกาย	ความรู	้คณุธรรม	มจีติ	ส�านกึ

ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก	 ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	มีความรู้และทักษะพื้นฐาน	รวมทั้งเจตคติ

ทีจ่�าเป็นต่อการศกึษาต่อ	การประกอบอาชพีและการศึกษา

ตลอดชวีติ	โดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญับนพืน้ฐานความเชือ่

ว่า	 ทุกคนสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศักยภาพ	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551)	 ภาษาไทยเป็น

ทักษะที่ต้องฝึกจนเกิดความช�านาญในการใช้เพ่ือการ

ส่ือสารและการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ	การจดัการเรยีน

รู้จึงต้องเน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง	 รู้จักฝึกค้นคว้าสร้าง

องค์ความรู้หรือผลงาน	 โดยการร่วมคิดและปฏิบัติให้เกิด

ความคิดรวบยอด	ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

ผู้สอนควรใช้วิธีการ	และกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้ร่วมท�า

ตามที่ต้องการ	 สอดรับกับความสนใจ	 และความสามารถ

ของผู้เรียน	 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง	

และก�าหนดเงือ่นไขการรับรูข้องผูเ้รยีนเป็นหลัก	มอีสิรภาพ

และควรได้รบัการส่งเสรมิให้พฒันาเตม็ศกัยภาพของความ
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เป็นมนุษย์ทั้งจิตใจ	ร่างกาย	สติปัญญาอารมณ	์สังคม	และ

ได้รับการพัฒน�าแบบองค์รวม	 (สุภรณ์	 สภาพงศ์.	 2545	 :	

16)

	 จากข้อมลูผลการตรวจสอบประเมนิคณุภาพผู้เรยีน	

ทีไ่ด้รับการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่	 3	 เมื่อปีการศึกษา	 2554	 โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาลัยชัยภูมิ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 30	 ยังพบว่า	 นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไม่ถึงเกณฑ์คุณภาพที่ต้องการ	

รวมทั้งความสามารถในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และการ

เขยีนยงัอยูใ่นระดบัทีค่วรได้รบัการพฒันาปรบัปรงุให้สงูขึน้	

ซึ่งอาจมีปัจจัยเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

ยังไม่เหมาะสมและหลากหลาย	 ไม่สนองความแตกต่าง

ระหว่างบคุคล	ยงัไม่ส่งเสรมิการคดิสร้างสรรค์	การคดิอย่าง

มวีจิารณญาณ	ความสามารถด้านการเขยีนยงัไม่มคีวามลุ่ม

ลึกพอ	จึงควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน	

ให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการ	 ความสนใจของผู้

เรียน	ควรกระตุน้และสร้างแรงจงูใจในการใช้ความสามารถ

ทางสติปัญญาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ที่ด	ี

ประกอบกับกิจกรรมยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มอื	และการเรยีนรูร้ายบคุคล	ผูเ้รยีนยงัไม่ได้รบัการกระตุน้

ในการเสริมสร้างทักษะการพูด	 การเขียนอธิบาย	 ยังไม่มี

เหตุผลในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเพียงพอ	 (โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ.	2554	:	61)	

	 การเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย	มี

ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน	 เพราะ

การอ่านเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีช่่วยให้ได้รบัความรู	้ความคดิ	

ความเพลิดเพลิน	มีความเข้าใจในเรื่องการเมือง	เศรษฐกิจ

และสังคม	 สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าและ

เทคโนโลยไีด้	ซึง่ล้วนแต่เป็นประโยชน์กบัตนเองและสงัคม	

การอ่านหนังสือที่ดีนั้นต้องมีวิจารณญาณในการอ่าน	 มี

ความเข้าใจในส�านวนหรือจุดประสงค์ของผู้เขียน	 จึงจะ

สามารถน�าสาระความรู้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตจริงได้	ทักษะการอ่านมีความส�าคัญและใช้มากในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพราะเป็นทักษะที่นักเรียนใช้แสวงหาสรรพ

วิทยาการต่างๆ	 หากนักเรียนมีทักษะการอ่านอย่างดีแล้ว

ย่อมสามารถน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรูใ้น

วิชาอื่นๆ	ได้เป็นอย่างดี	การอ่านจึงนับเป็นกิจกรรมหลักที่

ส�าคญัยิง่ในชวีติประจ�าวนั	ทีจ่ะน�าผูอ่้านไปสูโ่ลกแห่งความ

รู้ที่มีอยู่มากมายในโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษานั้น	 จะต้องใช้ทักษะในการอ่านเพื่อ

สื่อสารและแสวงหาความรู้ในวิชาการทุกแขนง	 (สุจริต	 

เพียรชอบ	และสายใจ	อินทรัมพรรย์.	2538	 :	98)	 เป็นที่

ยอมรับโดยท่ัวไปว่าการอ่านเป็นการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ที่ดีในยุคที่ข่าวสาร	 สามารถส่งผ่านถึงกันได้อย่าง

รวดเรว็ไม่มวีนัสิน้สดุ	อาจเป็นไปได้ว่าวธิกีารเรยีนรูแ้บบใหม่

เกิดขึ้นอย่างหลากหลายให้ผู้เรียนสามารถอ่านที่ต้องบ่ม

เพาะทางความคิดและจินตนาการตามไปด้วย	 แต่อย่างไร

กต็ามการอ่านเป็นกระบวนการพฒันาความรูค้วามคดิ	และ	

การเขยีนนบัว่าเป็นการสือ่สารทีค่่อนข้างสมบรูณ์ตามความ

ต้องการของผู้เรียน	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	4)	ด้วย

ความส�าคญัดังกล่าว	การจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยนัน้มไิด้มุง่

หวังเพียงการอ่านออกเขียนได้เท่านั้น	หัวใจส�าคัญของการ

เรยีนอยูท่ีน่กัเรยีนสามารถน�าความรูค้วามเข้าใจไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้จรงิ	เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู	้ตลอดจนศกึษา

ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู ้อื่น	 รวมทั้งต้องสืบสานไว้เป็น

เอกลักษณ์ของชาติต่อไป	(อัจฉรา	ชีวพันธ์.	2550	:	2)	

	 แนวทางการจั ดการ เรี ยนรู ้ ภ าษา ไทยที่ มี

ประสิทธิภาพนั้น	 มีหลากหลายวิธีการและรูปแบบ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู	้แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	และ

เห็นว่าการจัดการเรียนรู ้ด ้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 

(Cooperative	Integrated	Reading	and	Composition)	

เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและเหมาะกับ

การน�ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาไทย	 เน่ืองจากเป็น

กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ออกแบบ	 เพ่ือการ

เรยีนรูภ้าษาโดยเฉพาะ	เนือ่งจากเกีย่วข้องกบักจิกรรมด้าน

การอ่านและการเขียน	ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	

ได้แก่	1)	กจิกรรมพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องด้านการอ่าน	การเขยีน	
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(Basal	related	activities)	2)	การด�าเนินการชี้แนะของ

ครู	 (Direct	 Instruction)	 และ	 3)	 การบูรณาการด้าน 

การอ่านและการเขียน	 (Integrated	 Reading	 and	 

Composition)	 โดยที่นักเรียนจะร่วมมือกันเรียนรู้และ

ปฏบิตักิจิกรรมเกีย่วกบัการอ่าน	การเขยีนต่อจากการชีแ้นะ

โดยตรงจากครทูกุครัง้	ซึง่แต่ละครัง้จะเริม่ด้วยกจิกรรมการ

อ่านก่อน	 ต่อเนื่องด้วยทักษะทางภาษาด้านอื่นที่ถูกต้อง

เหมาะสม	 เช่นเดียวกับทักษะการอ่านท่ีประกอบด้วย

สมรรถนะการอ่านในหลายด้าน	 เช่น	 การอ่านเพ่ือความ

เข้าใจ	เพื่อสรุปใจความส�าคัญ	หรือเพื่อการสื่อสารประเด็น

ส�าคัญ	(วัชรา	เล่าเรียนดี.	2548	:	178)	กิจกรรมการเรียน

แบบ	CIRC	เป็นการเรยีนผ่านกระบวนการท�างานกลุม่	เมือ่

แต่ละกลุม่จะประกอบ	ด้วยนกัเรียนเก่ง	ปานกลางและอ่อน	

ที่ท�ากิจกรรมร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ	ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในการท�ากิจกรรมให้ประสบความส�าเร็จ	 (กรม

วิชาการ.	2544	:	85-86)	ประกอบกับการสืบเสาะความรู	้

(Inquiry	based	Learning)	เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง

เน้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการเรียนรู้

ด้วยตนเอง	กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์	 เป็นการ

จดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาจาก	5	ข้ันตอน	

เป็น	7	ขัน้ตอน	โดยการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึตามแนว

ทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบสร้างสรรค์ความรู	้(Constructivism)	

ทีเ่ชือ่ว่าการเรียนรูเ้กดิข้ึนในตวัของผูเ้รยีนเองโดยครเูป็นตวั

กระตุ้น	อ�านวยความสะดวก	และจัดสถานการณ์ให้เหมาะ

สมกบัความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน	เพือ่สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนคิดและ

เชื่อมโยงความรู้เอง	 จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

และสามารถน�าไปจดัเกบ็ไว้ในหน่วยความจ�าระยะยาว	จน

สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กไทยด�าเนินไปได้

อย่างดี	ต่อมา	Eisenkraft	(2003	:	57-59)	ได้น�าเสนอรูป

แบบวัฏจักรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	7	ขั้น	โดยมีเป้าหมาย

เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจสนุกกับการเรียน	และยัง

สามารถปรับประยุกต ์สิ่ ง ท่ี ได ้ เรียนรู ้ ไปสู ่การสร ้าง

ประสบการณ์ของตนเอง	 ซ่ึงมีกิจกรรมได้แก่	 ตรวจสอบ

ความรู้เดิม	 (Elicitation	 Phase)	 การสร้างความสนใจ	

(Engagement	 Phase)	 การส�ารวจค้นหา	 (Exploration	

Phase)	 การอธิบายความคิดรวบยอด	 (Explanation	

Phase)	 การขยายความรู้	 (Elaboration	 Phase)	 การ

ประเมนิผลความรู	้(Evaluation	Phase)	และการประยกุต์

ใช้ความรู้	(Extension	Phase)	การจัดการเรียนรู้ตามแบบ

วฏัจกัรการเรยีนรู้	7	ขัน้	เป็นกจิกรรมทีเ่น้นการถ่ายโอนการ

เรียนรู้	 และให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้

เดมิของผูเ้รยีน	ทีค่รจูะต้องให้ความส�าคญัและการน�าความ

รู้ไปประยุกต์ใช้	 จะช่วยให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเข้าใจ

อะไร	ก่อนทีจ่ะเรยีนรูเ้นือ้หาใหม่	ซึง่จะช่วยสนับสนนุให้เกดิ

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	(ประสาท	เนืองเฉลิม.	2550	:	

25-27)	การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู	้มหีลกัการส�าคญั

ที่จะช่วยให้ผู ้เรียนก�าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง	 และ

วิเคราะห์ทางเลือกเพื่อน�าไปปฏิบัติในการค้นหาค�าตอบ

อย่างเป็นระบบ	 หากทางเลือกที่น�ามาใช้ยังไม่เหมาะสม	 

ผู้เรียนก็จะปรับปรุงออกแบบให้มีประสิทธิภาพและน�าไป

ใช้ให้บรรลุผลยิ่งขึ้น	 และผู้วิจัยเช่ือว่าวิธีการจัดการเรียนรู้

ดังกล่าว	สามารถเสริมสร้างให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	

ประสบผลส�าเรจ็ในการเรียนวชิาภาษาไทยได้อย่างมคีณุค่า

และเหมาะกับผู้เรียน

	 จากเหตผุลและความส�าคญัดงักล่าว	ผู้วจิยั	จงึสนใจ

ศึกษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจ	

การเขียนเชิงสร้างสรรค	์ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย

ของนักเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที	่3	ระหวา่งการจัดการเรยีน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนภาษาไทย	ของผู้เรียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้มีคณุภาพย่ิงข้ึน	รวมทัง้เป็นข้อสนเทศในการค้นคว้าวจิยั

ประกอบการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์	

ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

ไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

302

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขัน้	วชิาภาษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	3	ตามเกณฑ์	80/80

	 2.		เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และแผนการจัดการ 

เรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้	 7	 ข้ัน	 วิชาภาษาไทย	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ	การ

เขียนเชิงสร้างสรรค์	และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	

ของนักเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่	3	ระหวา่งการจัดการเรยีน

รูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื

เสาะหาความรู	้7	ขั้น

สมมติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้ 

7	 ขั้น	 มีการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การเขียนเชิงสร้างสรรค	์

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยแตกต่างกัน

 

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 1.	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	ชัยภูม	ิ

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 30	 

ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	 2555	จ�านวน	158	คน	จาก	 

4	ห้องเรียน	

		 2.	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	ชัยภูม	ิ

จ�านวน	80	คน	จาก	2	ห้องเรียน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม	 (Cluster	 Random	 Sampling)	 จากนั้นท�าการสุ่ม

เพื่อก�าหนดเป็นกลุ่มทดลองที	่1	และกลุ่มทดลองที่	2	ดังนี้

		 	 2.1	 กลุ ่มทดลองท่ี	 1	 ได้แก่	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3/1	จ�านวนนักเรียน	40	คน	ใช้การจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC

		 2.2	กลุม่ทดลองที	่2	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	3/3	จ�านวนนักเรียน	40	คน	ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 

7	ขั้น	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวมเวลา

เรียนรูปแบบละ	16	ชั่วโมง

		 2.	 แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ	วชิาภาษาไทย	ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่3	แบบปรนยั	

ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ

		 3.	 แบบทดสอบวัดการเขียนเชิงสร ้างสรรค ์	 

วิชาภาษาไทย	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 แบบอัตนัย	 จ�านวน	 

4	ข้อๆ	ละ	10	คะแนน	รวม	40	คะแนน

		 4.	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 ที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

	 2.		จัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ	CIRC	การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ

รู้	7	ขั้น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวนรูปแบบละ	8	แผน	

รวมเวลาเรียนรูปแบบละ	 16	 ชั่วโมง	 กับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างจนครบทุกแผน	 โดยจัดเก็บคะแนนจากการ

ประเมินผลงาน	 การสังเกตพฤติกรรม	 การเรียน	 และการ

ทดสอบย่อยท้ายแผน	

	 3.		ทดสอบหลังเรียนเม่ือส้ินสุดการเรียน	 ด้วยใช้

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่ง	การอ่านเพือ่

ความเข้าใจ	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	แบบทดสอบวดั

การเขียนเชิงสร้างสรรค์	 แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา
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ภาษาไทย	กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

		 ตอนที่	1		การวิ เคราะห ์หาประสิทธิภาพของ

แผนการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	และการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษา	ปีที	่3	ตามเกณฑ์	80/80

	 ตอนที่	2		การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	CIRC	และการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	

	 ตอนท่ี	3		การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ

ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์	 

และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วม

มอืแบบ	CIRC	และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความ

รู	้7	ขั้น		 	

ผลการวิจัย

		 ผลการวิจัย	สรุปได้ดังนี้

	 1.		แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	 84.16/83.54	 และ	 83.78/82.32	 

ตามล�าดับ			

	 2.		แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	

CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	มีค่า

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	 .6949	 และ	 .6819	 แสดงว่า

นกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	69.49	

และ	68.19	ตามล�าดับ

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	กลุ่มที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	และกลุ่มที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 ความสามารถการเขียน

เชิงสร้างสรรค์	 และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย	 ไม่

แตกต่างกัน	

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.		ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้	

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้	 	

	 	 1.1		 การหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

84.16/83.54	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 หมายความว่า	

นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 การ

ปฏิบัติกิจกรรมใบงาน	 และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	 

8	แผน	คดิเป็นร้อยละ	84.16	และคะแนนทดสอบวดัความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และความสามารถการ

เขยีนเชงิสร้างสรรค์	คดิเป็นร้อยละ	83.54	ทีป่รากฏผลเช่น

นี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ

กจิกรรมการเรียนผ่านการร่วมมอืช่วยเหลือกันในกลุ่ม	ช่วย

เสรมิสร้างการร่วมกนัด้วยความรบัผดิชอบในการเรยีนและ

การลงมอืปฏบิตั	ิผูเ้รยีนแต่ละคนมโีอกาสแสดงความรูค้วาม

สามารถที่มีอยู่ของตน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการท�างาน

ในกลุ ่มมากที่สุด	 ครูเป็นเพียงผู ้คอยชี้แนะส่งเสริมให้

กิจกรรมด�าเนินไปตามจุดมุ่งหมาย	กิจกรรมที่ใช้จึงมีความ

หลากหลายในแต่ละขั้นตอน	 โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ผู้

เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง	 เสริมสร้างให้ผู้

เรียนได้ปฏิบัติทั้งในด้านการอ่าน	 การเขียนและใช้ทักษะ

ทางภาษาอย่างต่อเนือ่งและมคีวามหลากหลาย	กจิกรรมมี

ความเช่ือมโยงกบัพฒันาการผู้เรยีน	ส่งผลให้เกดิความสนใจ	

กระตอืรอืร้นในการปฏบิตังิานและได้รบัความพอใจกบัการ

เรียน	 สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่ายและชัดเจนยิ่งข้ึน	
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นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสาระ

ส�าคญัของเนือ้เรือ่งจนเข้าใจ	โดยผูเ้รยีนได้อ่านและท�าความ

เข้าใจสาระส�าคัญของเนื้อเรื่องด้วยตนเอง	 และสนทนาซัก

ถามผ่านกลุ่ม	 ก่อนเขียนสรุปเนื้อเรื่องที่เป็นความคิดรวบ

ยอดด้วยตนเอง	 ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ทักษะการอ่าน	 การ

เขียนภาษาไทยที่เหมาะสมและมีคุณภาพ	 ที่จะช่วยให้ผู้

เรยีนเกดิความเข้าใจในบทเรยีนภาษาเพิม่ขึน้	รวมทัง้ความ

หมายของค�าศัพท์และหลักเกณฑ์ภาษาที่ถูกต้อง	 ผ่าน

กิจกรรมการฟังเรื่องเล่า	การจับคู่สนทนา	การเขียนบันทึก

สิ่งที่ได้ฟังได้อ่าน	 มีการทบทวนซ�้าจนเกิด	 ความเข้าใจ	

สามารถอธิบายหรือเล่าสื่อความหมายให้คนอื่นเข้าใจ	

(Johnson	and	Johnson.	1987	:	201)	จากปัจจัยและ

เงือ่นไขดงักล่าว	จงึส่งผลให้แผนการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่

ร่วมมือแบบ	CIRC	วิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	มี

ประสทิธิภาพในระดบัทีค่่อนข้างสงู	ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาค้นคว้าของ	จิราวรรณ	จ้อยภูเขียว	(2554	:	90-91)	

ทีพ่บว่า	แผนการจดักจิกรรมการเรียนรูก้ลุม่ร่วมมอืเทคนคิ	

CIRC	 เรื่อง	 การอ่านเชิงวิเคราะห์	 วิชาภาษาไทย	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 86.51/84.66	

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	กชนันท	์ข่มอาวุธ	(2549	:	

58-84)	ที่พบว่า	ผลการสร้างชุดการเรียนด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	 CIRC	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ	89.97/81.37	และผลการศึกษาของ	

จฬุาลกัษณ์	กองพลิา	(2553	:	90)	ทีพ่บว่า	แผนการจดัการ

เรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ	 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย

กลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	1	มีประสิทธิภาพเท่ากับ	85.47/82.92

	 	 1.2		 การหาประสทิธภิาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	ขั้น	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.78/82.32	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 หมายความว่า	

นักเรียนได้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียน	 การ

ปฏิบัติกิจกรรมใบงาน	 และการทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	 

8	แผน	คดิเป็นร้อยละ	83.78	และคะแนนทดสอบวดัความ

สามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 และความสามารถการ

เขียนเชิงสร้างสรรค	์คิดเป็นร้อยละ	82.32	และเป็นไปตาม

ความมุ่งหมายที่ตั้งไว้	 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ

เป็นผลเนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความ

รู้	เป็นรูปแบบวิธีการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา	 ด้วยวิธีการ

ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบหรือความรู้ความจริงโดยการ

แสวงหาความรู	้มุง่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนฝึกคิดหาเหตผุล	ลงมอื

ปฏิบัติ	ส�ารวจตรวจสอบ	สามารถใช้วิธีการศึกษาหาความ

รู้ด้วยแนวคิดกระบวนการสืบเสาะ	 (Inquiry	 Approach)	

ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้น

พบความรู	้หรอืประสบการณ์การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย

ด้วยตนเอง	 สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเองได้	

และเก็บความรู ้ ไว ้ในสมองได้ยาวนานโดยผู ้สอนจัด

สถานการณ์	 หรือตั้งค�าถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนใช้

ความคดิหาวธิแีก้ปัญหาได้เองและสามารถน�าการแก้ปัญหา

มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้	 นอกจากน้ีกลวิธีการ

จัดการเรียนแบบสืบเสาะความรู	้ ยังเป็นกิจกรรมการเรียน

ทีช่่วยจงูใจและสนบัสนุนให้ผูเ้รยีนค้นพบความคดิรวบยอด

ส�าคัญของบทเรยีน	ซึง่ความส�าเรจ็ในการเรยีนแบบสบืเสาะ

ความรู้อาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อน

ในกลุ่มย่อย	 เป็นกิจกรรมการเรียนเพื่อค้นหาค�าตอบหรือ

แก้ปัญหาที่ใช้ค�าถามเพ่ือน�าไปสู่การตัดสินใจของผู้เรียน	

ประกอบการใช้ค�าถาม	 การคิดและความเช่ือ	 โดยผู้สอน

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและได้รับการจูงใจ	 ที่อาจ

จะต้องเวลาในการคิดไตร่ตรองเพื่อการตอบสนองและ

สะท้อนผลของผู้เรียนต่อสถานการณ์ปัญหานั้นมากขึ้น	ซึ่ง

การกระตุ้นให้ผู ้เรียนบรรลุผลในการค้นหาค�าตอบตาม

วัตถุประสงค์	อาจต้องใช้ค�าถามชี้น�าให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์

และคิดอย่างลุ่มลึกมากขึ้น	 เพื่อเช่ือมโยงไปยังเน้ือหาบท

เรยีน	โดยให้ใช้ข้อมลูและหลกัฐานร่องรอยช่วยในการตรวจ

สอบวิธีการคิดเบื้องต้นว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องเหมาะสม	

และมีคุณภาพหรือไม่เพียงใด	 (Lemlech.	 2004	 :	 114-

192)	 ซึ่งเงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวช่วยส่งผลให้แผนการ
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จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3	 มีประสิทธิภาพใน

ระดับค่อนข้างสูง	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ทองค�า	

บรรณะศร	ี(2550	:	80)	ที่พบว่า	ระบบการเรียนรู้ที่ใช้สื่อ

ประสมประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 วิชา

ภาษาไทย	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.20/82.25	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระ	 สุดสังข์	

(2550	 :	 117-118)	 ท่ีพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้	 วิชาภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 

มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	82.30/81.20	และ	สอดคล้องกบัผล

การวิจัยของศรีไพร	 สังฆะคุณ	 (2554	 :	 142)	 ที่พบว่า

แผนการจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 	 วิชา 

ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

83.20/85.00

	 2.		การศกึษาดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดัการ

เรียนรู้สามารถอภิปรายผลได	้ดังนี้

	 	 2.1	 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ

แบบ	CIRC	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที	่3	มค่ีาดชันปีระสทิธผิลเท่ากบั	.6949	แสดงว่านกัเรยีน

มีความก้าวหน้าทางการเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 69.49	 ที่

ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	กิจกรรมการจัดการเรียน

รู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 ได้รับการออกแบบผ่านการ

จดัการเรยีนรู้ทีส่นบัสนนุให้ผูเ้รยีน	มโีอกาสได้เรยีนรูร่้วมกนั

เป็นกลุม่ย่อย	ทีค่ละความรูค้วามสามารถแตกต่างกัน	โดยที่

ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู	้ ภายใต้

การมปีฏสิมัพนัธ์ของสมาชกิในกลุม่ทีมุ่ง่เน้นในความส�าเรจ็

ของกลุ่ม	ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การแบ่งปัน

ทรัพยากรการเรยีนรู	้รวมทัง้การเป็นก�าลงัใจแก่กันและกนั	

คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า	สมาชิกในกลุ่มไม่

เพียงแต่จะร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น	หาก

แต่จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องเพือ่นสมาชิกทกุ

คนในกลุ่ม	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความส�าเร็จของแต่ละบุคคล	

ก่อนที่จะสรุปรวมเป็นความส�าเร็จของกลุ่ม	 (สุวิทย์	 มูลค�า	

และอรทยั	มลูค�า.	2545	:	134-135)	นอกจากนีก้ารจดัการ

เรียนรู้แบบ	CIRC	ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตั้ง

เป้าหมายร่วมกัน	รวมทัง้กระตุน้ให้ผู้เรยีนเกดิแรงจงูใจทีจ่ะ

รบัผดิชอบและเรยีนรูร่้วมกบัผูอ้ืน่	ในด้านการอ่านและการ

เขยีนภาษา	โดยจดัให้ผู้เรียนจากแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัอ่านเพือ่

สร้างความเข้าใจในเนือ้หาทีก่�าหนด	ขณะทีน่กัเรยีนในกลุ่ม

ที่เหลือจะร่วมกันท�ากิจกรรมในการอ่าน	 ได้แก่	 การสร้าง

ข้อความคาดการณ์จากเรือ่งทีอ่่าน	การระบคุณุลกัษณะตวั

บุคคลในเรื่องที่อ่าน	การระบุปัญหา	การค้นหาค�าตอบของ

ปัญหา	 การสรุปเนื้อเร่ือง	 การใช้ค�าศัพท์ในเนื้อเร่ือง	 การ

อ่านเพื่อความเข้าใจในเน้ือเรื่อง	 และการเขียนในสาระ

ส�าคญัของเรือ่งทีอ่่าน	หลงัจากนัน้นกัเรยีนแต่ละคนจะกลบั

เข้ากลุ่มตัวเอง	 และน�าข้อมูลความรู้จากภายนอกกลุ่มไป

ผสมผสานสรุปสาระส�าคัญร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อช่วยให้

ผู้เรียนเสริมสร้างทักษะด้านความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น	

(Ong	&	Borich.	2006	:	114)	เงื่อนไขดังกล่าวจะส่งผลให้

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 วิชา

ภาษาไทย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ	 .6949	 หรือแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรยีนคิดเป็นร้อยละ	69.49	ซึง่สอดคล้องกบัผลการ

วิจัยของดรุณี	อินทร์บัว	(2549	:	44-68)	ที่พบว่า	นักเรียน

ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ	 CIRC	 มี

คะแนนผลสมัฤทธิก์ารอ่านจบัใจความภาษาไทย	เฉลีย่หลงั

เรียนคิดเป็นร้อยละ	79.87	สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

จุฬาลักษณ์	กองพิลา	(2553	:	90)	พบว่า	ดัชนีประสิทธิผล

ของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ	 แบบ

กลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	มีค่าเท่ากับ	.5607	และสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ	จิราวรรณ	จ้อยภูเขียว	(2554	:	91)	ที่

พบว่า	ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

กลุ่มร่วมมือเทคนิค	CIRC	เรื่อง	การอ่านเชิงวิเคราะห	์กลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่3	มค่ีาเท่ากบั	

0.7505	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด

เป็นร้อยละ	75.05	

	 	 2.2		 แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

ความรู	้7	ขัน้	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ชัน้มธัยมศกึษา



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (24) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 13 No. 1 (24) January - June 2016

306

ปีที่	3	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	.6819	แสดงว่านักเรียนมี

ความก้าวหน้าทางการเรยีน	คดิเป็นร้อยละ	68.19	ทีป่รากฏ

ผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	 ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่มุ ่งเน้นให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหา	 แล้ว

ค้นหาค�าตอบด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ	 ควบคู่กิจกรรม

การเรยีนรู้แบบร่วมมอืกบักลุม่เพือ่น	ซึง่แนวคดิการสืบเสาะ

ความรู้จะประกอบด้วยกระบวนการเผชิญปัญหา	มีการจัด

เกบ็รวบรวมข้อมลูและการตรวจสอบข้อมลู	เป็นการค้นหา

ค�าตอบเพ่ือยนืยนัข้อความสมมตฐิานหรอืการคาดการณ์ค�า

ตอบล่วงหน้า	 ด้วยข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อถือและยอมรับ

ได้	 รวมทั้งการจัดระบบระเบียบความรู้เพื่ออธิบายผลการ

ส�ารวจค้นหาค�าตอบ	และการวเิคราะห์สะท้อนผลกระบวน

การสืบเสาะในขั้นสุดท้าย	 เพื่อน�าพิจารณาปรับปรุงกลวิธี

การสืบเสาะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้วิธีการ

จัดการสืบเสาะความรู ้ ท่ีดี 	 ควรก�ากับควบคุมการมี

ปฏิสัมพันธ์ของครู	และการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ

สืบเสาะความรู้แก่ผู้เรียน	 ในขณะเดียวกันสามารถจัดให้ 

ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในการเรียนรู	้ ให้อิสระทางการคิดและ

สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน	 จัดสภาวะแวดล้อม

ทางสติปัญญาเพื่อเปิดกว้างทางความคิด	 อีกท้ังครูและ 

ผู้เรียนควรได้รับโอกาสให้ใช้ความคิดจากท้ังสองฝ่ายใน

ลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกนั	ดงันัน้การสืบเสาะความรูจ้งึสามารถ

ใช้วิธีให้การช้ีแนะและไม่ให้ได้รับการชี้แนะจากผู้สอนก็ได้	

(Lasley	II	et	al	2002	:	147)	ซึ่งเงื่อนไขการจัดกิจกรรม

ดงักล่าวจะช่วยส่งผลให้แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ

หาความรู ้	 7	 ขั้น	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย	 ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีดัชนีประสิทธิผลในระดับค่อนข้างสูง	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระ	 สุดสังข์	 (2550	 :	 117-

118)	 ที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ

รู	้วิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1	มีดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ	0.7004	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ศรีไพร	

สงัฆะคณุ	(2554	:	142)	ทีพ่บว่าแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้	วิชาภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1	มี

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.8165	

	 3.		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	CIRC	 และการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 7	 ขั้น	 มีความสามารถการ

อ่านเพือ่ความเข้าใจ	การเขยีนเชงิสร้างสรรค์	และเจตคตต่ิอ

การเรียนวิชาภาษาไทย	 ไม่แตกต่างกัน	 ที่ปรากฏผลเช่นน้ี

อาจเนือ่งมาจาก	นกัเรยีนทัง้สองกลุ่ม	ได้รบัการจดัการเรยีน

รู้ในบริบทเง่ือนไขของกิจกรรมที่น�าไปสู่ผลตามกรอบด้าน

ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ	 การเขียนเชิง

สร้างสรรค์	และเจตคตต่ิอการเรยีนวชิาภาษาไทยทีใ่กล้เคยีง

กนั	กล่าวคอื	นกัเรียนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วม

มือแบบ	 CIRC	 มีการออกแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ปฏิบัติผ่านกลุ่มร่วมมือ	 ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

ประเด็นสาระส�าคัญของเนื้อเรื่องในบทเรียนจนเข้าใจ	โดย

ผู้เรียนได้อ่านและท�าความเข้าใจสาระส�าคัญของเน้ือเรื่อง

ด้วยตนเอง	 และมีการสนทนาซักถามผ่านกลุ่ม	 ก่อนเขียน

สรุปเน้ือเรื่องของความคิดรวบยอดในเน้ือเรื่องที่อ่าน	 ซ่ึง

เป็นวธิกีารเรยีนรูท้กัษะการอ่านการเขยีนภาษาทีเ่หมาะสม

และมีคุณภาพ	 ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความเข้าใจในบทเรียน

ภาษาไทยเพิ่มขึ้น	รวมทั้งความเข้าใจในความหมายของค�า

ศัพท์และหลักภาษาที่ถูกต้อง	 ประกอบกับ	 Ong	 and	 

Borich	(2006	:	114-115)	ได้อธิบายจุดเน้นและประเด็น

ส�าคญัของกจิกรรมการเรยีนด้วยกลุ่มร่วมมอืแบบ	CIRC	ไว้

ว่า	เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาความสามารถการอ่านและการ

เขียน	ภาษาอังกฤษ	ที่ออกแบบให้เรียนเป็นทีมหรือกลุ่มที่

เหมาะสม	 และจัดให้ผู้เรียนจากแต่ละกลุ่มมาจับคู่ช่วยกัน

น�าความรู้จากกลุ่มของตน	 มาแนะน�าซึ่งกันและกันในการ

อ่านบทความหรือเนื้อเร่ืองใหม่	 แล้วแสดงความคิดเห็นใน

สาระส�าคัญของเรื่องที่อ่าน	 เพื่อพยากรณ์ค�าตอบจาก

สถานการณ์ในเนือ้เรือ่งหรอืบทเรยีนทีร่่วมกนัอ่าน	โดยการ

จ�าแนกคุณลักษณะที่ส�าคัญของเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง	การ

ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้อง	การช่วยกันค้นหาค�าตอบ	การสรุป

สาระส�าคัญ	การเรยีนรูค้�าศพัท์	การฝึกอ่านเพือ่ความเข้าใจ	

และการเขียนเรื่องราวที่เก่ียวข้องก่อนกลับไปยังกลุ่มเดิม

เพือ่น�าความรูจ้ากข้างนอกกลุม่	มาน�าเสนอและแลกเปล่ียน
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กับกลุ่มเดิมของตนอีกครั้งหน่ึง	 ประกอบกับกิจกรรมการ

เรียนแบบ	 CIRC	 เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนด้วยกลุ่มร่วม

มือ	 ซึ่งมีเงื่อนไขหลักการส�าคัญได้แก่	 การจัดให้ผู้เรียนมี

กจิกรรมทีสั่มพนัธ์เก่ียวข้องกนัในด้านบวก	ความส�าเรจ็ของ

ผู ้เรียนรายบุคคลจะเชื่อมโยงไปสู ่ความส�าเร็จของกลุ ่ม	 

ดังนั้นการเรียนจึงต้องจูงใจผู้เรียนในกลุ่มกระตุ้นสนับสนุน 

ให้เพื่อนสมาชิกแต่ละคนประสบผลส�าเร็จด้วย	 การมี

ปฏสัิมพนัธ์เพ่ือส่งเสรมิการเรยีนของผูเ้รยีนในกลุม่ผ่านการ

สนับสนุนให้แต่ละคนใช้ความพยายามของตนอย่างเต็มท่ี	

การเสริมสร้างให้ผู้เรียนและกลุ่มมีความรับผิดชอบในการ

บรรลุเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน	 โดย

การมุ่งหวังไปที่ผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนาทักษะทีม

งาน	 ด้วยจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทาง

วิชาการ	 ที่ถูกต้อง	 และมีการใช้กระบวนการกลุ่มตาม

บทบาทหน้าทีข่องผูเ้รยีนแต่ละคน	เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการ

เรียนรู	้(Johnson,	Johnson,	&	Smith.	1998	:	21-23)	

ในขณะที่กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	7	ขั้น	

สนับสนุนให้ผู ้เรียนค้นหาค�าตอบและข้อมูลความรู้ด้วย

ตนเอง	ผ่านการปฏบิตัด้ิวยความพยายามจนเกดิความเข้าใจ

ด้านการรู้คิด	 มีการปรับปรุงพัฒนาและการประยุกต์ใช้

ความรู้	 (Reid.	 1999;	 cited	 in	 Jernigan.	 2011	 :	 1)	

นอกจากนีก้จิกรรมการเรยีนแบบสบืเสาะความรูย้งัให้ความ

ส�าคัญกับการสนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหาประเด็นที่ต้องการ

ค�าตอบ	ในเหตุการณ์ที่ต้องการเรียนรู้	โดยการอภิปรายใน

แนวทางของการค้นพบ	ด้วยการใช้ค�าถามเพื่อระดมความ

คดิ	จากนัน้จดัให้ผูเ้รยีนในกลุม่ย่อยวางแผนการปฏบิตัแิละ

ก�าหนดกิจกรรมในการค้นหาค�าตอบ	 เมื่อปฏิบัติกิจกรรม

จนได้ผลค�าตอบออกมาแล้ว	ผูเ้รยีนจะพจิารณาเงือ่นไขและ

เหตุผลส�าหรับน�าค�าตอบไปประยุกต์ในระยะต่อไป	ซึ่งการ

คิดด้วยเหตุผลของผู้เรียน	 จะเป็นพื้นฐานส�าคัญของการ

เรียนรู้ด้านการอ่าน	 การเขียน	 และการคิดค�านวณทาง

คณิตศาสตร์ด้วย	 (Huber	 &	Moore.	 2001;	 cited	 in	

Jernigan.	 2011	 :	 35)	 รวมทั้งกิจกรรมการเรียนแบบสืบ

เสาะความรู้ที่ด	ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความคิดรวบยอดใน

บทเรยีน	การใช้ความรู้ทีม่อียูช่่วยเสรมิสร้างให้เกดิการเรยีน

รูใ้หม่	ช่วยให้เข้าใจแนวความคิดท่ีเหน็นามธรรมและทกัษะ

กระบวนการคิด	ช่วยกระตุน้ให้ผู้เรยีนประสานข้อมลูในการ

ประเมินตรวจสอบความเข้าใจร่วมกับผู้อื่น	 กระตุ้นเร้าให้ 

ผู้เรียนถามและตอบค�าถามผ่านการสังเกตสถานการณ์ 

การเรียนรู้	 และช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ	 (Shmaefsky.	 2005	 :	 44)	

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 Campbell	 (2007	 :	 

unpaged)	และ	Slone	(2007	:	unpaged)	ที่พบว่า	การ

จัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะความรู ้	 (Inquiry-Based	 

Instruction)	 และการจัดการเรียนรู ้แบบ	 5E	 ในวิชา

วิทยาศาสตร์	 ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรยีนแบบดงักล่าวมคีวามรูค้วามเข้าใจในความคิดรวบยอด

ของเนือ้หาบทเรยีนเพิม่ขึน้	จากเงือ่นไขและเหตผุลดงักล่าว

ข้างตันจึงส่งผลให้นักเรียนทั้งสองกลุ่ม	 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู	้7	ขั้น	มีความสามารถการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ	การเขยีนเชงิสร้างสรรค์	และเจตคตต่ิอการเรยีน

วิชาภาษาไทย	ไม่แตกต่างกัน	

 

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 	1.1		ในการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอืแบบ	

CIRC	และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ	หาความรู	้7	ขั้น	

ควรค�านึงถึงเงื่อนไขด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลของ 

ผู้เรียน	 และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจ

ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

	 		 1.2		 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนที่มีปัญหาการ

เรียน	 เกิดความสนใจและมุ่งมั่นในการคิดหาค�าตอบอย่าง

ใกล้ชดิ	เพือ่ช่วยให้นกัเรยีนกล้าแสดงออกและมคีวามมัน่ใจ

ในการเรียนมากขึ้น

	 	 1.3		 ครูควรศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นราย

บคุคลก่อนการจดักจิกรรมการเรยีน	เพือ่จะได้สนบัสนนุใน

ด้านการมอบหมายงาน	 การแสดงออก	 การค้นหาค�าตอบ
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ด้วยตนเองและการเรียนรู้ผ่านกลุ่มเพื่อนที่เหมาะสม	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู	้ 7	 ขั้น	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและระดับชั้น

อื่น	ตามความเหมาะสม

	 	 2.2		 ควรน�าการจดัการเรยีนรูด้้วยกลุม่ร่วมมอื

แบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู	้ 

7	ขั้น	 ไปศึกษาผลการวิจัยตามกรอบตัวแปรอื่น	 เช่น	การ

คิดสร้างสรรค์	 การให้เหตุผล	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

การยอมรับนบัถือตนเอง	ความฉลาดทางอารมณ์	ความเชือ่

มั่นในตนเองความใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	หรือการความคงทนในการเรียนรู้

	 	 2.3		 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้การจัดการ

เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ	 CIRC	 และการจัดการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรู	้7	ขัน้	กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบอืน่	
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นวัตกรรมการศึกษาการสอนภาษาไทย

ผู้แต่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	

บทวิจารณ์โดย	ขวัญชัย	ขัวนา	

	 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่เรียบเรียงอย่างเป็นล�าดับ	ขั้นตอน	แบ่งเนื้อหาออกเป็น	8	บท	ได้แก่	บทที่	1	ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย	บทที	่2	พัฒนาการทางภาษาของเด็กและจิตวิทยาการเรียนรู้	บทที่	3	นวัตกรรมการศึกษากับ

การสอนภาษาไทย	บทที	่4	การสอนการอ่านและการเขียน	บทที่	5	การสอนฟังการดูและการพูด	บทที่	6	การสอนหลัก

การใช้ภาษา	บทที	่7	การสอนวรรณคดแีละวรรณกรรมบทที	่8	การวดัและประเมนิผลภาษาไทย	โดยมรีายละเอยีดในการ

วิจารณ์ดังนี้

 บทที่ 1		ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทย	บทนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอเนื้อหาสาระเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	1)	การก�าเนิด

ของภาษา	2)	ความหมายของภาษา	3)	การเกดิอกัษรไทย	4)	ความส�าคญัของภาษาไทยและ	5)	ลกัษณะภาษาไทย	เป็นการ

น�าเสนอความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกับการก�าเนดิของภาษาและภาษาไทยอย่างเป็นล�าดบัข้ันตอนและมีการยกตัวอย่างทีช่ดัเจน

ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

 บทที่ 2		 พัฒนาการทางภาษาของเด็กและจติวทิยาการเรยีนรู	้บทนีผู้เ้ขยีนได้แยกอธบิายเนือ้หาสาระเป็น	8	ส่วน	

ได้แก่	1)	ความหมายการพัฒนา	2)	ลักษณะของพัฒนาการ	(Characteristics	of	Development)	3)	ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพัฒนาการของมนุษย	์4)	ขั้นของการพัฒนาการ	(Stage	of	Development)	5)	ล�าดับขั้นของพัฒนาการตามแนวคิด

ของอิลิซาเบธเฮอร์ล็อก	 (Elizabeth	Hurlock)	 6)	 พัฒนาการทางภาษาของเด็ก	 7)	 จิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้	 และ	 

8)	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้	(Factors	influencing	the	effectiveness	of	learning)	เป็นการ

น�าเสนอความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการทางภาษาของเด็กและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย	ท�าให้ครูหรือ 

ผู้สอนได้น�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสมและมีระเบียบแบบแผน

 บทที่ 3 	นวัตกรรมการศึกษากับการสอนภาษาไทย	 บทน้ีผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	 7	 ส่วน	 ได้แก่	 

1)	ความหมายนวัตกรรม	2)	ความส�าคัญของนวัตกรรม	3)	หลักส�าคัญในการพิจารณาการเป็นนวัตกรรม	4)	ประเภทของ

นวัตกรรม	5)	หลักส�าคัญในการน�านวัตกรรมไปใช	้6)	นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับ	เทคนิควิธีการเรียนการสอน	

1	ค.ด.	(หลักสูตรและการเรียนการสอน)	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร
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และ	7)	นวตักรรมการสอนภาษาไทยด้วยสือ่การเรยีนการสอน	เป็นการน�าเสนอความรู	้ความเข้าใจ	แนวคดิ	กระบวนการ	

วิธีสอน	และสื่อการเรียนการสอน	หรือนวัตกรรม	ซึ่งในแต่และนวัตกรรมจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน	ท�าให้ครูหรือผู้สอนได้

น�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย	 เหมาะสมกับจุดประสงค์	 เนื้อหารสาระ	 ผู้เรียน	 และ

บริบทของผู้เรียน	ท�าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

 บทที่ 4		การสอนการอ่านและการเขียน	 บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	 2	 ส่วน	 ใหญ่ๆ	 ได้แก่	 

1)	การสอนการอ่าน	มีรายละเอียดดังนี้	1.1)	ความหมายการอ่าน	1.2)	ความส�าคัญของการอ่าน	1.3)	จุดมุ่งหมายของ

การอ่าน	1.4)	ทฤษฎีการอ่าน	1.5)	ประเภทของการอ่าน	1.6)	ปัญหาการอ่าน	1.7)	นวัตกรรมการสอนอ่านแจกลูกสะกด

ค�า	1.8)	นวตักรรมการสอนอ่านแจกลกูสะกดค�าแบบกระบวนการ	1.9)	นวตักรรมการสอนสะกดค�าทีม่ตีวัสะกดตามแบบ

การสอนโดยใช้หนังสือเรียน	1.10)	การสอนอ่านออกเสียง	1.11)	นวัตกรรมการสอนอ่านออกเสียง	1.12)	การสอนอ่าน 

ในใจ	 (การอ่านจับใจความ)	 1.12)	 นวัตกรรมการสอนอ่านจับใจความ	 และ	 2)	 การสอนการเขียน	 มีรายละเอียดดังน้ี	 

2.1)	จดุมุง่หมายของการสอนเขยีน	2.2)	ความส�าคญัของการเขยีน	2.3)	การเขยีนเรยีงความ	2.4)	นวตักรรมการสอนเขยีน

เรยีงความ	2.5)	การเขียนย่อความ	2.6)	นวตักรรมการสอนการเขยีนย่อความ	2.7)	การสอนเขียนจดหมาย	2.8)	นวตักรรม

การสอนการเขียนจดหมาย	2.9)	การสอนเขียนบทร้อยกรอง	2.10)	นวัตกรรมการสอนบท	ร้อยกรอง	 เป็นการน�าเสนอ

ความรู	้ความเข้าใจในวิธีการสอนการอ่านและการเขียนที่หลากหลาย	เช่น	การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม	การสอนแบบ

กระบวนการปฏิบัติ	 การสอนแบบการท�าโครงงาน	 การสอนแบบแผนผังความคิด	 และการสอนแบบแผนภาพโครงเร่ือง	

ท�าให้ครูหรือผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตาม 

จุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

 บทที่ 5		การสอนฟังการดูและการพูด	 บทนี้ผู ้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	 3	 ส่วน	 ใหญ่ๆ	 ได้แก	่ 

1)	การฟัง	มีรายละเอียดดังนี้	1.1)	ความหมายการฟัง	1.2)	แนวทางการพัฒนาทักษะการฟัง	1.3)	วิธีการสอนทักษะการ

ฟัง	1.4)	หลักการสอนทักษะการฟัง	1.5)	นวัตกรรมที่ใช้ในการสอนฟัง	2)	การดู	มีรายละเอียดดังนี	้2.1)	สาระส�าคัญการ

ดู	2.2)	นวัตกรรมที่ใช้ในการสอนดู	และ	และ	3)	การพูดมีรายละเอียดดังนี	้3.1)	การสอนพูด	3.2)	แนวทางพัฒนาทักษะ

การพูด	3.3)	สาระส�าคัญการสอนพูด	3.4)	นวัตกรรมที่ใช้ในการสอนพูด	เป็นการน�าเสนอความรู	้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ฟัง	การดู	การพูด	และมีการน�าเสนอนวัตกรรมในการสอนการฟัง	การดู	และการพูด	ส�าหรับครูหรือผู้สอน	เพื่อพัฒนาให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	และทักษะในด้านต่างๆ	ตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

 บทที่ 6		การสอนหลักการใช้ภาษา	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	1)	เนื้อหาการสอน

หลักการใช้ภาษา	2)	นวัตกรรมการสอนหลักการใช้ภาษา	เป็นการน�าเสนอความรู	้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนหลักการ

ใช้ภาษาซึ่งมีเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และนวัตกรรมการสอนหลักการใช้ภาษาโดย

ใช้วกีารสอบแบบกระบวนการกลุ่ม	กระบวนการปฏบิตั	ิและการสอนแบบบูรณาการ	ซึง่กจิกรรมการสอนแต่ละวธิเีป็นการ

สอนแบบทกัษะสมัพนัธ์ทางภาษา	ซึง่ครหูรอืผูส้อนจะต้องน�าไปใช้จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกับผูเ้รยีนและเนือ้หา

เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตนเอง

 บทที่ 7			การสอนวรรณคดีและวรรณกรรม	 บทน้ีผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก	่ 

1)	การก�าหนดวรรณคดใีนการเรยีนการสอนภาษาไทย	2)	ข้อควรค�านงึในการจดัการเรยีนการสอนวรรณคด	ี3)	นวตักรรม

ที่ใช้ในการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม	 และ	 4)	 แนวทางการน�าวรรณกรรมท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน	 เป็นการ 
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น�าเสนอความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ	วรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆ	ที่มีความส�าคัญในแต่ละพื้นที่หรือท้องถิ่น	เพื่อให้ครู

หรือผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข	 เห็น

คุณค่า	มีความซาบซึ้ง	และมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้

 บทที่ 8 	การวัดและประเมินผลภาษาไทย	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	 6	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 ความ

ส�าคญัของการวดัผลและประเมนิผล	2)	ค�าศพัท์ทีส่มัพนัธ์กบัการวดัผลและประเมนิผล	3)	ความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัผล

กับกระบวนการเรียนรู้	 4)	 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษา	 5)	 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรยีนรูภ้าษาไทย	และ	6)	แนวทางการวดัและประเมนิผลกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	มรีายละเอยีดดงัน้ี	6.1)	สาระ

การอ่าน	6.2)	สาระกลางเขียน	6.3)	สาระการฟัง	การดู	และการพูด	6.4)	สาระหลักการใช้ภาษาไทย	6.5)	สาระวรรณคดี

และวรรณกรรม	เป็นการน�าเสนอความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลภาษาไทย	ด้านพุทธิพิสัย	ด้านทักษะ

พสิยั	และด้านจติพสิยั	ให้สอดคล้องกบักลุม่สาระการเรยีนรู	้โดยมเีครือ่งมอืและวธิกีารวดัทีห่ลากหลายเพือ่เป็นการตรวจ

สอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	และคุณภาพการสอนว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

 

คุณค่าของหนังสือเล่มนี้

	 กล่าวโดยภาพรวมหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าแก่การอ่าน	โดยเฉพาะครู	อาจารย	์นักการศึกษาหรือนักศึกษาที่เรียนใน

สาขาครศุาสตร์	ศกึษาศาสตร์	หรอืแม้กระทัง่ครทูีป่ฏบิตักิารสอนในกลุม่สาระวชิาอืน่ๆ	ไม่เฉพาะกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิา

ภาษาไทยเท่านัน้	เพราะเนือ้หาในหนงัสอืเล่มนีส้ามารถน�าประยกุต์ใช้ได้ในหลายหวัข้อ	จะช่วยท�าให้ผูอ่้านมีความรู	้ความ

เข้าใจในการจดัการเรียนการสอน	ซึง่น�ามาถ่ายทอดโดยมุง่เน้นการใช้นวตักรรม	เทคนคิ	วธิสีอนอย่างหลากหลายให้ผูอ่้าน

ได้ศกึษาและน�าไปใช้ในการสอนภาษาไทย	นอกจากนีย้งัได้น�าแนวคิดและการวธิสีอนต่างๆ	มาใช้จดักิจกรรมการเรยีนการ

สอน	ในหนงัสอืเล่มนีม้เีนือ้หาสาระส�าคญั	คอื	การก�าเนดิของภาษา	ความหมายของภาษา	การเกดิอกัษรไทย	ความส�าคญั

ของภาษาไทย	พัฒนาการทางภาษาของเด็กและจิตวิทยาการเรียนรู้	 นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาไทย	 การสอนการอ่านและการเขียน	 ซึ่งผู้เขียนได้น�านวัตกรรมในด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน	 เช่น	 

การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม	 การสอนแบบกระบวนการปฏิบัติ	 การสอนแบบการท�าโครงงาน	 การสอนแบบแผนผัง

ความคิด	 และการสอนแบบแผนภาพโครงเรื่อง	 นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการวัดและประเมินผลภาษาไทยในแต่ละทักษะ

และสาระการเรยีนรู	้ได้แก่	การอ่านออกเสยีง	การเขยีน	การฟัง	การด	ูการพดูเล่าเรือ่ง	เพือ่เป็นแนวทางในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนของครูหรือผู้สอนในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่ดีขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ประสพสุข  ฤทธิเดช. (2559). นวัตกรรมการศึกษาการสอนภาษาไทย. มหาสารคาม: โรงพิมพ์อภิชาติการพิมพ์มหาสารคาม .
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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	บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน	์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	หรือแผนการทดลองทางสถิต	ิการสุ่ม

ตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

  1.7 ผลการศกึษา แจ้งผลทีพ่บตามล�าดบัหวัข้อของการศึกษาวจิยัอย่างชดัเจนได้ใจความ	ถ้าผลไม่ซบัซ้อนไม่มี

ตวัเลขมาก	ควรใช้ค�าบรรยาย	แต่ถ้ามตีวัเลขมาก	ตวัแปรมาก	ควรใช้ตาราง	แผนภมูแิทน	ไม่ควรมเีกนิ	5	ตารางหรอืแผนภมูิ	

ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ	และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

  1.8 

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	เอกสารอ้างอิง

 3.  บทวิจารณ์หนังสือ

  3.1	ข้อมูลทางบรรณานุกรม

	 	 3.2	ชื่อผู้วิจารณ์

	 	 3.3	บทวิจารณ์

เอกสารอ้างอิง

  ใช้รูปแบบการอ้างอิง	APA	(American	Psychological	Association	citation	Style)

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	ให้ใช้	ตารางที่	1	.............,	ภาพประกอบ	1	.............,	แผนภูมิ	1	.............

  1.10 
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ตัวอย่างการท�าเอกสารอ้างอิง

หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.	สถานที่พิมพ์	:	ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง
เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์.	(2546).	การคัดเชิงอนาคต. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ฐานการพิมพ์.

บทความจากวารสารหรือนิตยสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ.	(ปีที่ตีพิมพ์).	ชื่อบทความ.	ชื่อวารสาร.	ปีที่	(ฉบับที่),	หน้า.

ตัวอย่าง
ศรีศักด์ิ	 วัลลิโภดม.	 (2552).	 ประวัติศาสตร์ชาวบ้านคือประวัติศาสตร์ของชุมชน.	วารสารประชาคมวิจัย.	 15	 (87),	 

	 35-36.

บทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ.	(ปีที่พิมพ์,	ด/ว).	ชื่อบทความ.	ชื่อหนังสือพิมพ์.	หน้าซึ่งปรากฏบทความ

ตัวอย่าง
ผาสุก	อินทราวุธ.	(2544,	กรกฎาคม	21).	สังคมชนชั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศจีน.	กรุงเทพธุรกิจ, น.	6-7.

วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อวิทยานิพนธ.์ สถาบันที่พิมพ์	:	ชื่อสถาบันการศึกษา.

เยาวภา	 เจริญบุญ.	 (2537).	 การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการท�าวิจัยในช้ันเรียนของครูมัธยมศึกษาใน 

  กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต).	กรุงเทพฯ	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต).	ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ,	วันที่ท�าการสืบค้น.	จาก	URL

ตัวอย่าง
ศิริชัย	กาญจนวาสี.	(2548).	ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม.	สืบค้นเมื่อ	25	สิงหาคม	2553.	จาก	www.niets.	or.th/ 

		 aboutus_matter.html
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

ชื่อเรื่อง ภาษาไทย......( TH SarabunPSK 18 pt. หนา).......

ชื่อผู้นิพนธ	์ภาษาไทย.............1 

ชื่อผู้นิพนธ	์ภาษาอังกฤษ.............	1 

(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

	 บทน�า	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………...................................………………………

…………………………..........................................................................................................................................................…

………………………….......................................................................................................................................................... 

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................

	 เนื้อหา	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………...........................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................	

	 บทสรุป	(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)...………………………………………..........................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………..........................................................................................................................................................

……………………………...........................................................................................................................................................

1	รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย....(เนื้อหา	TH	SarabunPSK	ขนาด	12	Pt.	ปกติ)....ต�าแหน่ง...หน่วยงานที่สังกัด...

เอกสารอ้างอิง	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)

(รายละเอียดของเนื้อหา	TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

ชื่อผู้แต่งหนังสือ___________.	(ปีที่พิมพ์)____.	ชื่อหนังสือ_____.	ครั้งที่พิมพ์__.	สถานที่พิมพ	์:	ส�านักพิมพ์_____. 

ชือ่ผูเ้ขยีนบทความ___.	(ปีทีต่พีมิพ์)	___.	ชือ่บทความ_______.	ชือ่วารสาร_______.	ปีท่ี	(ฉบับที)่_____,	หน้า	_____.

ชื่อผู้เขียนบทความ___.	(ปีที่พิมพ์,	ด/ว)___.	ชื่อบทความ___.	ชื่อหนังสือพิมพ์______.	หน้าซึ่งปรากฏบทความ____.

ผูแ้ต่ง_________.	(ปีทีพ่มิพ์)___.	ชือ่วทิยานพินธ์____________.	สถาบนัทีพ่มิพ์	:	ชือ่สถาบนัการศกึษา_________.

ชื่อผู้แต่ง___.	(ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต)__.	ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ___,	วันที่ท�าการสืบค้น.	จาก	URL___. 
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