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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 องค์ความรู้	 ความคิด	 

		 	 ทฤษฎี	ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ	ทางการศึกษา	และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์	ต่อวงการศึกษา	

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัยทางการศึกษานักวิชาการศึกษาบุคลากร 

		 	 ทางการศึกษาและผู้ที่สนใจตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	

	 3.		 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เจ้าของ 
	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรวาท	ทองบุ		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมทรง	สุวพานิช		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	กนกวรรณ	ศรีวาปี		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อลงกต	ภูมิสายดร	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 	

	 อาจารย์	ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		 	

	 นายประภาส	ปาตลานนท์		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไพศาล	วรค�า		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ 
	 ศาสตราจารย์	ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์		 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี		 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์		 	

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

	 รองศาสตราจารย	์ดร.วิมลรัตน	์สุนทรโรจน์		 	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 รองศาสตราจารย	์ดร.ไพฑูรย์	สุขศรีงาม		 	 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 

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

	 นางสาวกรกมล	ศิริเสาร	์	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางสาวอรนุช	ชูรัตน์	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ สุนทรโรจน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือค�า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ด�ารงพานิช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ฝ่ายศิลปกรรม 
	 อาจารย์นราวิชญ์	ศรีเปารยะ		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นายสุพจน์	ค�ายา	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายการเงิน 
	 นางสาวปราณี	ค�าสะอาด		 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นางกมลพร	ขรรค์ทัพไทย	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ส�านักงาน 

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก�าหนดเผยแพร่ 

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

ข้อก�าหนดเฉพาะของวารสาร 

	 1.		 เป็นบทความวิจัย	บทความวิชาการ	บทความปริทัศน์	Short	Communication	และมีรายการอ้างอิง	

	 2.		 บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง	 จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ	 โดยพิจารณาจากเน้ือหาของบทความที่มีอยู่ใน	 

		 	 ความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ	

	 3.		 ไม่เป็นบทความแปล	บทความสัมภาษณ์	

		 4.	 รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็น	นิติบุคคล	

	 5.	 บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ	(Peer	Review)	

	 6.	 ข้อคิดเห็นใดๆของบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์น้ีเป็นของผู้เขียนคณะผู้จัดท�าวารสารไม่จ�าเป็นต้อง 

		 	 เห็นด้วย	

	 7.	 กองบรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์	ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

พิมพ์ที ่
	 มิคก๊อปปี้ครุภัณฑ์	199/102	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

	 โทร.	0-4346-8502,	0-8575-53424	e-Mail:	mickcopycenter@gmail.com

											ต้นฉบับที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้	ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	(Peer	Review)	เฉพาะสาขาวิชาการ 

											ตีพิมพ์ซ�้าต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
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บรรณาธิการแถลง
 

์ 

ทางการเรียน	 นอกจากน้ียังมีบทวิจารณ์เก่ียวกับการท�าวิจัยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ	แก้ไขตรงจุด	 และน�ามาปรับใช้ได้

จริง	ขอเชิญพบกับบทความต่างๆ	ได้ในฉบับนี้

	 ขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร	เพื่อเป็นการพัฒนาด้านวิชาการของตนเอง	และเป็นฐานข้อมูล

อันเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ	 มีจริยธรรม	 คุณธรรม	 เป็นคนด	ี 

คนเก่งแก่สังคม

	 วารสารครุศาสตร์ฉบับเฉลิมศิริมงคลแห่งรัชสมัยรัชกาลที	่10	ปวงข้าพระพุทธเจ้า	ขอถวายพระพรชัยแด่	สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ไพศาล	วรค�า

บรรณาธิการ

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน นี่คือวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ความต่อเนื่องของวารสารครุศาสตร์ยังคงเน้นคุณภาพด้านการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

(Peer review) ท่ีมากด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการกอปรกับความเช่ียวชาญหลายศาสตร์หลายแขนง

เพ่ือประโยชน์และหลักของการน�าไปอ้างอิงในวิชาการและบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือ

หากผู้อ่านสังเกตปกวารสารฉบับนี้ คงจะทราบถึงการเปลี่ยนรัชกาลใหม่จากการแถลงข่าวของสา� นักพระราชวัง

เรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์ 

เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	พุทธศักราช	2559	 โดยเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า	 “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทร

เทพยวรางกูร”	เพื่อสืบสานพระปณิธาณ	และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั่งปวง	

	 ในวารสารครศุาสตร์ฉบบันี	้จะขอน้อมน�าพระราชกระแสของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	รชักาลที	่10	ทีม่ต่ีอการศกึษา

ของประเทศไทยในภาพรวม	ดังนี้	1)	สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่	9	เรื่อง	การสร้างคนดี	

2)	การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก	ทัศนคติที่ถูกต้อง	(อุปนิสัย)	ที่มั่นคงเข้มแข็ง	มีอาชีพ-มีงานท�า	ฯลฯ	3)	เน้น

การสร้างทัศนคติ	(Attitude)	และ	4)	การศึกษาในภาพรวมทาอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบัน

และประวัติศาสตร์	ซึ่งครู	อาจารย์	ผู้สอนทุกท่านต้องมุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ทัศนคติที่ถูก

ต้อง	2)	พืน้ฐานชวีติ	และ	3)	มอีาชพี-มงีานท�า	ฉะนัน้การสร้างเยาวชนของชาตใิห้สนองตอบต่อพระราชกระแสของรชักาล

ที	่10	จะต้องเกดิจากการประสานพลงัจากทกุภาคส่วนในการพัฒนา	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้บคุลากรทางการศกึษามศัีกยภาพ

ให้มากตลอดจนสามารถถ่ายทอดวชิาด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	มทีกัษะด้านการจดัการเรยีนการสอนทีด่	ีและน�าเทคโนโลย/ี

นวตักรรมบรูณาการในรายวชิาเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกิดความรอบรูใ้นศาสตร์และศิลป์ทีก่�าลงัศกึษา	จากบทความวชิาการ	5	เรือ่ง	

บทความวจิยั	20	เรือ่ง	ล้วนแล้วแต่มคีวามน่าสนใจเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน	การพฒันา

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร	 สภาพและปัญหาในการประกันคุณภาพ	 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ

rabby
Typewritten text
ทำ
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สารบัญ

บทความวิชาการ 

เพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙) 11

	 สันติ		ทิพนา

กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค�าศัพท์ในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 22 

 อังชรินทร์		ทองปาน

การวิจัยและพัฒนา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข 27

 ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน

บทความวิจัย 

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 39 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

 พรพิทักษ์	ชอบใหญ่

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ 48

โดยการจัดการความรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

 หงษ์สา		ดวงจันทร์โชติ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 58

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

 วิษุวัฒน์	วันจงค�า

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ 68

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1

 สายทอง	ประยูรค�า

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 82

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3

	 ชมพูนุช		โยธี
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สภาพปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม ตามบทบาทหน้าที่ 95

ของคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียน  

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

 วลัย		มุริกานนท์

การศึกษาสภาพในการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของ 108

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 ประชารัฐ			สาระวิเศษ

การศึกษาองค์ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 119

วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

	 ปนัดดา	สังข์ศรีแก้ว

สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 131

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 30

	 ดนุภพ	โพธิ์งาม
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 144

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21

	 ฐิติรัตน์		นาพัง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ 154

ความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับจ�านวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

	 หทัยรัตน์	ภูงามจิตร

การพัฒนาคู่มือการอบรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 168

	 สมศักดิ์	ครองยุติ

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนของเด็กวัยอนุบาลที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย 176

ในชนบทอีสาน

	 รุ่งลาวัลย์		ละอ�าคา

การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 193

ของจังหวัดมหาสารคาม

	 รามิน	ปาตลานนท์
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การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการ 205

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 จีรนันท์	ปุมพิมาย

การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 221

วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสาน

กับวิธีปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลของ

นักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีต่างกัน

	 ประภาวรินทร์			ศรีแสง

การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 234

โดยใช้การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานกับวิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบปกติของนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาต่างกัน

	 วัลภา		โล่วันทา

การพัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ PAOR  247

ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

	 อดิเรก	นวลศรี

การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษและ 257 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบ 

เอส คิว โฟร์อาร์ (SQ4R) และ เค ดับเบิ้ลยู แอลพลัส (KWL-Plus)

	 พัชราพรรณ		จันสม

ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ ในกลุ่ม 1,000  271

ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน (GSL) ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

	 อัทธนีย์		สัมพันธ์

Principles of Social Justice in Basic Education Schools,  281	

Khon Kaen Primary Educational Service Area 1.

 Suthee jariyawat

Transformational Leadership Behavior of Private University  289	

Administrators in Thailand

 Chevin Oonla-Or
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การประเมินความต้องการจ�าเป็นและแนวทางใน	 295

การสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

	 โกวัฒน์	เทศบุตร

บทวิจารณ์หนังสือ

ก้าวแรกที่เท่าเทียม Giving Kids a Fair Chance 307

	 จีระนัน		เสนาจักร์

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  310

ใบสมัครสมาชิก 317 
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บทความวิชาการ
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เพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙)

Thai	Immoral	Country	Songs	During	The	Past	Thai	Decade	(2550	-	2559)

สันติ	ทิพนา1

Santi	Thippana1

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพลงลูกทุ่งที่ขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ	 พ.ศ.	 2550-2559	 เพลงลูกทุ่งที่มี

ค�าร้องเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงต่อการกระท�าท่ีผิดศีลธรรมสะท้อนผ่านเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งโดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย	

โดยใช้วิธีการศึกษาจากสิ่งพิมพ์	 จัดท�าแบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เน้ือหาสาระของบทเพลงลูกทุ่งและตรวจ

สอบข้อมูลตามระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งที่ขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ	 พ.ศ.	 2550-25591)	 การผิดจารีต

ประเพณี	2)	เพลงเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์	3)	เพลงที่เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม	4)	เพลงที่ขาดความรับผิด

ชอบ	บทเพลงที่มีลักษณะเช่นนี้ได้เผยแพร่ออกไปสู่เยาวชน	วัยรุ่น	นักศึกษา	และประชาชนอย่างกว้างขวาง	เพลงเหล่านี้

ล้วนเป็นเพลงทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	จงึเป็นเรือ่งทีน่่าวติกกงัวลว่าเนือ้หาของเพลงเหล่านีจ้ะมส่ีวนท�าให้เยาวชน	

วัยรุ่น	นักศึกษา	เกิดความเคยชินและปฏิบัติตามเนื้อหาของเพลง	รวมไปถึงภาพยนตร์ประกอบเพลง	เพราะเห็นว่าเพลง

ทีม่เีน้ือหาสาระเหล่านีเ้ป็นวิถชีวีติทัว่ไปของคนในปัจจบุนั	หากใครไม่ประพฤตปิฏิบตัติามเนือ้หาสาระของเพลงกจ็ะกลาย

เป็นคนที่ไม่ทันสมัยไม่ทันเหตุการณ์	จึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากค�าร้องของเพลงลูกทุ่งที่ออกมาเผยแพร่ให้คนใน

สังคมได้รับฟังในปัจจุบัน

	 ขณะเดียวกันหากเยาวชน	วัยรุ่น	และประชาชนทั่วไป	ประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมดังที่ปรากฏในเนื้อหาของ

เพลงลูกทุ่งที่ขัดศีลธรรมเหล่านี้	ก็จะท�าให้เกิดปัญหาสังคม	ปัญหาครอบครัว	ปัญหาอาชญากรรม	ซึ่งอาจเกิดผลกระทบ

ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก	 จึงควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการประพันธ์เพลงที่มีความไพเราะ	 เนื้อหาดี	 มี

คุณภาพ	 ค�าร้องท่ีไม่ผิดศีลธรรม	 ไม่ผิดจารีตประเพณี	 หรือส่ือไปในทางพฤติกรรมอันพ่ึงประสงค์ของสังคม	ทั้งทางด้าน

พฤติกรรมต่างๆ	ควรมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ให้แก่นักเรียน	นักศึกษา	เยาวชนและประชาชนทั่วไป	เพื่อสร้าง

จิตส�านึกให้เป็นคนดีมีคุณภาพในอนาคตต่อไป

 เพลงลูกทุ่ง	คือ	เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต	สภาพสังคม	อุดมคติและวัฒนธรรมไทย	โดยมีท่วงท�านองค�าร้อง	ส�าเนียง	

และลลีาการร้องการบรรเลงทีเ่ป็นแบบแผนมลีกัษณะเฉพาะให้บรรยากาศของความเป็นลูกทุง่	เพลงลูกทุง่มคีวามสัมพนัธ์

กบัคนไทยตัง้แต่อดตีจวบจนปัจจบัุนและเป็นทีน่ยิมอย่างมากในกลุม่คนไทยในชนบท	เนือ้หาของเพลงลกูทุง่มกัจะสะท้อน

ถงึสภาพสงัคมและวถิชีวีติความเป็นอยู	่รวมทัง้วฒันธรรมประเพณไีทย	ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่าเพลงลกูทุง่เป็นสมบตัทิาง

วัฒนธรรมที่ส�าคัญของชาติไทย

 1 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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	 เพลงลูกทุ่งมีการสนับสนุนให้เผยแพร่เพลงลูกทุ่งผ่านทางสื่อมวลชน	ทั้งทางวิทยุ	โทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์	ภาพยนตร์	

อินเทอร์เน็ต	และสื่อที่วางจ�าหน่ายต่างๆ	ได้แก่	เทปบันทึกเสียง	วิดีโอ	วีซีดี	รวมทั้งมีการน�าเพลงลูกทุ่งไปประกอบกับสื่อ

อื่นๆ	 อีกมากมาย	 เช่น	 การใช้เพลงไปประกอบการท�าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์	 นอกจากนี้ยังมีหนังสือ	 นิตยสาร	

หนังสือพิมพ์	 เฉพาะกิจเก่ียวกับเพลงลูกทุ่งหลายฉบับอีกทั้งมีเว็บไชต์ที่เผยแพร่ข้อมูลข้าวสารเก่ียวกับเรื่องราวของเพลง

ลูกทุ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยจึงส่งผลให้เพลงลูกทุ่งสามารถเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนได้อย่างกว้างไกลโดยใช้เวลาอัน

รวดเร็ว	และแสดงให้เห็นถึงความนิยมเพลงลูกทุ่งของประชาชนที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น

	 ในปัจจุบันพบว่าเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมมักจะมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่น่าวิตกกังวลอยู่ไม่น้อย	

เนื่องจากเพลงที่สร้างขึ้นในปัจจุบันมักมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท�าผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณทางสังคมเป็นจ�านวน

มาก	 และยิ่งร้ายไปกว่านั้นค�าร้องของเพลงจ�านวนไม่น้อยที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวข้องกับความรักในลักษณะที่ส่ือไปในทาง

ผิดศีลธรรมและสื่อไปในทางเพศ	สื่อความหมายเป็นเรื่องราวที่ยั่วยุให้คนประพฤติตามอย่างไม่เหมาะสม	ซึ่งอาจจะน�าไป

สูก่ารกระท�าทีผ่ดิศลีธรรม	เมือ่เยาวชนหรอืวยัรุน่ทัว่ไปรบัฟังกอ็าจจะเกดิการเลยีนแบบพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมเหล่านัน้	

อีกทั้งภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดความหมายก็เป็นแบบตรงไปตรงมา	 ไม่ได้ใช้วาทศิลป์ที่หลบเล่ียงค�าที่ไม่สุภาพไม่มีการ

เลือกใช้ค�าที่เหมาะสม	เช่น

เพลงผัวเผลอแล้วเจอกัน

	 	 	 	 	 	 ยามอยู่กับผัว	อย่าโทรมาหาแล้วกันเกรงใจเขาทุกวัน	

	 	 	 	 	 แต่ใจฉันยังคิดถึงเธอรู้อยู่เต็มอก	ในใจคิดฮอดเสมอ

	 	 	 	 	 ท่องจ�าเอาไว้นะเธอยามผัวเผลอค่อยมาเจอกัน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ขับร้องโดย	บัวผัน	ทังโส)

 

เพลง แฟนเก็บ

	 	 	 	 	 	 แฟนเก็บ	อยู่แบบเจ็บๆ	อย่างคนเป็นน้อย

	 	 	 	 	 มีหน้าที่คอย	ช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขน

	 	 	 	 	 ไม่ใช่ตัวจริง	เป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทนแค่คนที่เธอหลบแฟน	

	 	 	 	 	 แอบมาหาเวลาใจเฉา

		 	 	 	 	 	 	 	 	 (ขับร้องโดย	ตั๊กแตน	ชลดา)

เพลงผัวส�ารอง

	 	 	 	 	 	 หากวันไหนที่เขาบ่ฮัก	อ้ายอยากให้น้องฮู้ว่า	

	 	 	 	 	 อ้ายสิซับน�้าตา...	ให้น้องถึงตอนนี้น้องยังมีเขา	

	 	 	 	 	 กะสิบ่เว่าเรื่องเฮาทั้งสองขออยู่เป็นผัวส�ารองของน้องเรื่อยไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ขับร้องโดย	ไหมไทย	หัวใจศิลป์)
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	 จากเนื้อเพลงที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น	 ล้วนมีเนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงลักษณะการท�าผิดศีลธรรม	 จารีตประเพณี

ของสงัคมไทย	เนือ้เพลงทีส่ือ่ไปในทางผดิศลีธรรมได้อย่างชัดเจน	หากวยัรุน่และเยาวชนไทยไม่รูจั้กใช้วจิารณญาณประกอบ

ในการฟังกย็ิง่น่าเป็นห่วงต่อการปลูกฝังความคดิหรอืค่านยิมทีไ่ม่ดใีห้เกดิขึน้แก่ผู้ฟังโดยไม่รูต้วัอาจไม่รู้จกัแยกแยะว่าเนือ้หา

สาระที่ปรากฏในเพลงต่างๆ	 เป็นเพลงท่ีเหมาะสมหรือมีคุณค่าเพียงพอแก่การรับฟังหรือไม่เมื่อเยาวชนหรือวัยรุ่นทั่วไป

รับฟังก็อาจจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเหล่านั้นและนับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจกับการค้นคว้าหา 

ค�าตอบเป็นอย่างยิ่ง

	 บทความนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ	พ.ศ.	2550-2559	

เพื่อศึกษาเนื้อหาเพลงลูกทุ่งที่มีค�าร้องที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมหรือผิตจารีตประเพณีของสังคมไทยอย่างไร

เพลงที่ผิดจารีตประเพณี

	 จากการศึกษาเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งที่ผลิตและเผยแพร่ในรอบทศวรรษระหว่าง	 2550-2559	 พบว่ามีเนื้อหาที่

เสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมในแง่ของจารีตประเพณีเป็นจ�านวนมาก	 หากมองในแง่ของจารีตประเพณีซึ่งหมายถึงข้อก�าหนด

ทางสงัคมทีบ่คุคลในสังคมต้องปฏิบตัติามในด้านการวางตัวระหว่างฝ่ายชายกบัฝ่ายหญงิ	การปฏิบตัต่ิอบดิามารดา	ผู้อาวโุส

และข้อควรปฏิบัติต่างๆ	หากไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าผิดจารีตประเพณีผิดกติกาตามที่สังคมก�าหนดไว้	ดังตัวอย่างเพลง

	 	 	 	 	 	 กะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋	คันหัวใจอ้ายบ่มีเจ้า	อ้ายเลยยอมคุกเข่า...ขอร้อง	

	 	 	 	 อย่าฟ่าวถิ่มอ้ายได้บ่	อ้ายยอมเป็นตัวส�ารองยอมเป็นคนที่สองยามน้องเสียใจ

	 	 	 	 หากวันไหนที่เขาบ่ฮัก	อ้ายอยากให้น้องฮู้ว่าอ้ายสิซับน�้าตา	ให้น้อง	

	 	 	 	 ถึงตอนนี้น้องยังมีเขา	กะสิบ่เว่าเรื่องเฮาทั้งสองขออยู่เป็นผัวส�ารอง

	 	 	 	 ของน้องเรื่อยไป	หากมื้อใด๋...	เจ้ามีน�้าตา	อยากให้ฮู้ว่า...	อ้ายสิซับน�้าตาแทนเขา	

    ฮู้ดีว่าอ้ายมีค่าแค่ผัวส�ารอง	ยอมรับต�าแหน่งผัวมือสองเข้าชิงยามน้องปวดใจ	

    เจ็บจากเขาคนนั้นอ้ายจังมีค่าไม่เป็นไร	ไม่เป็นไร	จังใด๋อ้ายกะทนได้

    ทั้งหัวใจอ้ายยอม	ทุกอย่าง”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ผัวส�ารอง	:	ไหมไทย	หัวใจศิลป์)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	 เนื้อหาสาระของเพลงแสดงให้เห็นถึงความรักของผู้ชายคนหน่ึงที่มีให้กับผู้หญิงที่มี

คนรักอยู่แล้วแต่ผู้ชายนั้นก็ยังมีความต้องการที่จะรักผู้หญิงที่มีคนรักโดยท่ีตัวเองยอมเป็นสามีตัวส�ารองยอมที่จะเป็นคน

ทีค่อยดแูลผูห้ญงิคนนัน้	หากผูห้ญงินัน้โดนคนรกัทิง้ไป	ลักษณะทีก่ล่าวมานีถ้อืว่าผิดจารตีประเพณอีย่างชดัเจน	คอื	ผูห้ญงิ

ที่มีสามีอยู่แล้ว	 ผู้ชายคนดังกล่าวก็ไม่ควรท่ีจะไปข้องแวะหรือมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงคนดังกล่าว	 ซึ่งตรงกับ

บทเพลง	ฮักผัวเขา	ขับร้องโดย	ศิริพร	อ�าไพพงษ์มีเนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงการกระท�าที่ผิดจารีตประเพณี	คือ

	 	 	 	 	 	 “รักผัวเขาแสนเศร้าดวงใจจะท�ายังไงเมื่อมันเป็นไปแล้ว

    แอบขโมยเขากินเหมือนแมวสิ้นวี่แววปลาย่างแอบมาค้างคืน

    ดึกดื่นฉันนอนซบเซาป่านนี้เขาคงกอดเมียกอดลูกรู้ดีว่าเราท�าไม่ถูก
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    แต่ความจ�าถูกนั้นมันยังฝังใจมาพอให้ดีใจน�าแหน่มาพอให้ดีใจน�าแหน่

	 	 	 	 ได้มาแวะพอได้ถามได้เอิ้นอย่าเมินหน้าหน่ายหนีต้องผู้นี่ยังอยู่บ่ทันตาย

	 	 	 	 ถึงบ่มีพิษร้ายให้ล�่ามองกันบ้างวันว่างนั้นมีบ้างไหมพี่ให้ฉันมีสิทธิ์บ้างเป็นไร

    ถึงเป็นน้อยก็ไม่แปลกใช่ไหมรักและพอใจเรียกว่าเมียเหมือนกัน

	 	 	 	 ความสัมพันธ์ฉันยอมหลวมตัวใครว่าชั่วรักผัวชาวบ้านทนอดกลั้น

    อยู่อย่างทรมานถูกประจานเมียน้อยก็ยังคอยคุณหัวใจวุ่นยามนอนว้าเหว่

	 	 	 	 หัวใจวุ่นละยามนอนว้าเหว่อุกใจเด่อุกบ่วางเว้นว่างสิมีบ่างบ่นอ

	 	 	 	 ได้แต่รอๆๆๆๆได้แต่รอรอแล้วรอเล่านอนรอผัวเขามันกลุ้มเออ”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ฮักผัวเขา	:	ศิริพร	อ�าไพพงษ์)

	 จากบทเพลงดงักล่าวข้างต้น	เนือ้หาสาระของเพลงบ่งบอกถงึการกระท�าทีผ่ดิจารตีประเพณอีย่างชดัเจน	เนือ่งจาก

ฝ่ายชายนัน้มภีรรยาอยูแ่ล้ว	แต่ผูห้ญงิกย็งัแอบมาคบหากบัผูช้ายซึง่ไม่ใช่สามขีองตนแสดงให้เห็นถงึการผดิจารตีประเพณี

อย่างรุนแรง	 ส่วนฝ่ายหญิงน้ันท้ังๆ	 ท่ีรู้อยู่แล้วว่าฝ่ายชายมีภรรยาก็ไม่สามารถระงับจิตใจของตนเองให้ไม่ไปหลงรักหรือ

ประพฤติผิดจารีตประเพณี	และก็ไม่ยอมตัดใจ	แม้จะถูกสังคมพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีของตนเองก็ตาม	ซึ่งการก

ระท�าในลักษณะเช่นนี้	เรียกว่า	“ชู้”	ถือเป็นการกระท�าที่ผิดจารีตประเพณีที่ร้ายแรง	และยังถือได้ว่าเป็นการกระท�าที่ผิด

ศีลข้อ	3	อีกด้วย	

	 บทเพลงที่มีเนื้อหาผิดจารีตประเพณี	อีกบทเพลงคือ	เพลงหลอยเมียมาเสียตัว	ขับร้องโดย	เอ๋	พจนา	อาร์สยามมี

เนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงการกระท�าที่ผิดจารีตประเพณี	คือ

	 	 	 	 	 	 “อยากเสียตัวจังแต่เมียอ้ายยังบ่เผลอ	อยากเสียตัวจังแต่เมียอ้ายยังบ่เผลอ

    ถ่าอ้ายแหน่เด้อเมียเผลอสิแว๊บไปถ่าอ้ายแหน่เด้อเมียเผลอสิแว๊บไป

    ถึงอยู่น�าเขาแต่คิดฮอดเจ้าเชื่อไหม	ถึงอยู่น�าเขาแต่คิดฮอดเจ้าเชื่อไหม๊

    น้องต้องท�าใจได้แฟนเป็นผัวชาวบ้าน	น้องต้องท�าใจได้แฟนเป็นผัวชาวบ้าน	

	 	 	 	 เนิ่นนานใช่น้อยที่เฮาจอบหลอยกัน	เนิ่นนานใช่น้อยที่เฮาจอบหลอยกัน	

    มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตรึงใจ	มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตรึงใจ	

	 	 	 	 อยากมาทุกวันก็ย่านเมียนั้นจับได้	อยากมาทุกวันก็ย่านเมียนั้นจับได้	

    ว่าอ้ายนอกใจหลอยเมียมาเสียตัว	ว่าอ้ายนอกใจหลอยเมียมาเสียตัว”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หลอยเมียมาเสียตัว	:	เอ๋	พจนา	อาร์สยาม)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	 เน้ือหาสาระของเพลงกล่าวถึงการกระท�าที่ผิดจารีตประเพณี	 คือการที่ฝ่ายชายมี

ครอบครวัอยูแ่ล้ว	แต่ยงัแอบภรรยาของตนมาหาหญงิสาวอืน่	โดยได้มกีารระบวุ่า	ถงึตวัจะอยูก่บัภรรยาแต่ใจกค็ดิถงึหญงิ

สาวตลอด	และต้องรอเวลาที่ภรรยาเผลอเพื่อจะได้แอบมาพบกันที่รีสอร์ทกลางทุ่งนา	ทั้งสองกระท�าสิ่งเหล่านี้มานานจน

ก่อเกดิเป็นความสมัพนัธ์ทีล่กึซึง้	เป็นการกระท�าทีผ่ดิจารีตประเพณ	ีหากเยาวชนได้ชมได้ฟังมวิสคิวดิโีอของเพลงดงักล่าว	

จะท�าให้เยาวชนไทยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดจารีตประเพณี	 เพราะเยาวชนยังไม่มีภูมิคุ้มกันในเร่ือง 
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ดงักล่าว	ในเมือ่คนในสงัคมไทยหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบกย็งัไม่มกีารออกมาบอกมาเพลงดังกล่าวผดิจารตีประเพณ	ีถ้า

เยาวชนไทยประพฤติตามเนื้อหาเพลงดังกล่าว	แล้วสังคมไทยจะโทษใคร

เพลงที่เกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์

 จากการศึกษาเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งที่ผลิตและเผยแพร่ในรอบทศวรรษระหว่าง	 2550-2559พบว่า	 มีเนื้อหาที่

แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชายปรากฏขึ้นในเพลงต่างๆ	อย่างมากมาย	ส�าหรับที่น�ามากล่า

วนีเ้ป็นการไม่ซือ่สัตย์	เนือ้หาของเพลงลกูทุง่ทีม่ลีกัษณะของการคบหากนัอย่างไม่ซือ่สัตย์ต่อกนั	สามารถอธบิายตามความ

หมายของเพลงได้ดังต่อไปนี้ดังตัวอย่างเพลง	ค�าพิพากษาขับร้องโดยตั๊กแตน	ชลดาเนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงการกระท�าที่

ไม่ซื่อสัตย์	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 	 	 “คงเป็นเวรกรรมที่ฉันเคยท�าชาติที่ผ่านมารักใครเลยได้น�้าตา

	 	 	 	 ตอบแทนมาอีกครั้งจนไดล้่าสุดที่เจอไม่รู้ว่าเธอมีเจ้าของใจมาเห็นความจริงเมื่อสาย

    ได้แต่ร้องไห้ปลอบใจที่พลั้งอยากให้เธอรู้ที่ฉันเป็นอยู่มันเจ็บหนักหนา

	 	 	 	 มาท�างานถูกคนคุ้นหน้าส่งสายตามาตบทุกครั้งกลายเป็นคนเลว

	 	 	 	 ตามเธอลงเหวโดยไม่ระวังก่อนจะบอกว่ารักอีกครั้งอยากให้เธอฟังเสียงใจครวญมา

    เราควรเลิกกันเธอควรปล่อยฉันออกจากอ้อมแขนพอกันทีกับค�าว่าแฟน

    เธอกอดเขาแทนเหมาะสมทุกอย่างสิ่งที่เสียไป	ถือว่าหัวใจฉันเดินหลงทาง

    กลับไปกินน�้าตาอีกครั้งดีกว่าทนฟัง	ค�าด่าว่าเลว”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ค�าพิพากษา:	ตั๊กแตน	ชลดา)

	 จากบทเพลงดงักล่าวข้างต้น	เนือ้หาสาระของเพลงกล่าวถงึการกระท�าทีไ่ม่ซือ่สตัย์	คอื	การทีฝ่่ายชายนัน้มคีูร่กัอยู่

แล้ว	แต่ก็ยังแอบมาคบกับผู้หญิงอีกคน	เป็นการหลอกลวงฝ่ายหญิงให้หลงรักตน	แต่เมื่อฝ่ายหญิงทราบความจริงทั้งหมด

ก็กลับถูกเพื่อนร่วมงานตราหน้าว่าเป็นคนผิดท่ีไปแย่งคนรักของผู้อื่น	 การกระท�าในลักษณะนี้เป็นการกระท�าที่ไม่เหมาะ

สม	นอกจากจะท�าให้ผู้อื่นเสียใจแล้ว	ยังท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย

	 บทเพลง	บาปหวาน	ขบัร้องโดย	เอเชยี	อาร์สยาม	เนือ้หาสาระทีบ่่งบอกถงึการกระท�าทีข่าดความซ่ือสตัย์และขาด

ความจริงใจดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 	 	 “รู้ว่าไปก็ไปไม่ถึงจะถอยหลังก็คงไม่ทันเหมือนยิ่งนานวัน

    ยิ่งเดินหลงทางรู้ว่าเธอมีใครอยู่แล้วแต่ไม่แคล้วใจยังพลาดพลั้ง

    ไปรักกันอย่างนั้นมันไม่ควรจริงๆขอร้องเธอเลยอย่าเจอฉัน

	 	 	 	 พอทีเลิกกันดีกว่าจะท�าผิดกัน	อีกนานเท่าไรบาปนี้ก็รู้มันเจ็บและทรมาน

	 	 	 	 แต่รสรักมันหวานมันหวานจนเกิน	ต้านทานหัวใจ	บาปนี้	ก็รู้ต้องจบ

	 	 	 	 ต้องลงเอยเช่นไรจะหวานซึ้งแค่ไหนพิษของมันยิ่งร้ายมันหวานจนตาย

	 	 	 	 รู้ไหมเธอคิดเสียว่าเจอกันตอนเหงาเพียงชั่วคราวแล้วเดินจากไป
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    ฉันไม่ใช่ตัวจริง	ที่เธอเฝ้ารอถึงรักกันก็ไปไม่ไกลเจ็บเจียนตาย	แต่ใจต้องขอ

    จบที่ค�าว่าพอ	อย่ารั้งฉันเลยเธอบาปนี้”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (บาปหวาน	:	เอเชีย	อาร์สยาม)

	 จากบทเพลงดงักล่าวข้างต้น	เนือ้หาสาระของเพลงกล่าวถงึการกระท�าทีไ่ม่ซือ่สตัย์	คอื	การกระท�าทีฝ่่ายชายแอบ

คบหากับฝ่ายหญิงทั้งๆ	ที่ตนมีคนรักอยู่แล้ว	แม้ทั้งสองจะรักกันเพียงใด	แต่ก็เป็นความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้น	แม้ความ

รักที่ทั้งสองคนมีให้กันมันก็เป็นสิ่งที่มาทิ่มแทงหัวใจท�าให้เจ็บและทรมานจนทั้งสองฝ่ายต้องเลิกรากันไป	

	 บทเพลงอีกหนึ่งบทเพลง	คือ	เพลงเหตุผลที่ทนเจ็บขับร้องโดย	ต่าย	อรทัยเนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงการกระท�าที่

ไม่ซื่อสัตย์	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 	 	 “มื่อใด๋	หนออ้ายจะพอเห็นว่ารูปหล่อก็แจกฮักเรื่อยไปอ้ายบ่เคย 

    ถนอมน�้าใจท�าน้องร้องให้จนจมบ่น�้าตาสัญญา	อ้ายคงบ่จ�านอกใจทุกอย่าง

    เท่าที่รู้มาหลูโตนน้อง	แนเด้ออ้ายจ๋าคงหมดปัญญาสิเหนี่ยวรั้งหัวใจ

	 	 	 	 เจ็บเรียกร้องบ่ได้แต่ใจก็ยอมสู้ทนมีเพียงหนึ่งเหตุผลก็คือรักรู้ไหม

    เสียน�้าตากี่ครั้งอ้ายก็ยังหลายใจค�าว่าแคร์หล่นหายในวันที่อ้ายลืมห่วงหา

	 	 	 	 จากนี้	คงได้แค่รอเส้นทางรักต่อคงได้แค่ภาวนาสาธุเด้อ

	 	 	 	 ให้อ้ายเห็นหน้าหวนคืนกลับมาฮักน้องคนดสีาธุเด้อ	ให้อ้ายเห็นหน้า

    หวนคืนกลับมาฮักเดียวใจเดียว”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (เหตุผลที่ทนเจ็บ:	ต่าย	อรทัย)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	 เนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการกระท�าที่ไม่ซื่อสัตย์	 คือ	 การที่ฝ่ายชายมีคู่รักอยู่

แล้ว	 แต่ก็ยังแอบนอกใจฝ่ายหญิงไปคบหากับหญิงอื่นอยู่เรื่อยไป	 จนท�าให้ฝ่ายหญิงต้องทุกข์ใจเสียใจในความไม่ซ่ือสัตย์

ของฝ่ายชาย	 ซ่ึงการกระท�าของฝ่ายชายถือเป็นการกระท�าที่เห็นแก่ตัว	 คือ	 ท�าตัวเจ้าชู้ประตูดินไปเรื่อยๆ	พฤติกรรมดัง

กล่าวเป็นพฤติกรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง	เพราะนอกจากจะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อคู่รักของตน	ยังท�าให้หญิงที่มีความ

ซื่อสัตย์ต่อชายคนรักอย่างจริงใจ	ต้อมาเสียใจเพราะผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นเอง

เพลงที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

 จากการศึกษาเน้ือหาของเพลงลูกทุ่งท่ีผลิตและเผยแพร่ในรอบทศวรรษระหว่าง	 พ.ศ.	 2550-2559	พบว่า	 การ

ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท�าให้การคบกันของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเกิดปัญหาท�าให้ไม่สามารถ

คบหากนัได้อย่างราบร่ืนเพลงทีม่คีวามเสีย่งต่อการผดิศีลธรรม	ในลักษณะของการแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	สามารถ

อธบิายตามความหมายของเพลงได้ดงัต่อไปนี	้ดงัตวัอย่างเพลง	อย่าบอกผวัเฮาเด้อขบัร้องโดยลาวณัย์	จนัทร์เพญ็	มเีนือ้หา

สาระที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า
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	 	 	 	 	 	 “อย่าบอกผัวเฮาเด้อว่าเจอเฮาอยู่นี่เที่ยวม่วนคักอีหลี

    มาหม่องที่มีนักร้องฮ้องเพลงถืกใจต้องซื้อมาลัยไปคล้องหายปวดในสมอง

    ที่เห็นนักร้องรูปหล่อปิดบังให้แหน่เด้อที่เจอเฮากินเหล้ายามได๋อุกอั่งเอ้า

    ขอเอาเหล้าให้ลงคอเพื่อคลายความกลุ้มที่สุมหัวใจจ่อหล่อมาม่วนคักกะด้อ

    เฮามานี่ก็เพราะเซ็งยามเฮาอยู่บ้านขี่คร้านเอาใจผัวลูกก็อนอัว

    แม่ผัวเฮาจ่มเก่งๆมาหนี่ไคแหน่ได้ฟังแต่เสียงเพลงดนตรีก็บรรเลง

	 	 	 	 ได้ครื้นเครงโอ๊ยถืกคออย่าบอกผัวเฮาเด้อว่าเจอกันมื้อนี่ปิดบังไว้ดีๆ

    กินเต็มที่เลยอีมอเฮาสิจ่ายเองโตบ่ต้องเกรงใจก็เงินเฮามีพอมื้อนี่เฮาขอโสดแหน”่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (อย่าบอกผัวเฮาเด้อ:	บัวไผ	ทังโส)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	เนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	คือ	การที่ฝ่ายหญิงแอบหนี

สามอีอกไปเทีย่ว	ในสถานทีร่ื่นเรงิและดืม่ของมนึเมา	แล้วยงัขอร้องให้บคุคลอืน่ไม่ให้เล่าเรือ่งทีต่นหนเีทีย่วให้สามฟัีง	โดย

จะเลี้ยงสุราเป็นการตอบแทน	 ซ่ึงการกระท�าน้ีเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	 ไม่เหมาะไม่ควรแก่การเป็นหญิง

อย่างยิ่ง	นอกจากจะท�าให้ครอบครัวเสื่อมเสียเกียรติแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย

	 บทเพลง	ใจบ�าเรอ	ขับร้องโดยเอเชยี	อาร์สยามมเีนือ้หาสาระท่ีบ่งบอกถงึพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	ดงัตัวอย่างเพลง

ตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 	 	 “หยุดท�าร้ายกันสักทีจะได้ไหมฉันทนอีกไม่ไหวช�้าพอเจ็บพอแล้ว

    ก็เพิ่งจะรู้ยิ่งรักเธอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปวดร้าวหัวใจน�้าตายืนยันความจริง

	 	 	 	 บอกว่ารักกันทั้งที่อยู่กับเขาทั้งที่เธอมีเขาเธอท�าได้อย่างไร

    จะมากอดฉันก็ต้องรอเค้าไม่อยู่ต้องรอให้เขาไม่อยู่เห็นฉันเป็นตัวอะไร

	 	 	 	 ใจฉัน	ไม่ได้มีไว้บ�าเรอใครไม่ได้มีไว้ปรนเปรอใครเพื่อดับอารมณ์

    เป็นที่ระบายให้เธอใจฉัน	ไม่ได้มีไว้บ�าเรอเธอรู้ไว้ว่าฉันนั้นก็เป็นคน

	 	 	 	 ว่าฉันเป็นคนไม่รักก็ลาจากกัน	อย่าค้างคาอย่าบอกว่าเธอจะยอมเอ่ยลาเขา

	 	 	 	 เพื่อมาอยู่กับฉันมันไม่มีความหมายหากเธอตัดใจทิ้งเขาคนนั้นมาได้

	 	 	 	 ก็คงจะทิ้งฉันได้สักวันถ้าเธอเจอใคร”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ใจบ�าเรอ	:	เอเชีย	อาร์สยาม)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	เนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	คือ	การกระท�าของฝ่ายชาย

ที่แอบนอกใจคนรักมาคบกับผู้หญิงอีกคน	 เพื่อเป็นที่ระบายอารมณ์	 และปรนเปรอหาความสุขเพียงเท่าน้ัน	 การกระท�า

เช่นน้ีเปรยีบเสมอืนกบัการใช้ผูห้ญงิเป็นแค่เครือ่งมอืในการระบายอารมณ์ของตนเพยีงเท่านัน้	ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมและ

ไม่ควรประพฤติปฏิบัติเอาเป็นแบบอย่าง

	 บทเพลง	 เอาผัวไปเทิร์นขับร้องโดยล�ายอง	 หนองหินห่าวมีเนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	 

ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า
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	 	 	 	 	 	 “เอาผัวไปเทิร์น	เอาผัวไปเทิร์น	เอาผัวไปเทิร์น	สิเอาผัวไปเทิร์น

    บ๊ะ	ผัวเขาสูงใหญ่ยาวอาดหลาด	คือสิดี	สิดี	สิดี	สิดี	สิดี	สิดี	สิดี	ขนาด 

    หุ่นเร้าใจผู้สาว	สิไปนั่งฮะ	ฮะฮะ	ฮะฮะ	ฮะฮะ	ฮะฮะ	ฮะฮะ 

    ผัวข่อยกะหวงง่าวง่าว	พออยากมอมเหล้าขาว	แล้วเอาผัวไปเทิร์น

	 	 	 	 ทั้งเตี้ยทั้งน้อย	ผัวข่อยขี้ร้ายอีหลี	แต่ก่อนแต่กี้เรื่องใด๋กะยกให้เพิ่น

	 	 	 	 แต่เดี๋ยวนี้หนา	จ๊ะจ๋าปานใด๋กะเมิน	สิเอาผัวไปเทิร์น..ให้มันเบิดแนวส�่าสา

	 	 	 	 เอาผัวไปเทิร์น	เอาผัวไปเทิร์น	เอาผัวไปเทิร์น	สิเอาผัวไปเทิร์น

	 	 	 	 เอาผัวไปเทิร์น	เอาผัวไปเทิร์น”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (เอาผัวไปเทิร์น:ล�ายอง	หนองหินห่าว)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	เนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	คือ	การที่ภรรยาน้อยใจสามี

ของตนเองที่ไม่มีดีอะไรสักอย่าง	โดยผู้หญิงคนดังกล่าวก็ชื่นชมสามีของคนอื่นรูปหล่อสูงใหญ่มีดีทุกอย่างน่าจะเอามาเป็น

สามีของตนเอง	จึงมีความคิดที่อยากจะหาสามีใหม่	เพราะสามีตัวเองเป็นคนเตี้ย	รูปไม่หล่อรูปร่างไม่สูง	ซึ่งในความเป็น

จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะท�าได้	

เพลงที่เกี่ยวกับการขาดรับผิดชอบ

 จากการศึกษาเพลงลูกทุ่งที่ผลิตและเผยแพร่ในรอบทศวรรษระหว่าง	พ.ศ.	2550-2559พบว่า	เพลงที่มีเนื้อหาสื่อ

ไปในทางการขาดรบัผดิชอบต่อการคบหากนัอย่างมากมาย	เพลงทีม่คีวามเส่ียงต่อการผิดศีลธรรมในลกัษณะของการขาด

รับผิดชอบของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายในการคบหากัน	สามารถอธิบายตามความหมายของเพลงได้ดังต่อไปนี้

	 บทเพลง	 ไม่รู้จึงอยู่เมื่อรู้จึงไปขับร้องโดย	 บลูเบอร์รี่	 อาร์สยาม	 เนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงการกระท�าที่ขาดรับผิด

ชอบ	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 	 	 “เมื่อบ่ายนี้มีผู้หญิงโทรมา	เสียงตามสายอ้อนวอนว่าช่วยเลิกราจากเธอได้ไหม 

    ผู้หญิงด้วยกัน	ขอร้องให้ฉันเห็นใจครอบครัวจะแตกสลาย	สะอื้นฟูมฟายขอความเมตตา

	 	 	 	 ฉันบอกเค้าไปว่าฉันไม่รู้	เสียใจที่ชีวิตคู่	เธอกับเขาต้องเกิดปัญหา	วางสายนั่งเหม่อ	

	 	 	 	 เก็บของรอเธอกลับมา	คนเลวไม่เจตนา	ขอพูดค�าลาเสร็จแล้วจะไป	

    พอทีได้ไหม	นิสัยคู่นอนขาดแคลน	หลอกใครว่าไม่มีแฟน	

    กลับบ้านหลอกแฟนว่าไม่มีใคร	ให้ความร้าวราน	จบที่ฉันเป็นคนสุดท้าย

    ไปขอเค้าเริ่มต้นใหม่	ปล่อยฉันจากไปด้วยดเีมื่อบ่ายนี้มีผู้หญิงโทรมา	

	 	 	 	 ฉันรับปากเขาแล้วว่า	จะเลิกราจากเธอวันนี้	ไม่รู้จึงอยู่	เมื่อรู้ต้องไปทันที	

	 	 	 	 ให้เธอและเขาโชคดี	บาปกรรมวันนี้ใช้ด้วยค�าลา	ไม่รู้จึงอยู่	เมื่อรู้ต้องไปทันที	

	 	 	 	 ให้เธอและเขาโชคดี	บาปกรรมวันนี้ใช้ด้วยน�้าตา”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ไม่รู้จึงอยู่เมื่อรู้จึงไป:	บลูเบอร์รี่	อาร์สยาม)
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บทเพลงดังกล่าวข้างต้น	เนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการกระท�าที่ขาดรับผิดชอบ	คือ	การที่ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายคบกัน	

โดยที่ฝ่ายหญิงนั้นไม่ทราบมาก่อนว่าฝ่ายชายมีคู่รักแล้ว	 และคู่รักของเขาก็ได้โทรศัพท์มาขอร้องให้เธอช่วยเห็นใจ	 อย่า

ท�าให้ครอบครัวของเขาต้องแตกแยกเลย	เมื่อเธอรู้ความจริงทุกอย่างก็ยอมถอยห่างออกมาจากฝ่ายชาย

	 บทเพลง	 อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ขับร้องโดยตั๊กแตน	 ชลดาเนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงการกระท�าที่ขาดรับ 

ผิดชอบ	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 	 	 “แฟนของใครโทรมาฝากน�้าตาไว้ที่แก้มของฉันเขาโทรมาร้องร�าพัน

    บอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าของเป็นแฟนของเธอใช่ไหม

	 	 	 	 หรือเป็นใครถึงโทรมาเรียกมาร้องถ้าหัวใจมีเจ้าของบอกตรงตรง	

    สักค�าได้ไหมไม่ต้องหลอกกันสิ่งที่ฉันนั้นท�าพลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทัน

	 	 	 	 บอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้

    ถ้าฉันรู้	ฉันจะรักเธอไหมความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจ

	 	 	 	 ไม่คิดโทษใครนอกจากใจฉันเองที่ไม่รักดี”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (อยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้:	ตั๊กแตน	ชลดา)

	 จากบทเพลงดงักล่าวข้างต้น	เนือ้หาสาระของเพลงกล่าวถงึการกระท�าทีข่าดรบัผดิชอบ	คอืการทีฝ่่ายชายมาหลอก

ให้ฝ่ายหญิงหลงรัก	ทั้งๆ	ที่ตนนั้นก็มีคู่รักอยู่แล้ว	 สิ่งที่ผู้หญิงในเพลงอยากเป็นคืออยากเป็นคนรัก	 ไม่ได้อยากที่จะเป็นชู้	

ฝ่ายหญิงจึงโดนตราหน้าว่าเป็นชู้กับฝ่ายชาย	ทั้งๆ	ที่ตนเองนั้นไม่เคยรู้มาก่อน	จึงเป็นการท�าให้ผู้หญิงทั้งสองคนเสียใจที่

โดนสังคมประณาม	

	 บทเพลง	บอกใจยังไงดี	ขับร้องโดยต่าย	อรทัยเนื้อหาสาระที่บ่งบอกถึงการกระท�าที่ขาดความจริงใจ	ดังตัวอย่าง

เพลงตอนหนึ่งว่า

	 	 	 	 	 	 “ก่อนนั้น	ทุกห้องหัวใจมีผู้อาศัยชื่อความว่างเปล่าเทียวทางเส้นเดิมซ�้าซ�้า

	 	 	 	 กับงานประจ�าเก่าเก่าจนชีวิตของอ้ายทอดเงามาแบ่งเบาความเดียวดาย

    หายเหงาได้เพียงไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็มาท้วงใจบอกว่าอ้ายกับเขาชีวิตขาดกัน 

    บ่	ได้เขาขอให้น้องถอนใจอย่าให้เขาต้องเจ็บเลยอ้ายมีใครก็ไม่บอกฮักกับใครก็ไม่เอ่ย

    ปล่อยให้น้องฮักจนเลยจุดที่ไม่ต้องเสียใจถอยกลับคืนก็เจ็บฮักต่อก็	บ่	ได้

    พรุ่งนี้ที่อ้ายหายไปจะบอกหัวใจว่ายังไงดี

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	 เนื้อหาสาระของเพลงกล่าวถึงการกระท�าท่ีขาดรับผิดชอบ	 คือ	 การที่ฝ่ายชายมา

หลอกให้ฝ่ายหญิงหลงรักตน	พอฝ่ายหญิงมอบความรักให้หมดใจแล้ว	 ก็ได้พบกับความจริงที่ว่าฝ่ายชายนั้นไม่ได้มีแค่ตน

เป็นคนรักคนเดียว	แต่ยังแอบมีใครอีกคน	แล้วใครคนนั้นเขาก็ขอร้องให้เธอคืนชายผู้เป็นที่รักให้แก่เขา	จึงท�าให้ฝ่ายหญิง

เสียใจ	ไม่รู้จะด�าเนินชีวิตต่อไปเช่นไรการกระท�าดังกล่าวฝ่ายชายเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบมากที่สุด
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สรุปผลการศึกษา

 จากการศกึษาเรือ่ง	เพลงลกูทุง่ทีข่ดัศลีธรรมในรอบทศวรรษระหว่าง	พ.ศ.	2550-2559	ผูศ้กึษาได้ด�าเนนิการศกึษา

โดยวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งจากจากสิ่งตีพิมพ์	ได้แก่	เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งที่เผยแพร่ระหว่าง	พ.ศ.	2550-2559	

พบว่า	เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งที่เสี่ยงต่อการผิดศีลธรรมสามารถสรุปประเด็นการเสี่ยงต่อศีลธรรมได้	4	ประเด็น	ดังนี้

	 1.	 เพลงทีผ่ดิจารตีประเพณ	ีเพลงท่ีกล่าวมานีน้บัเป็นเพลงทีม่เีนือ้หาสาระสือ่ไปในทางทีผ่ดิจารีตประเพณทีัง้ของ

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง	 นับว่าเป็นการผิดศีลธรรมที่บุคคลทั่วไปไม่ควรประพฤติปฏิบัติตามเรื่องราวที่ปรากฏในเนื้อเพลง	

หากเปรียบเทียบกับศีลข้อ	3	เป็นการประพฤติผิดในกาม	ซึ่งหมายถึง	การประพฤติผิดทั้งในด้านชู้สาว	ความต้องการที่ไม่

เหมาะสม	การประพฤตผิดิเพือ่ให้ได้มาตามความต้องการของตนเอง	หากบคุคลทัว่ไปประพฤตผิดิจารตีประเพณ	ีประพฤติ

ผิดศีลข้อ	 3	 คือการประพฤติผิดในกาม	หากบุคคลใดที่ประพฤติผิดจารีตประเพณีก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง	

ครอบครวั	และสร้างความวุน่วายให้กบัสงัคม	ฝ่ายชายเองอาจได้รบัผลเสียหายในการครอบเรอืน	เสียโอกาสและอนาคตทีด่ี

	 2.	 เพลงที่เกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์	 ลักษณะเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงการกระท�าที่ไม่ซื่อสัตย์	 คือ	การที่ฝ่ายชาย

นัน้มคีูร่กัอยูแ่ล้ว	แต่กยั็งแอบมาคบกบัผูห้ญงิอกีคน	เป็นการหลอกลวงฝ่ายหญิงให้หลงรกัตน	แต่เมือ่ฝ่ายหญงิทราบความ

จริงทั้งหมดก็กลับถูกเพื่อนร่วมงานตราหน้าว่าเป็นคนผิดที่ไปแย่งคนรักของผู้อื่น	การกระท�าในลักษณะนี้เป็นการกระท�า

ที่ไม่เหมาะสม	นอกจากจะท�าให้ผู้อื่นเสียใจแล้ว	ยังท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกด้วย

	 3.	 เพลงท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลักษณะเนื้อหาของเพลงเหล่านี้มีลักษณะเส่ียงต่อการผิดศีลธรรมในด้านของ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลที่ปรากฏในค�าร้องของเพลง	เรื่องราวของเพลงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม	การ

คบหากันในลกัษณะทีเ่ป็นคูค่รองกันของวยัรุน่ชายและหญงิในยคุปัจจบุนัทีมี่ความเสีย่งต่อการกระท�าตนไม่เหมาะสม	อาจ

จะน�าไปสูก่ารกระท�าตนผดิต่อศลีธรรมและอาจจะน�าไปสูก่ารไม่ละอายต่อการประพฤตผิดิศลีธรรมอนัดงีาม	เมือ่เยาวชน	

วยัรุน่	และบคุคลทัว่ไปฟังเพลงทีม่เีนือ้หาสาระลกัษณะทีม่พีฤตกิรรมไม่เหมาะสมเหล่านีเ้ป็นประจ�ากอ็าจจะท�าให้เกดิการ

เลียนแบบ	 และเห็นว่าพฤติกรรมท่ีกล่าวมาน้ีเป็นสิ่งที่วัยรุ่นทั่วไปถือปฏิบัติกันจนเกิดความเคยชินจึงเป็นส่ิงที่น่าเป็นห่วง	

นับเป็นปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไป

	 4.	 เพลงทีเ่กีย่วกบัการขาดรับผดิชอบลกัษณะเนือ้หาของเพลงลกูทุ่งเหล่านีแ้สดงถงึการขาดรบัผดิชอบความเห็น

แก่ตัว	 ในการคบหากันของผู้ชายและผู้หญิงนับว่ามีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 และน�าเป็นต้นเหตุของการน�ามาเลียนแบบ

พฤติกรรมการคบกันหรือการอยู่กันเป็นคู่แบบไม่ยั้งยืน	 มีการเปล่ียนคู่ครองกันอย่างรวดเร็ว	 เนื้อหาของเพลงได้สะท้อน

ให้เห็นถึงการคบกันด้วยความไม่จริงใจทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย	หากการด�ารงชีวิต	ในสังคมมีการคบกันอย่างไม่จริงใจ	ก็

จะท�าให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมา	และต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ	ไม่จบสิ้น

อภิปรายผล

 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งที่ขัดศีลธรรมในรอบทศวรรษ	พ.ศ.	2550–2559	มีเนื้อหาที่เสี่ยงต่อการ

ผดิจารตีประเพณ	ีซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	บญุเรอืง	อนิทวรนัต์.	(2534	:	27)	กล่าวว่าการเหนิห่างจากศาสนาปัจจบุนั

เยาวชนและประชาชนจ�านวนไม่น้อยเหินห่างจากศาสนาเป็นศาสนกิชนแต่เพยีงในนามหรอืตามส�ามะโนครวัไม่ได้มศีรทัธา

เลือ่มใสในศาสนาทีต่นนบัถืออย่างแท้จรงิไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจอย่างถกูต้องในเรือ่งศาสนาไม่ได้ประพฤตปิฏิบตัติามหลัก

ธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือการลุ่มหลงในอบายมุขขณะนี้แหล่งอบายมุขเต็มบ้านเต็มเมืองคนไทยทั่วประเทศทุกเพศทุก

วยัลุม่หลงในอบายมขุอบายมขุซ่ึงเป็นทางแห่งความเสือ่มได้ก่อให้เกดิปัญหาและโทษมากมายหลายประการทัง้ปัญหาส่วน
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ตัวปัญหาครอบครัวและปัญหาทางสังคมอบายมุขเป็นเหตุให้คนไทยจ�านวนมากมายไม่สนใจการท�างานหันไปประกอบ

อาชีพทุจริตก่อการทะเลาะวิวาทก่ออาชญากรรมท�าให้เกิดทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงท�าให้สังคมเดือดร้อนไม่สงบสุขท�าให้

เศรษฐกิจไม่เจริญก้าวหน้าเพลงที่เกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์	สอดคล้องกับงานวิจัยของนายแพทย์ยรรยง	ศุทธรัตน์	(2516	:	

56) กล่าว	สาเหตใุหญ่ของการนอกใจมกัเกดิจากการแต่งงานทีคู่่สมรสขาดความเข้าใจกนั	และบางคนแต่งงานโดยปราศจาก

ความรัก	คินซีส์	กล่าวว่า	การที่ผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นก็เราะมีความสนใจในของแปลกๆ	ใหม่ๆ	เช่นเดียวกับ

คนท่ีมคีวามสนใจในอาหารรสแปลกๆ	ดนตร	ีการละเล่น	ศลิปะ	และวรรณคด	ีซึง่กอ็าจรวมเอาเรือ่งคูข่าคนใหม่เข้าไปด้วย	

เพราะถ้าไม่มีข้อจ�ากัดของสังคมและศีลธรรมแล้ว	 ผู้ชายคงจะส�าส่อนไปตลอดชีวิต	 (ครอบครัวสัมพันธ์,	 2524	 :	 336)  

ส่วนเพลงทีพ่ฤตกิรรมไม่เหมาะสม	สอดคล้องกบังานวจิยัหลายฉบับยงัพบว่าชายไทยมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นฝ่ายนอกใจภรรยา

มากกว่าการที่หญิงไทยจะเป็นฝ่ายนอกใจสามี	ทั้งนี้อาจเนื่องจากค่านิยมในสังคม	การที่สามีนอกใจภรรยานั้นเป็นเรืองที่

สงัคมยอมรับ	รวมท้ังจากทศันคตขิองผูช้ายว่าการนอกใจหรอืมภีรรยาน้อยนัน้เป็นการเสรมิบารม	ีหลกีหนจีากความซ�า้ซาก

จ�าเจเบื่อหน่ายต่อภรรยา	 รวมถึงเป็นวิธีการหาความส�าราญส่วนตนในรูปแบบหนึ่ง	 และเพลงท่ีขาดความรับผิดชอบซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของไชยรัตน์	 ปราณี	 (2531	 :	 54-55) ภาระหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมต่อ

สวสัดภิาพของสงัคมทีต่นด�ารงอยูซ่ึง่เป็นเรือ่งทีผ่กูพนัเกีย่วข้องกบัหลายสิง่หลายอย่างตัง้แต่สงัคมขนาดเลก็ๆจนถงึสงัคม

ขนาดใหญ่ความรับผิดชอบต่อสังคมบุคคลทุกคนจะต้องด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมเริ่มตั้งแต่สังคมเล็กที่สุดคือครอบครัวจนถึง

สังคมระดับใหญ่คือประเทศชาติการกระท�าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อสังคมไม่มากก็น้อยบุคคลทุกคน

จงึต้องมภีาระหน้าทีจ่ะต้องเกีย่วข้องกบัสวสัดภิาพของสงัคมทีด่�ารงอยูบ่คุคลมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีจ่ะต้องปฏบัิติ

ต่อสังคมดังต่อไปนี้

	 บทเพลงที่มีลักษณะผิดศีลธรรมจารีตประเพณีเช่นน้ีได้เผยแพร่ออกไปให้สาธารณชนอย่างกว้างขวาง	 และเพลง

เหล่านี้ล้วนเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น	วัยรุ่น	นักศึกษา	และประชาชนจึงเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลว่าเนื้อหา

ของเพลงเหล่านี้จะมีส่วนท�าให้เยาวชน	วัยรุ่น	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	ท�าให้เกิดความเคยชิน	และเห็นว่าเพลงที่มี

เนือ้หาสาระเหล่านีเ้ป็นวถิชีวีติทัว่ไปของวยัรุน่ในปัจจุบนั	หากใครไม่ประพฤตปิฏิบตัติามเนือ้หาสาระของเพลงกจ็ะกลาย

เป็นคนทีเ่ชยไม่ทนัสมยั	จงึเกดิการเลยีนแบบพฤตกิรรมจากค�าร้องของเพลงลูกทุง่ทีอ่อกมาเผยแพร่ให้เยาวชนได้รบัฟังกนั

ในปัจจุบันขณะเดียวกันหากเยาวชน	วัยรุ่นและประชาชน	มีพฤติกรรมดังที่ปรากฏในเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งเหล่านี้	ก็จะ

ท�าให้เกิดปัญหาสังคม	ปัญหาครอบครัว	ปัญหาอาชญากรรม	ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างยิ่ง
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กลยุทธ์ในการเรียนรู้ค�าศัพท์ในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

Vocabulary Learning Strategies in English Reading Skill

อังชรินทร์	ทองปาน1

Angcharin	Thongpan1

 การจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษที	่21	ผูเ้รยีนจ�าเป็นต้องมทีกัษะในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยยดึหลักที่

ว่า	การเรียนเพื่อรู้	การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง	การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น	และการ

เรยีนรูเ้พือ่ชีวติ	ด้วยหลกัส�าคญัเหล่านีก้ารจดัการเรยีนการสอนในห้องเรยีนจงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ส้อนต้องตระหนกั

ถึงวิธีการหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 และช่วยให้ 

ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้	

	 ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญและความจ�าเป็นต่อประชาคมโลก	 เน่ืองจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสาร	ธุรกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	เหล่านี้ล้วนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร	ทักษะ	(skills)

ทางภาษานั้นประกอบด้วย	ทักษะการฟัง	ทักษะการพูด	ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน	ส�าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองน้ันจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ได้ทั้งส่ีทักษะเพราะถ้าขาดทักษะไดทักษะหนึ่งก็จะ

ท�าให้การสื่อสารไร้ประสิทธิภาพ

 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก็เป็นทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นเช่นเดียวกัน	 เพราะถ้าบุคคลไดขาดทักษะด้านการ

อ่านแล้วก็จะท�าให้การติดต่อสื่อสารไม่สมบูรณ์	ค�าศัพท์ก็เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่จะท�าให้การอ่านมีประสิทธิภาพ	ซึ่ง

ไม่ว่าผูเ้รยีนทีเ่รยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรอืภาษาทีส่องจะมคีวามสามารถทางไวยากรณ์หรอืการออกเสียง

ดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าขาดความรู ้ด ้านค�าศัพท์ก็ท�าให้ความสามารถด้านการสื่อสารหรือการตีความบกพร่อง

(McCarthy,1992)	 ในขณะเดียวกันบุคคลท่ีมีความรู้ด้านค�าศัพท์มากก็จะน�าไปสู่ความสามารถด้านการอ่านสูง	 และยิ่ง

ความสามารถด้านการอ่านสูงก็จะพัฒนาคลังความรู้ด้านค�าศัพท์สูงไปด้วยเช่นกัน	(Stahl	&	Fairbanks,	1986)

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอ	 กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค�าศัพท์ที่ส�าคัญในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	 พร้อมแนว

ปฏบิตัใินการจดัการเรยีนการสอนอ่านทีส่อดแทรกกลยทุธ์การเรยีนรูค้�าศพัท์ทีส่มัพนัธ์กบัทกัษะการอ่านทีน่่าจะมปีระโยชน์

ต่อผู้สอนภาษาอังกฤษในส่วนของการสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนของตนเองจนสามารถใช้กระบวนการนี้

ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ

การอ่านและการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

	 การอ่านภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการภายในที่ผู้อ่านต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบทอ่าน	 โดยที่ผู้อ่านจะเลือกตัวช้ีแนะ

ต่างๆ	(Goodman	and	others	1973:	5-11)หรือการวิเคราะห์ค�า	(Word	analysis)	ที่พบในบทอ่านมาช่วยในการเดา

ความหมายของข้อความทั้งหมดที่พบในบทอ่าน	 นอกจากนี้การอ่านยังเป็นกระบวนการทางสมองซึ่งในขณะที่สมองรับรู้

 1 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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กับตัวบทอ่านนั้น	สมองจะเกิดการคิดคาดเดาล่วงหน้าโดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่มีอยู่	(schema)	เกี่ยวกับ

เรื่องนั้นๆมาช่วยในการท�าความเข้าใจกับบทอ่าน	ในส่วนของการสอนอ่านภาษาอังกฤษนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่านได้

อ่านบทอ่านที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารได้อย่างสมบูรณ์	 ซ่ึงมีอยู่สามรูปแบบคือ	 

รูปแบบกระบวนการสอนอ่านจากล่างสู่บน	 (Bottom-up	model	of	 reading)	 แบบจ�าลองการอ่านนี้เป็นแบบจ�าลอง

การอ่านพื้นฐานที่ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฏีจิตวิทยาในกลุ่มของพฤติกรรมนิยม	(behavioral	phycology)	โดยมีความ

เชือ่ว่าเมือ่ผูอ่้านได้รบัการเสรมิแรงตามความถ่ีทีเ่หมาะสมจะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้	ดงันัน้ในการสอนอ่านภาษาองักฤษ

ครูผู้สอนจะเริ่มจากเริ่มจากเรื่องง่ายๆ	เช่น	ตัวอักษร	และค�าศัพท์	แล้วน�าไปสู่ระดับประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น	ในส่วนรูป

แบบการสอนอ่านแบบที่สองคือ	รูปแบบกระบวนการสอนอ่านจากบนสู่ล่าง	(Top-down	model	of	reading)	รูปแบบ

กระบวนการสอนอ่านจากบนสูล่่างนีไ้ด้รบัอทิธพิลมาจากนกัจติวทิยากลุม่ปัญญานยิม	(Cognitive	phycology)	ซึง่มคีวาม

ชือ่ว่าการทีผู่อ่้านจะเข้าใจเรือ่งทีอ่่านนัน้ผูอ่้านต้องได้มโีอกาส	ส�ารวจ	คดัเลอืก	หรอืสังเกตบทอ่านนัน้ๆด้วนตนเอง	ซึง่บาง

ครัง้อาจจะต้องตัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัเรือ่งทีก่�าลงัจะอ่าน	ว่าจะเกดิอะไรขึน้	หรอืผลจะเป็นเช่นไรเมือ่อ่านจบ	ถ้าสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว้นัน้ผดิไปกส็ามารถทีจ่ะตัง้ใหม่ได้	การสอนอ่านรูปแบบนีเ้ชือ่ว่า	การเรยีนรูท้ีด่ผีูเ้รยีนควรได้เรยีนจากส่วนใหญ่ไปหา

ส่วนย่อยมากกว่าส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่	 (May,1990	 :	 5-6)	 และรูปแบบที่สามในการสอนอ่าน	 ได้แก่แบบจ�าลองการ

อ่านแบบปฏสิมัพนัธ์	(Interactive	model	of	reading)	เป็นแบบจ�าลองการอ่านทีใ่ห้ความส�าคัญทัง้รปูแบบการสอนอ่าน

จากล่างสู่บนและรูปแบบการสอนอ่านจากบนสู่ล่าง	โดยมีการผสมผสานทฤษฏีโครงสร้างความรู้เดิม	(schema	theory)	

ของ	Rumelhart	(1985)	มาใช้ท�าความเข้าใจกับบทอ่านนั้นๆ	(วิสาข์	จัติวัตร์,	2541:	217)

กลยุทธ์การเรียนรู้ค�าศัพท์

	 กลยุทธ์การเรียนรู้ค�าศัพท์	(Vocabulary	Learning	Strategies	:	VLS)	กลยุทธ์การเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปรียบเสมือนเทคนิคกระบวนการท่ีผู้อ่านแต่ละคนใช้ในการค้นหาความหมายของค�าศัพท์จดจ�าค�าศัพท	์ และเพื่อเพิ่มวง

ความรู้ค�าศัพท์ใหม่ในระหว่างการอ่านหรือได้อ่านไปแล้ว	โดยมีการจ�าแนกไว้ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ด้านค�าศัพท์ที่สัมพันธ์กับทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

การเดาความหมายจากบริบท  การวิเคราะห์หน้าที่ของค�า  การวิเคราะห์โครงสร้างค�า  การเชื่อมค�าไปสู่ประสบการณ์เดิม  การจัดกลุ่มค�าประเภทเดียวกัน  

การสังเกต  การสืบค้น		การใช้แผนภูมิความหมาย  การถอดความ  การจัดค�าเป็นหมวดหมู ่การจัดกลุ่มค�าตามชนิดของไวยากรณ ์ 

การน�าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค  การน�าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค  การทดสอบค�าศัพท ์การเชื่อมความหมายค�าที่เหมือนกันและค�าที่ตรงกันข้าม

1. กลยุทธ์ด้านการค้นหาค�าศัพท์ใหม ่(Searching strategies)

- การเดาความหมายจากบริบท	(guess from textual context)

- การวิเคราะห์หน้าที่ของค�า	(analyze part of speech)

- การวิเคราะห์โครงสร้างค�า	(analyze affixes and roots)

- การเชื่อมค�าไปสู่ประสบการณ์เดิม	(connect word to a personal experience)

- การศึกษาค�าที่ส�าคัญ (use key word method, e.g. synonyms /antonyms)

- การจัดกลุ่มค�าประเภทเดียวกัน	(use of the categories word group)

- การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษ	(monolingual dictionary) 

2. กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค�าศัพท์

(Collectin Strategies)

- การใช้แผนภูมิความหมาย (use semantic maps)

- การถอดความ (paraphrase the word meaning)

- การจัดค�าเป็นหมวดหมู่การค�า (word lists)

- ฝึกการใช้พจนานุกรม (practice using dictionary)
- เก็บรวบรวมค�าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค�าศัพท์	
  (keep vocabulary notebook)

3. กลยุทธ์ด้านการขยายวงค�าศัพท์

(Expanding strategies)

- การน�าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค	(use new word sentence)

- การทดสอบค�าศัพท์	(test oneself with word tests)

- ฝึกการใช้ค�าศัพท์เดิมในบริบทการใช้ภาษาอื่นๆ	

  (do extra vocabulary exercises in difference sources)

ภาพประกอบที่	1	สรุปได้ว่าในส่วนที่	1	จะเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ค�าศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการอ่าน 

ประกอบด้วย	14	กลยุทธ์	ได้แก่	กลยุทธ์การเดาความหมายจากบริบท	กลยุทธ์การวิเคราะห์หน้าที่ของค�า 

กลยุทธ์การวิเคราะห์โครงสร้างค�า
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	 ยุทธ์การเชื่อมค�าไปสู่ประสบการณ์เดิม	 กลยุทธ์การจัดกลุ่มค�าประเภทเดียวกัน	 กลยุทธ์การสังเกต	 (noticing)	

กลยุทธ์การสืบค้น	(retrieving)	กลยุทธ์การใช้แผนภูมิความหมาย	กลยุทธ์การถอดความ	กลยุทธ์การจัดค�าเป็นหมวดหมู่

การการค�า	กลยทุธ์จดักลุม่ค�าตามชนดิของไวยากรณ์	กลยทุธ์การน�าศพัท์ใหม่มาแต่งประโยค	กลยทุธ์การทดสอบค�าศพัท์	

และกลยุทธ์การเชื่อมความหมายค�าท่ีเหมือนกันและค�าที่ตรงกันข้าม	 ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่าล้วนแต่เป็น

กลยุทธ์ที่ผู้อ่านจะต้องน�าไปใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับบทอ่านทั้งหมด

	 ส่วนที่	2	จะเป็นการจ�าแนกประเภทของกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค�าศัพท์	ซึ่งมี	3	ประเภทใหญ่	ได้แก่	กลยุทธ์ด้าน

การค้นหาค�าศัพท์ใหม่	 (Searching	 strategies)	 กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค�าศัพท์	 (Collecting	 Strategies)	 และ

กลยทุธ์ด้านการขยายวงค�าศพัท์	(Expanding	strategies)	โดยมกีลยทุธ์ย่อยในแต่ละส่วนดงัต่อไปนี	้กลยทุธ์ด้านการค้นหา

ค�าศัพท์ใหม่	 (Searching	 strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย	 7	 กลยุทธ์คือ	 กลยุทธ์การเดาความหมายจากบริบท	

(guess	from	textual	context)	กลยุทธ์การวิเคราะห์หน้าที่ของค�า	(analyze	part	of	speech)	กลยุทธ์การวิเคราะห์

โครงสร้างค�า	(analyze	affixes	and	roots)	กลยุทธ์การเชื่อมค�าไปสู่ประสบการณ์เดิม	(connect	word	to	a	personal	

experience)	กลยุทธ์การศึกษาค�าที่ส�าคัญ	(use	key	word	method,	e.g.	Synonyms/antonyms)	กลยุทธ์การจัด

กลุ่มค�าประเภทเดียวกัน	 (use	 of	 the	 categories	 word	 group)	 กลยุทธ์การสืบค้นพจนานุกรมเจ้าของภาษา	

(monolingual	dictionary) กลยุทธ์ด้านการเก็บรวบรวมค�าศัพท์	(Collecting	Strategies)	ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย	

5	กลยุทธ์คือ	กลยุทธ์การใช้แผนภูมิความหมาย	(use	semantic	maps)	กลยุทธ์การถอดความ	(paraphrase	the	word	

meaning)	กลยทุธ์การจดัค�าเป็นหมวดหมูก่ารค�า	(word	lists)	กลยทุธ์ฝึกการใช้พจนานกุรม	(practice	using	dictionary)	

กลยุทธ์เก็บรวบรวมค�าศัพท์ไว้ในสมุดรวบรวมค�าศัพท์	 (keep	 vocabulary	 notebook)	 และกลยุทธ์ด้านการขยายวง 

ค�าศัพท์	(Expanding	strategies)	ประกอบด้วย	3	กลยุทธ์คือ	กลยุทธ์การน�าศัพท์ใหม่มาแต่งประโยค	(use	new	word	

sentence)	กลยุทธ์การทดสอบค�าศัพท์	(test	oneself	with	word	tests)	กลยุทธ์ฝึกการใช้ค�าศัพท์เดิมในบริบทการใช้

ภาษาอื่นๆ	(do	extra	vocabulary	exercises	in	difference	sources)

จากกลยุทธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	กลยุทธ์ด้านการค้นหาค�าศัพท์ใหม่	 (Searching	strategies)	จะเป็นกลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้

ด้วยตนเองในระหว่างอ่านเมือ่ต้องเผชิญกบัค�าศพัท์ใหม่ทีผู้่เรยีนยงัไม่เข้าใจ	ส่วนกลยทุธ์ทีส่อง	กลยทุธ์ด้านการเกบ็รวบรวม

ค�าศัพท์	 (Collecting	Strategies)	 เป็นกลยุทธ์ที่มีผลต่อเนื่องจากกลยุทธ์แรก	กล่าวคือเมื่อผู้อ่านได้รู้ศัพท์ค�านั้นแล้วจะ

ต้องเกบ็รวบรวมค�าศพัท์ไว้ในคลงัสมองเพือ่ทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ได้เมือ่มคีวามจ�าเป็น	และกลยทุธ์ด้านการขยายวงค�าศพัท์	

(Expanding	strategies)	เป็นการสร้างความคงทนในการเรียน	(retention)	ค�าศัพท์นั้นๆ	เพื่อให้ผู้เรียนดึงออกมาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิถึงแม้การเรียนนั้นจะผ่านไปแล้วก็ตาม

การน�าเอากลยุทธ์การเรียนรู้ค�าศัพท์มาประยุกต์ใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ

	 ในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้สอนค�าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยตรง	 (direct	

vocabulary	instruction)	ร่วมกับการสอนกลยุทธ์ในการเรียนรู้ค�าศัพท์	(vocabulary	learning	strategies)	หลังจาก

ที่ผู้เรียนได้เรียนค�าศัพท์นั้นๆในห้องเรียนไปแล้วผู้เรียนควรจะได้มีโอกาสในการฝึกรวบรวมค�าศัพท์	ฝึกการใช้ค�าในบริบท

ทีห่ลากหลาย	อาจจะเป็นการฝึกอ่านนอกเวลา	(extensive	reading)	เพือ่เพิม่พนูวงความรูด้้านค�าศพัท์	(Beck,	McKeown,	

&Kucan,	2002;	Nation,	2001;	Stalh&Nagy,2006)	จากเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงได้น�าเสนอหลักที่ส�าคัญในการสอน

กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในทักษะการอ่านไว้ดังต่อไปนี้
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ขั้นก่อนอ่าน (pre-reading stage) 

	 1.	 ผู้สอนต้องเตรียมผู้เรียนให้ตระหนักถึงค�าศัพท์ใหม่	 (word	raising	awareness)	โดยการใช้กิจกรรมกระตุ้น

ความรู้เดิม	(activate	schema)	อาจจะเป็นการตั้งค�าถามที่เกี่ยวกับค�านั้นหรือ	กิจกรรมด้านการกระตุ้นความรู้เรื่องค�า

จากค�าส�าคัญ	(key	word	activities)	จากกิจกรรมแผนภูมิความหมาย	(semantic	map)	ที่เกี่ยวข้องกับค�าในบทอ่าน

นั้นๆ

	 2.	 สาธิตการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค�าศัพท์	(model	of	vocabulary	leaning	strategies)	ให้กับผู้เรียน	โดย

ใช้เทคนิคการสอนให้กับผู้เรียนโดยตรง	 (direct	 vocabulary	 instruction)	พร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด	incremental	process

	 3.	 ฝึกการใช้กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ค�าศัพท์เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการใช้ในระหว่างอ่าน

	 4.	 ผูส้อนน�าเสนอบทอ่าน	โดยการตัง้ค�าถามน�าเกีย่วกนัเรือ่งทีก่�าลงัจะอ่าน	การคาดคะเนเรือ่ง	การตัง้สมมตฐาน

เกี่ยวกับบทอ่านไว้ล่วงหน้า

ขั้นอ่าน (reading stage) 

	 1.	 เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีความเป็นอิสระในการอ่าน	 มีการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ค�าศัพท์มาประยุกต์ใช้ในบทอ่านโดย

แท้จริงเพ่ือที่จะท�าความเข้าใจกับบทอ่าน	 ในระหว่างนี้ผู้สอนจะมีหน้าที่ให้อ�านวยความสะดวกในการอ่าน	 (facilitator)	

สนบัสนนุ	(scaffold)	การใช้กลยทุธ์เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างเป็นอสิระ	มกีารใช้ปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่าน	อาทเิช่น	

การตอบค�าถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในบทอ่านหรือค�าศัพท์	 ในระหว่างน้ีหากผู้สอนต้องการประเมินประสิทธิภาพ

การใช้กลยุทธ์ของผู้เรียน	ผู้สอนอาจใช้วิธีการประเมินวิธีการอ่านแบบบอกความคิด	(Think	aloud)

ขั้นอ่าน (post -reading stage) 

	 เป็นขั้นบูรณาการการเรียนรู้จากสิ่งท่ีอ่านไปแล้ว	 โดยผู้สอนอาจจะเตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์ในการสรุปบทอ่าน	

อาทิเช่น	การสรุปโครงเรื่องโดยวิธี	story	grammar	ส�าหรับบทอ่านที่เป็นเรื่องเล่า	(narrative)	หรืออาจจะเป็นการสรุป

แบบแผนผังมโนทัศน์	(graphic	organizer)	ในส่วนของค�าศัพท์ผู้สอนอาจจะเตรียมกิจกรรมต่างๆ	ที่ขยายวงความรู้ด้าน

ค�าศพัท์	อาทเิช่น	การใช้ค�าศพัท์เหล่านีใ้นบรบิทอืน่ๆ	การน�าค�าศพัท์ทีไ่ด้เรียนมาแล้วมาใช้ในการบรูณาการกับทกัษะอืน่ๆ

ทางภาษา	 การศึกษาราก	 root	 ค�าหรือค�าท่ีเกิดร่วมกันกับค�าศัพท์เหล่านี้	 collocation	 เพื่อให้ผู้เรียนขยายวงความรู้

(vocabulary	size)	เป็นต้น

	 การจดัการเรยีนการสอนควรสนบัสนนุให้ผูเ้รยีนได้ตระหนกัถึงการใช้กลยทุธ์ทัง้กลยทุธ์ด้านการเรยีนรูค้�าศพัท์และ

กลยุทธ์ด้านการอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการอ่าน	และการฝึก

ปฏบิตักิารใช้กลยทุธ์เหล่าจะช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างเป็นอสิระด้วยตนเองอกีด้วย	ด้วยเหตนุีเ้องจงึเป็นเหตผุล

ที่ครูผู้สอนอ่านภาษาอังกฤษต้องตระหนักและมีการวางแผนการสอนกลยุทธ์ต่างๆ	 ที่หลากหลายเพื่อช่วยสนับสนุนให ้

ผู้เรียนมีผลส�าฤทธิ์ทางการเรียนและถ้าผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการอ่านอย่างเหมาะสมจะท�าให้ผู้เรียนท�าเป้าหมายที่จะท�าไว้

เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ความสามารถน้อยท่ีสุดในการอ่านและถ้าผู้เรียนใช้กลยุทธ์ที่ตนเองชื่นชอบและมีความช�านาญ

ก็จะท�าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้น	 (กิจจา	ก�าแหง,2549	 :	 2)	นอกจากนี้ยังมีความความตระหนักถึง

การเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอันที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการอ่านอีกด้วย	(Thongoan,	2015;	Thongpan	and	

others,	2014)
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 1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจ�าภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การวิจัยและพัฒนา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข

(Research and Development : Problem & How to solve) 

ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน1

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

	 การวิจัยและพัฒนา	เป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม	โดยใช้การวิจัยหลายขั้นตอน	ผลการ

วิจัยในแต่ละตอน/ระยะ	จะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน	โดยทั่วไปจะด�าเนินการวิจัยในขั้นส�ารวจหาข้อมูลส�าคัญในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม,	ขั้นการสร้างนวัตกรรม	และขั้นการทดลองนวัตกรรมเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม	

ในการด�าเนนิการวจิยัและพฒันามนีกัวิจยัหลายคนทีย่งัมีความสับสนในการด�าเนนิงาน	ปัญหาหลกัๆ	ได้แก่	ความไม่เข้าใจ

เกีย่วกบันวตักรรม/ผลติภณัฑ์,	ความไม่ชดัเจนเกีย่วกบัองค์ประกอบ/ส่วนประกอบของนวตักรรม/ผลติภณัฑ์,	ปัญหาความ

ไม่เชื่อมโยงของขั้นตอนการวิจัย	 และปัญหาการออกแบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม	 ซึ่งนักวิจัยต้องตระหนัก

และให้ความส�าคัญเพื่อออกแบบการด�าเนินการวิจัยให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ

	 เมื่อกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจัย	(Research	Methodology)	ในยุคปัจจุบันนี้	น้อยคนนักที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย	เพราะ

ในยคุนีเ้รือ่งของการวจิยันบัว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการแก้ปัญหาท่ีเกดิขึน้	หรอืใช้ในการพฒันางาน

ต่างๆ	หากแต่ยังมีหลายคนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกระบวนการวิจัย	

	 Research	methodology ระเบียบวิธีวิจัย	หมายถึง	กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้	ความจริง	โดยใช้วิธีการที่

เป็นระบบ	มีความน่าเชื่อถือ	 ในความเป็นจริงแล้วการได้มาซึ่งความรู้	 ความจริงสามารถกระท�าได้หลายวิธี	 เช่น	 ได้องค์

ความรูม้าโดยวธิกีารทีบ่งัเอญิ	เหมือนกบันวิตนัค้นพบเรือ่งของแรงโน้มถ่วงของโลกขณะทีน่อนหลบัอยูใ่ต้ต้นแอปเป้ิล	หรอื

การได้ทราบองค์ความรูจ้าก	Expert	หรอืผูรู้ห้รอืจากความเชือ่ต่างๆ	เช่นความเชือ่ทางศาสนา	ในการอธบิายปรากฏการณ์

ต่างๆ	 เป็นต้น	 แต่ระเบียบวิธีวิจัยถือว่าเป็นวิธีการได้มาซึ่งความรู้ความจริงที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะ

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างมีเหตุมีผล	 เนื่องจากอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 (The	 Scientific	

Method)	ในกระบวนการค้นหาความรูค้วามจรงิ	ซึง่ขัน้ตอนโดยทัว่ไปมกัจะเริม่ต้นจากปัญหาวจิยั	(Research	Problem)	

ตั้งสมมุติฐาน	(Hypothesis)	เก็บรวบรวมข้อมูล	(Collecting	Data)	การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analysis)	และสรุปผล	

(Conclusion)	ดังนั้นการด�าเนินการท�าวิจัย	จุดเริ่มต้นที่ส�าคัญคือเรื่องของปัญหาวิจัย	หรือ	Research	Problem	มีนัก

วิจัยหลายคนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในกระบวนการวิจัย	บางคนเริ่มต้นจากสถิติ	เอาสถิติเป็นตัวตั้ง	เช่นจะท�าวิจัย

ทีว่เิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวเิคราะห์การถดถอย	Regression	บางคนเริม่จากการวเิคราะห์องค์ประกอบ	Factor	Analysis	

บางคนบอกจะท�าวิจัยที่ใช้	Path	Analysis	แบบ	SEM	(Structural	Equation	Modeling) โดยใช้สถิติที่มีลักษณะที่เป็น

ขั้นสูงโดยเชื่อว่าเป็น	Indicator	ที่บ่งชี้คุณภาพของการวิจัย	เป็นต้น	นี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	เพราะสถิติ	หรือการ

ที่นักวิจัยใช้สถิติข้ันสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้เป็น	 Indicator	 ที่บ่งชี้คุณภาพของงานวิจัย	 วิธีการทางสถิติเป็นเพียง

เครื่องมือหรือวิธีการในบางขั้นตอนของการวิจัย	นั่นคือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น	ดังนั้น
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สถิติไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการวิจัย	 นักวิจัยบางคนโดยเฉพาะวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	ได้ก�าหนดให้เป็นภาระที่ส�าคัญของครูผู้สอน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่สอนในระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประถม	 และมัธยม	 จะต้องมีความสามารถในการท�าวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่คุณครู

เหล่านัน้รบัผดิชอบ	ซึง่ส่วนใหญ่แล้วมคีรหูลายคนทีท่�าหน้าทีว่จิยัทีม่คีวามคลาดเคลือ่น	โดยตัง้ต้นหรอืเริม่ต้นทีน่วตักรรม	

เช่นจะท�าวจิยัทีใ่ช้นวตักรรม	Backward	Design	จะใช้แนวคิดการจดัการเรยีนการสอนแบบ	BBL	(Brain	Based	Learning) 

จะใช้การสอนที่เป็นแบบ	7E	(7-E	Learning	Cycle)	แบบนี้เป็นต้น	ซึ่งมันก็เหมือนกับการที่คุณหมอเริ่มต้นที่ตัวยา	โดยที่

ไม่ได้สนใจเลยว่ามีโรคอะไรเกิดข้ึนบ้าง	 ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ	 มีสาเหตุมาจากอะไร	 จะต้องมีกระบวนการในการวินิจฉัย

หรือ	 Diagnosis	 ท่ีชัดเจนแล้วค่อยน�ามาสู่ตัวยาหรือนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับโรค	 สอดคล้องกับปัญหา	 และ

สอดคล้องกับสาเหตุท่ีได้ท�าการวินิจฉัยไว้แล้ว	 ดังนั้นในจุดน้ีจึงช้ีให้เห็นแล้วว่า	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนของนัก

วจัิยทีม่คีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นกไ็ม่ได้น�ามาสูก่ระบวนการในการพฒันาหรอืแก้ปัญหาอย่างแท้จรงิ	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นปัญหา

ที่ส�าคัญของประเทศชาติเลยก็ว่าได้

	 ส่วนนักวิจัยบางคนตั้งต้นที่ระเบียบวิธีวิจัย	เช่น	ตั้งต้นว่าจะท�าวิจัยเชิงปริมาณ	จะท�าวิจัยเชิงประวัติศาสตร์	จะท�า

วจิยัเชงิพฒันา	(R&D)	จะท�าวจิยัเชงิปฏบิตักิาร	เป็นต้น	ซึง่ใน	Concept	ทีถ่กูต้องนกัวจิยัไม่สามารถทีจ่ะตัง้ต้นด้วยระเบยีบ

วิธีวิจัยได้	เป็นการเริ่มต้นที่ขาดความเหมาะสม

	 อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้ว	จุดเริ่มต้นของการท�าวิจัยคือปัญหาวิจัย	(Research	Problem)	Research	Problem	is	a	

question	about	relationship	between	variables	ปัญหาวิจัยคือค�าถามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	ดัง

นั้นสิ่งส�าคัญของนักวิจัยที่จะต้องมีคือ	ความสงสัยใคร่รู้	การตั้งโจทย์	การตั้งค�าถาม	การตั้งประเด็นที่สงสัย	และประเด็น

นัน้จะต้องเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั	ถ้านกัวจัิยได้ท�าการตอบโจทย์หรอืค�าถามทีไ่ด้เกิดความสงสยัแล้ว	กจ็ะเกดิประโยชน์

ในการอธิบายปรากฏการณ์	 เกิดประโยชน์ต่างๆที่จะตามมา	 นั่นคือความส�าคัญของการท�าวิจัย	 นักวิจัยควรเลือกปัญหา

วิจัยที่มีความสนใจ	 และควรมีความรู้และประสบการณ์ในประเด็นนั้นๆ	 ด้วย	 ดังนั้น	 ก่อนออกแบบการวิจัยนักวิจัยต้อง

ก�าหนดปัญหาของการวิจัยให้มีความชัดเจน	 เพราะหากขาดความชัดเจนแล้ว	 ก็จะท�าให้มีความยุ่งยากในการออกแบบ	

และวางแผนการด�าเนินการวิจัย	(Ary	and	other.	2010	:	47)

	 เมื่อนักวิจัยเริ่มต้นที่ปัญหาวิจัยที่มีความชัดเจนแล้ว	 ส่ิงส�าคัญประการถัดมาคือนักวิจัยจะต้องมีความสามารถใน

การเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่จะไปตอบค�าถาม	 ตอบปัญหาวิจัยได้ชัดเจนมากที่สุด	 ดังนั้นนักวิจัยที่ดีจึงจะต้องมีความรอบรู้

เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่างๆ	 ว่าวิจัยประเภทต่างๆ	 มีสรรพคุณในการตอบโจทย์ลักษณะอย่างไร	 ดังน้ัน	 วิจัย

ประเภทต่างๆ	จึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องท�าการศึกษา	มีทักษะ	มีความรอบรู้เกี่ยวกับการออกแบบตามแต่ละระเบียบวิธี	

ระเบียบวิธีวิจัยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง	 เช่น	ถ้านักวิจัย	แบ่งตามช่วงเวลา	 (Timing)	อาจจะแบ่งเป็น

วจิยัเชงิประวตัศิาสตร์	วจิยัเชงิส�ารวจ	ซึง่เน้นเรือ่งของการส�ารวจสภาพทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั	และวจิยัเชงิอนาคต	แต่ถ้าแบ่ง

ตามลักษณะของข้อมูลและระเบียบวิธี	อาจจะแบ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	แบบนี้เป็นต้น	เพราะฉะนั้น	ระเบียบวิธีวิจัยมีหลายประเภท	แต่สิ่งที่ส�าคัญมากที่สุดคือ	นักวิจัย

ต้องเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยแต่ละประเภทว่ามีความเหมาะสมในการตอบโจทย์ลักษณะอย่างไร	นั่นคือจะต้องเลือก

ระเบยีบวธิวีจิยัทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ	ในการตอบโจทย์หรอืปัญหาวจิยันัน้ๆ	(chose	the	best	one)	ผู้วจิยัต้องพจิารณา

ถงึข้อดแีละข้อจ�ากัดของวจิยัในแต่ละประเภท	และเลือกวธิทีีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ	และควรจะสอดคล้องกบัคณุลักษณะของ

นกัวจิยัด้วย	(Bell.	2007	:	24)	โดยวจิยัแต่ละประเภทมจีดุแขง็และข้อจ�ากดั	ในบางสถานการณ์การเลอืกใช้วธิวีจิยัประเภท



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

29

หนึ่งจะมีความเหมาะสมมากกว่าประเภทอื่นๆ	ซึ่งนักวิจัยจะต้องพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบ	(Babbie.	2010	:	115)

	 เมือ่นกัวจิยัเลอืกระเบยีบวธิวีจัิยประเภทต่างๆ	แล้ว	การออกแบบ	การด�าเนนิการในการท�าวิจยั	กว่็าไปตามระเบยีบ

วิธีวิจัยแต่ละประเภท	 เช่น	 ถ้าเป็นวิจัยเชิงส�ารวจก็จะต้องว่าด้วยเร่ืองของ	 ประชากร	 กลุ่มตัวอย่าง	 วิธีการได้มาซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่าง	ความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง	ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	

เชิงปริมาณ	 วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์	 การสรุปผล	 เพื่อที่จะสรุปอ้างอิงมายังประชากร	 เป็นต้น	 ถ้านักวิจัยเลือก

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพก็ต้องมีความเข้าใจ	ในการที่จะออกแบบ	การเข้าสู่สนาม	การสร้างปฏิสัมพันธ์	บทบาทของนัก

วิจัยในการเก็บข้อมูลภาคสนาม	เรื่องของ	field	noted	เรื่องของการตรวจสอบข้อมูลแบบ	triangulation	(แบบสามเส้า)	

เทคนิคในการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ	 สัมภาษณ์	 สังเกต	 การตีความหมายข้อมูลเชิงคุณภาพ	 การตีความหมายเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมของมนษุย์	เป็นต้น	ถ้านกัวจิยั	เลอืกระเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลอง	กต้็องเข้าใจหลกั	Max	Min	Con	ต้องเข้าใจเกีย่ว

กับ	Design	หรือแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง	แบบแผนต่างๆ	การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น	 เทคนิค

การสุ่มต่างๆ	 ดังน้ัน	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดที่นักวิจัยจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบการวิจัยประเภท

ต่างๆ	ที่มีความเหมาะสมในการตอบโจทย์หรือปัญหาวิจัยนั้นๆ	

	 ในการด�าเนินการวิจัยมีประโยชน์และคุณค่ามากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อมวลมนุษยชาต	ิ

ประเทศใดทีม่อีาชพีนกัวจิยั	ท�าการสบืเสาะแสวงหาองค์ความรู	้อธบิายปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้	น�าไปสูก่ระบวนการในการ

สร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่มีประโยชน์ในการด�าเนินในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	ก็จะเป็นประเทศที่ได้เปรียบ	

เป็นประเทศที่อยู่ในสภาวการณ์ที่มีความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 เป็นผู้น�าด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

แวดวงธรุกจิ	หรอืภาคอตุสาหกรรม	ประเทศใดกต็ามทีม่นีกัวจิยัทีส่ร้างผลติภัณฑ์หรอืนวตักรรมใหม่ๆ	ขึน้มาอยูเ่สมอกจ็ะ

เป็นประเทศที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ	มีผลก�าไรในการด�าเนินธุรกิจ	การส่งออก	รายได้ต่อหัวของประชากรก็จะอยู่ใน

ระดับที่สูง	กล่าวคืออยู่ในสภาวการณ์ที่ได้เปรียบในทุกๆ	เรื่อง	ทุกๆ	ประเด็น

	 ประโยชน์ทั่วไปของการวิจัยมักจะกล่าวถึงใน	4	มิติ	คือการบรรยาย	(Description)	การอธิบาย	(Explanation)	

การท�านาย	(Predict)	การควบคุม	(Control)	(Ary	and	Other.	2010	:	19)	ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการบรรยายคือสามารถ

ทีจ่ะพรรณนาเกีย่วกบัสิง่ต่างๆทีเ่กิดขึน้	เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ว่าเกีย่วข้องกบัปัจจยัใดบ้างอย่างไร	มรีายละเอยีด

ของสิ่งที่ต้องการพรรณนาหรือบรรยาย	ในส่วนการอธิบาย	เน้นการตอบโจทย์เกี่ยวกับค�าถามว่าท�าไม	อธิบายในเชิงเหตุ

และผลว่าท�าไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น	ท�าไมจึงท�าให้เกิดสิ่งเหล่านี้	ซึ่งก็เป็นประโยชน์ที่ส�าคัญของการวิจัยในการ

อธิบายปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึน	ในส่วนทีส่ามคอืการท�านาย	(Predict)	ในส่วนนีก้ถื็อว่ามคีวามส�าคญัเพราะนกัวจิยัจะท�าการ

ศึกษาวิจัยเพื่อที่จะท�านาย	เหตุการณ์ต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า	ในอีก	5	ปี	10	ปี	50	ปี	หรือ	100	ปีข้างหน้าจะเกิด

เหตุการณ์อะไร	และจะต้องเตรียมตัวตั้งรับในเรื่องอะไรตามสิ่งต่างๆ	ที่ได้พยากรณ์หรือท�านายไว้	ซึ่งการเตรียมการไว้ตั้ง

แต่เนิ่นๆ	ก็เป็นการท�าให้เกิดการได้เปรียบในอนาคตนั่นเอง	ซึ่งเทคนิควิธีการในการวิจัย	เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

เชงิอนาคตในการทีจ่ะท�านายกม็อียูเ่ยอะแยะมากมาย	แต่ตวัทีส่�าคัญคอืเร่ืองของประโยชน์และคณุค่าของการวจิยั	คอืการ

ควบคุม	(Control)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติ	การวิจัยคือการพยายามอธิบายเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	เมื่อเข้าใจสิ่งต่างๆ	แล้วก็จะคิดหาวิธีการที่จะเอาชนะมันให้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�า

วันของมนุษย์	เช่น	ร้อน	ก็ท�าให้เย็น	ยกตัวอย่าง	เช่น	แอร์คอนดิชั่นก็จะพยายามอธิบายและเข้าใจธรรมชาติว่า	ที่ร้อนจะ

ท�าให้เยน็ได้อย่างไร	หนาวเยน็กท็�าให้อุน่	ใช้	ฮตีเตอร์	มดืก็ท�าให้สว่างเช่นการท�าวจิยัให้ได้มาซึง่อุปกรณ์ทีใ่ห้แสงสว่าง	เช่น	

หลอดไฟฟ้า	เป็นต้น	ช้าท�าให้เร็ว	เช่นการเพิ่มความเร็วของยานพาหนะต่างๆ	เช่น	รถยนต์	รถไฟฟ้าความเร็วสูง	หรือ	แม้
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กระทัง่เครือ่งบนิต่างๆ	ไกลกท็�าให้ใกล้	เช่นการใช้กล้องทีม่สีมรรถนะในการท่ีจะเห็นในระยะไกล	การใช้สมาร์ทโฟนในการ

พูดคุยกัน	ซึ่งสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้	ดังนั้น	กระบวนการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัยถือว่าเป็นสิ่ง

ที่มีความส�าคัญอย่างย่ิงยวด	ประเทศใดท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องของการวิจัย	 สร้างองค์ความรู้	 สร้างวิทยาการใหม่ๆ	 ใน

ทุกๆ	area	และเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะมีฐานขององค์ความรู้ในการน�ามาสู่การพัฒนา	ในด้าน

ต่างๆ	น�ามาสูเ่รือ่งของความเจรญิก้าวหน้าของประเทศชาตต่ิอไป	ในบทความนีจ้ะเน้นการกล่าวถงึระเบยีบวธ๊ิวจิยัประเภท

หนึง่ทีม่คีวามส�าคญัมากในการพัฒนาประเทศหรือองค์กรต่างๆ	นัน่คือ	วจิยัและพฒันา	(Research	and	Development)	

โดยเน้นแง่มุมที่เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น	

ความหมาย

 การวจิยัและพฒันาเป็นกระบวนการวจิยัทีมุ่ง่เน้นการได้มาซึง่ผลติภณัฑ์	(Product)	อย่างใดอย่างหนึง่	โดยใช้การ

วิจัยหลายเรื่องในเรื่องเดียวกัน	โดยมากมักแบ่งเป็น	Phase	แต่ละ	Phase	จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

ความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนา

	 ในองค์กรต่างๆ	จะต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพในการด�าเนินการขององค์กร	สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือจะต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน	 ซึ่งสิ่งหนึ่งท่ีสามารถแสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี	 คือ	

นวตักรรมหรอืผลติภณัฑ์	ซึง่จะต้องสามารถชีใ้ห้เหน็อย่างชัดเจนว่าส่ิงทีพ่ฒันาขึน้มาใหม่นัน้ดกีว่าการด�าเนนิงานทีผ่่านมา

อย่างไรหรือดีกว่าของเก่าอย่างไร	และถ้ายิ่งสามารถบอกได้ว่าดีที่สุดในกลุ่ม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มุ่งแสวงหาก�าไร	

หรือหน่วยงานภาคธุรกิจแล้วจะเป็นเครื่องชี้ชัดว่าองค์กรจะอยู่รอด	 สามารถหวังผลก�าไรได้	 และมีแนวโน้มจะชนะคู่แข่ง	

โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดทีม่ากกว่า	ดงันัน้	องค์กรต่างๆ	จะไม่ด�าเนนิการตามแนวปฏบิติัทีเ่คยท�ากนัมาแต่จะต้องมุง่พฒันา

นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ซึ่งท�าให้เกิดพัฒนาการของสิ่งต่างๆ	ตามมา	

	 ในการมุง่พัฒนานวตักรรมหรอืผลติภัณฑ์นัน้สามารถด�าเนนิการหลายวธิ	ีแต่วธีิการทีไ่ด้รับการยอมรบัและมโีอกาส

ประสบความส�าเร็จมากที่สุด	คือ	การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development	:	R&D)	เพราะ

เป็นการด�าเนนิงานทีม่คีวามเป็นระบบ	มคีวามน่าเชือ่ถอื	ดงันัน้	องค์กรต่างๆ	ทีป่ระสบความส�าเรจ็จงึให้ความส�าคญัในสิง่

นี้	จึงต้องมีแผนก	R&D	โดยเฉพาะ	มีนักวิจัยที่ศึกษาพัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์	อยู่ตลอดเวลา	ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้	

ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ	 เช่น	 โทรศัพท์,	 โทรทัศน์,	 กล้องถ่ายภาพ,	 รถยนต์	 หรือวงการอ่ืนๆ	 ล้วนแล้วแต่แข่งขันกันด้วย

นวตักรรม	ซึง่หากมนีวตักรรมใหม่ออกมาจะมกีารเปิดตวัอย่างยิง่ใหญ่	และบอกข้อดขีองส่ิงใหม่ทีถ่กูพฒันาขึน้มา	ทีส่�าคัญ

จะต้องบอกให้ได้ว่าเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไร	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า	ดังนั้น	กระบวนการ

วจิยัและพฒันาจงึมคีวามส�าคญัยิง่ต่อองค์กร	ไม่ใช่เฉพาะวงการในภาคธรุกจิ	หากแต่หมายความรวมถงึทกุองค์กร	รวมทัง้

วงการศึกษาด้วย	เพราะหากหน่วยงานทางการศึกษาใด	ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน,	วิทยาลัย,	มหาวิทยาลัยหรืออื่นๆ	สามารถ

พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้เรียนหรือบัณฑิตแล้ว	ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษา	

ณ	หน่วยงานทางการศึกษานั้นๆ	ดังนั้น	จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่	โรงเรียน,	วิทยาลัย	หรือมหาวิทยาลัยบางแห่งจึงมียอดผู้

สมคัรเข้าเรยีนในแต่ละปีจ�านวนมาก	มอีตัราการแข่งขนัสงู	ซึง่ตรงข้ามกบับางแห่งทีม่ยีอดผูส้มคัรน้อยมาก	และมแีนวโน้ม

ลดลงในทุกๆ	ปี	ด้วยเหตุนี้องค์กรต่างๆ	จึงต้องหันกลับมามองตนเอง	เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ	และ

ศักยภาพในการแข่งขัน	โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา	
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ปัญหาที่มักพบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

	 ในการด�าเนนิการวจิยัท่ีใช้การวจิยัและพฒันาถอืได้ว่าเป็นการวจิยัทีม่ปีระโยชน์มากๆ	เพราะจะท�าให้ได้นวตักรรม/

ผลติภณัฑ์	ทีม่คีณุภาพ	มคีวามเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ในสถานการณ์จรงิ	หากแต่มบีางกรณทีีน่กัวจัิยมคีวามคลาดเคล่ือน

ในหลายๆ	ประการ	ท�าให้เกิดปัญหาต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย	ดังนั้น	ในบทความนี้จึงเน้นการน�าเสนอปัญหาที่

มักพบในการวิจัยและพัฒนา	ยกตัวอย่าง	และน�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	ดังนี้

 1. ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์

	 	 ปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่งของการวิจัยและพัฒนา	คือ	ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	ซึ่ง

ถอืว่าเป็นปัญหาหลกั	และมคีวามส�าคญัอย่างมาก	เพราะถอืได้ว่าเป็นจุดตัง้ต้นทีจ่ะท�าให้สามารถผลติและพฒันาคณุภาพ

ของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	ได้

  ตัวอย่าง

	 	 นักวิจัยจะด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตรถยนต์	 ก็ต้องท�าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงว่า	 รถยนต์คืออะไร	 มี

คุณลักษณะที่ส�าคัญอย่างไร	 และผลิตให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด	ที่จะน�ารถยนต์ไปใช้	 และใช้ในบริบทใด	 เป็นต้น	หากนัก

วิจัยไม่สามารถตอบค�าถามเหล่านี้ได้	 ก็เป็นการยากที่จะเช่ือถือได้ว่าจะสามารถท�าการวิจัยและพัฒนา	 เพื่อให้ได้มาซ่ึง

รถยนต์ที่มีคุณภาพ

	 	 นักวิจัยจะด�าเนินการวิจัยและพัฒนา	เพื่อสร้างรูปแบบฯ	ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่ารูปแบบฯ	ที่จะสร้างคืออะไร	

เพราะรูปแบบฯ	เป็นค�ากลางๆ	ที่สื่อความหมายอย่างหลากหลายและแตกต่าง	ในแต่ละบริบท	เช่น	รูปแบบการสอน,	รูป

แบบการประเมิน,	รปูแบบการบรหิาร,	รปูแบบการจัดการความรู	้ฯลฯ	ซึง่กจ็ะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป	หากนกัวจัิย

ขาดความชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบน้ันๆ	 แล้ว	 ก็จะท�าให้การด�าเนินการวิจัยมีปัญหา	 และส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก	 ต่อ

คุณภาพของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์	ที่จะสร้างและพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการวิจัย

 แนวทางการแก้ปัญหา

	 ในการด�าเนนิการวจิยัและพฒันา	สิง่ส�าคญัประการแรกนกัวจิยัจะต้องท�าความเข้าใจอย่างลึกซึง้	เกีย่วกบันวตักรรม/

ผลิตภัณฑ์	นั้นๆ	เสียก่อนว่าหมายถึงอะไร	มีลักษณะส�าคัญอย่างไร	กระบวนการที่จะท�าให้สามารถวางแผนปัญหาที่เกิด

ขึ้นนี้	สามารถใช้การทบทวนวรรณกรรม	ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 (Literature	Review)	ดังนั้น	 ในส่วนที่

เป็นการทบทวนวรรณกรรม	จะต้องศึกษาให้ชัดเจน	 โดยเฉพาะความหมายของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	และน�ามาซึ่ง

นยิามทีม่คีวามชดัเจน	และจะเป็นจดุตัง้ต้นในการพฒันา	Creswell	(2012	:	81)	ได้น�าเสนอ	5	ขัน้ตอนส�าหรับ	Literature	

Review)	คือ	1)	ระบุค�าส�าคัญที่จะใช้ในการค้นหา	2)	ระบุแหล่งที่ค้นคว้าว่าหัวข้อดังกล่าวสามารถสืบค้นได้จากแหล่งใด

บ้าง	3)	ประเมินเพือ่คดัเลอืกวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	4)	จดัหมวดหมูว่รรณกรรมทีเ่ลอืกมา	5)	เขยีนสรปุเกีย่วกบัวรรณกรรม

ที่ศึกษา	และสะท้อนถึงการน�าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย

 2. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบ/ส่วนประกอบของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์

	 	 ปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมาก	 โดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่	 ที่ขาดความเข้าใจและชัดเจนเกี่ยว

กับองค์ประกอบของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์	ซึ่งหากขาดความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว	ก็จะส่งผลกระทบในหลายๆ	เรื่อง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในส่วนที่เป็น	กรอบแนวคิดในการวิจัย	(Conceptual	Framework)	และถ้าจุดนี้มีปัญหาก็จะส่งผล 
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กระทบเป็นอย่างมากต่อคุณภาพของงานวิจัยโดยรวมก็ว่าได้

  ตัวอย่าง

	 	 หากผูว้จิยัจะท�าการวจิยัและพฒันารถยนต์	นอกจากจะต้องเข้าใจว่ารถยนต์มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง	และแต่ละ

องค์ประกอบจะใช้	หลักการ/แนวคิด	ทฤษฎีใด	มาใช้ในการพัฒนา	ที่จะท�าให้รถยนต์ที่ผลิตขึ้นมามีความแตกต่างและดี

กว่า	เช่น	

 

	 	 จากภาพ	เป็นการน�าเสนอองค์ประกอบหลักทีส่�าคัญของรถยนต์	และเช่ือมโยงการน�า	หลักการ/แนวคิด	ทฤษฎี	

ต่างๆ	มาใช้เป็นฐานในการพัฒนา	เช่น	ในส่วนประกอบของเครื่องยนต์	จะใช้หลักการ/แนวคิด	ทฤษฎีใด	ที่เป็นองค์ความ

รู้/นวัตกรรมใหม่ๆ	 ที่จะท�าให้เป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่ง,	 ส่วนประกอบของล้อ	 ใช้หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีใด	 ,	 ส่วน

ประกอบของระบบความปลอดภัย	 ใช้หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีใด	 เป็นต้น	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 หากนักวิจัยไม่สามารถตอบ

ค�าถามได้ว่า	นวตักรรม/ผลติภัณฑ์นัน้ๆ	มอีงค์ประกอบ/ส่วนประกอบอะไรบ้าง	กเ็ป็นการยากทีจ่ะเช่ือได้ว่า	ส่ิงทีจ่ะพฒันา

นั้นจะมีคุณภาพ

	 	 หากผูว้จัิยจะพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู	้กจ็ะต้องศกึษาท�าความเข้าใจว่า	รปูแบบการจดัการเรยีนรูม้ส่ีวน

ประกอบทีส่�าคญัอะไรบ้าง	และในแต่ละส่วน	หลกัการ/แนวคดิ	ทฤษฎทีีจ่ะน�ามาใช้ในการพฒันาคอือะไร	ซึง่จะต้องสมัพนัธ์

กับตัวแปรที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ปัญหานั่นเอง

  แนวทางการแก้ปัญหา

 	 การแก้ปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนเก่ียวกับองค์ประกอบ/ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	 ก็สามารถด�าเนินการ	

โดยการทบทวนวรรณกรรม	ศึกษา	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ

ให้ได้มาซึง่กรอบแนวคิดทีช่ดัเจน	ซึง่กรอบแนวคิดในการวจิัยกค็วรเชือ่มโยงกบั	หลักการ/แนวคิด	ทฤษฎต่ีางๆ	ทีจ่ะน�ามา

ใช้เป็นฐานในการพฒันา	และเป็นสิง่ทีจ่ะบ่งช้ีว่า	นวตักรรม/ผลิตภณัฑ์ทีจ่ะพฒันาขึน้มามจีดุเด่นในเรือ่งใด	และหากเป็นการ

วิจัยและพัฒนาทางธุรกิจ	ก็จะถือว่าเป็นจุดขายของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	เช่น

	 	 โทรศพัท์มอืถอื	รุน่นี	้มจีดุขายคอื	แบตเตอรี	่ทีน่�าองค์ความรูท้ีค้่นพบจากการวจิยั	มาใช้ในการพฒันาแบตเตอรี่

ที่ใช้งานได้	อย่างน้อย	1	เดือนต่อการชาร์ตเพียง	2	ชั่วโมง	เป็นต้น	ซึ่งจุดขาย/จุดเด่น	ก็ควรเป็นการแก้ไขปัญหาที่มักจะ
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เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า

	 	 รูปแบบการจดัการเรยีนรู	้มจีดุเด่น	คอืนอกจากสามารถใช้ในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแล้ว	ยงัเป็นการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ได้อีกด้วย	แต่ต้องสามารถเชื่อมโยงว่า	ที่มีผลท�าให้เกิดจุดเด่นเหล่านี้	

ผู้วิจัยได้ใช้หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีใด	มาใช้เป็นฐานในองค์ประกอบใดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้	เป็นต้น

 3. ปัญหาความไม่เชื่อมโยงของขั้นตอนการวิจัย

 	 เนือ่งจากการวจัิยและพฒันามลีกัษณะของการด�าเนนิการหลายขัน้ตอน	แต่ละขัน้ตอนกจ็ะมคีวามเกีย่วเชือ่ม

โยงซึง่กนัและกนั	กล่าวได้ว่า	การด�าเนนิการวจิยัในแต่ละขัน้ตอน	อาศยัข้อมลู/ผล	จากขัน้ตอนก่อนหน้า	เช่น	ขัน้ตอนการ

สร้างก็อาศัยข้อมูลที่มาจากการศึกษาจากขั้นตอนการส�ารวจ	เป็นต้น

  ตัวอย่าง

	 	 นกัวจิยัต้องการผลติสบู	่ซ่ึงเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ทีจ่ะออกมาขายตามท้องตลาด	ซึง่ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการจัดเตรยีม

วัตถุดิบ	 เพื่อป้อนโรงงาน	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส�ารวจความต้องการของลูกค้า	 ดังนั้น	 สิ่งส�าคัญประการ

แรก	นกัวจิยัจะต้องระบกุลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้ชดัเจนและส�ารวจข้อมลูต่างๆ	เช่น	ในสถานการณ์ดงักล่าวอาจจะต้องส�ารวจ

ข้อมูลในประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 -		ปัจจบุนัมสีบูท่ีผ่ลติเพือ่ให้กลุม่เป้าหมายเดยีวกนัใช้นัน้มยีีห้่ออะไรบ้าง	มลัีกษณะอย่างไร	แพค็เกจเป็น

อย่างไร	ราคาเท่าใด

	 	 	 -		สบู่แต่ละยีห้่อ	มข้ีอดแีละข้อจ�ากดัในเรือ่งใด	และสบูห่รอืผลติภัณฑ์ทีเ่ราจะผลติขึน้นัน้	จะมส่ีวนทีแ่ตก

ต่างและดีกว่าอย่างไร

	 	 	 -		กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	มีความต้องการสบู่ที่มีรูปลักษณ์อย่างไร	กลิ่นอะไร	สีใด	ลักษณะของ	Package	

ควรเป็นอย่างไร	ราคาประมาณเท่าใด	เป็นต้น

  แนวทางการแก้ปัญหา

	 	 นักวิจัยต้องออกแบบวางแผนการด�าเนินงานวิจัยให้รัดกุม	และชัดเจน	และที่ส�าคัญ	ในการด�าเนินการวิจัยใน

แต่ละระยะ	(Phase)	จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้ได้ข้อมูลใด	หรือตอบโจทย์ในเรื่องใด	แล้วจึงออกแบบ

เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว	แต่ส่วนที่ส�าคัญคือจะใช้องค์ความรู้จากผลการศึกษาเพื่อด�าเนินการในระยะต่อไปอย่างไร

 4. ปัญหาการออกแบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม

  ในการวจิยัและพฒันา	เมือ่ผูว้จิยัด�าเนนิการพฒันาจนได้ผลติภณัฑ์แล้ว	สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่คอืการพสิจูน์

ยืนยันว่า	 ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	มีคุณภาพหรือไม่	 ดังนั้นนักวิจัยต้องออกแบบวางแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้

รัดกุม	และสามารถสะท้อนถึงคุณภาพหรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	ได้จริงๆ	โดยทั่วไปมักเรียกว่าขั้นตอน	“การตรวจ

สอบความตรง”	(Validation)	นั่นเอง

		 	 ความตรงของการวจิยั	(Research-Validity)	เป็นคนละประเดน็กบัเรือ่งของความตรงหรอืความเทีย่งตรงของ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	เรือ่งของความตรงของการวิจยัถอืว่าเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีจ่ะเป็นเครือ่งทีบ่่งชีค้ณุภาพ

ของงานวิจัย	นักวิจัยพยายามที่จะออกแบบหรือวางแผนการด�าเนินการวิจัยเพื่อควบคุมตัวแปรต่างๆ	ทั้งนี้ก็ต้องการที่จะ

ท�าให้การวจิยันัน้ๆ	มคีวามตรง	หรอืทีเ่ราเรยีกว่า	Research-Validity	โดยทัว่ไปความตรงของการวจิยัจะจ�าแนกออกเป็น	
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2	ประเภท	คือ	ความตรงภายใน	(Internal	validity)	และความตรงภายนอก	(External	validity)	ในส่วนของความตรง

ภายใน	(Internal	validity)	ถือได้เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญที่สุดของการออกแบบการวิจัย	

		 	 Concept	ของ	ความตรงภายใน	(Internal	validity)	คือ	ความแปรปรวนของตัวแปรตามเป็นเหตุเนื่องมา

จากตัวแปรอิสระหรือ	treatment	ที่นักวิจัยให้เข้าไปเท่านั้นไม่ใช่เกิด	หรือ	เป็นเหตุเนื่องมาจากตัวแปรอื่นๆที่ผู้วิจัยไม่ได้

ตั้งใจ	

  ตัวอย่าง

   หมอท�าการวิจัยเพื่อทดลองยา	ชนิดใหม่ขนานใหม่	คุณหมอที่เป็นนักวิจัยจะต้องพยายามหาวิธีการออกแบบ

การวิจัยเพื่อจะเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันว่าผู้ป่วยหายเพราะยาขนานนี้	ยกตัวอย่าง	เช่น	ให้ยาผู้ป่วยเป็นเวลา	1	เดือน	

เมื่อครบ	 1	 เดือน	 คุณหมอก็กลับมาดูอาการของผู้ป่วยปรากฏว่าหายจากการเป็นโรค	 คุณหมอจึงสรุปว่ายาที่ให้ใหม่นี้

สามารถรักษาอาการของโรคนี้ได้	ซึ่งก่อนที่จะสรุปแบบนี้ได้นั้นคุณหมอต้องกลับไปดูในช่วงระยะเวลาที่ท�าการทดลองว่า

ในขณะที่ท�าการทดลองนั้น	ผู้ป่วยได้รักษาหรือทานยาขนานอื่นหรือไม่	เช่นบางคนกินทั้งยาที่คุณหมอให้ไป	บางคนมีการ

รับประทานยาสมุนไพร	 หรือบ�าบัดด้วยวิธีการทางเคมี	 หรืออื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย	 เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากพอ

สมควรทีจ่ะสรปุว่าผูป่้วยรายนีห้ายเพราะยา	หรอืนวตักรรมทีค่ณุหมอให้ไป	เรยีกว่ามปัีญหาในเรือ่งของ	internal	validity	

หรอืความตรงภายใน	ตวัอย่างทางการศกึษาเช่น	การทดลองวธิสีอน	นกัวจิยัต้องมคีวามมัน่ใจว่าการทีน่กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น	 เพราะนวัตกรรมของครู	 โรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้นเพราะรูปแบบการบริหารที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมา	

การที่จะท�าให้เกิด	Internal	validity	ได้นั้น	นักวิจัยจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆ	เพื่อ

ยืนยันผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามว่า	 ไม่ใช่สาเหตุอื่น	 นอกจากส่ิงที่นักวิจัยให้เข้าไป	 ในการออกแบบการวิจัยที่เป็น	

Laboratory	Research	ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน	 (Extraneous	variables)	 ได้

เป็นอย่างดี	เช่นนักวิจัยต้องการท�าการทดลองว่าระหว่างปุ๋ยสูตร	A	กับปุ๋ยสูตร	B	ปุ๋ยสูตรใดจะท�าให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

กว่ากัน	เพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้	ตัวแปรตาม	คือ	การเจริญเติบโตของพืช	ส่วนตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือชนิด

ของปุ๋ย	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ระดับ	คือ	ปุ๋ยชนิด	A	และปุ๋ยชนิด	B	ในการทดลองครั้งนี้นักวิจัยต้องออกแบบ	เพื่อที่จะยืนยัน

ว่าระหว่างปุย๋ชนดิ	A	กบัปุย๋ชนดิ	B	นัน้ปุย๋ชนดิใดทีจ่ะท�าให้พชืเจรญิเตบิโตได้ดกีว่ากนั	จงึต้องมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัตวัแปร

แทรกซ้อนที่จะต้องท�าการควบคุม	 เพราะตัวแปรแทรกซ้อนหรือ	 Extraneous	 variables	 คือตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปร

ตาม	ผูว้จิยัไม่ได้สนใจศกึษาและสามารถควบคมุได้	เช่นในสถานการณ์นี	้ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชืมหีลาย

ตัวแปร	 เช่น	 เรื่องของเมล็ดพันธ์พืช	 เรื่องของการรดน�้า	 แสง	 อุณหภูมิ	 ความช้ืน	 ดินต่างๆ	 และอื่นๆเป็นต้น	 ดังนั้นใน

สถานการณ์นี้นักวิจัยต้องหากระถางมา	2	กระถางที่มีดินเหมือนกัน	ใช้เมล็ดพันธ์พืชเหมือนกัน	เรื่องของการรดน�้า	แสง	

อุณหภูมิ	ความชื้น	อะไรต่างๆ	ทุกอย่างเหมือนกันหมด	เปรียบเสมือนฝาแฝด	หรือ	Twin	แต่ที่ให้สถานการณ์หรือมีการ

จัดกระท�าที่มีความต่างกันคือ	ชนิดของปุ๋ย	กระถางที่	1	ใช้ปุ๋ย	A	กระถางที่	2	ใช้ปุ๋ย	B	นักวิจัยออกแบบไว้ในการทดลอง

เป็นเวลา	1	เดือน	สมมุติว่า	ครบ	1	เดือนแล้วก็จะกลับไปท�าการวัดค่าตัวแปรตาม	นั่นคือวัดการเจริญเติบโตของพืช	ดูที่

ความสูงของพืช	ผลการวิจัยพบว่าพืชที่ปลูกในกระถาง	A	มีความสูงหรือมีการเจริญเติบโตดีกว่ากระถางที่	2	ที่ใช้ปุ๋ยชนิด	

B	นักวิจัยสามารถที่จะสรุปยืนยันได้เลยว่าปุ๋ยชนิด	A	ดีกว่าปุ๋ย	ชนิด	B	ในสถานการณ์นี้	ซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุเนื่องมาจากดิน

แน่นอนเพราะนักวิจัยก�าหนดหรือควบคุมให้ดินเหมือนกัน	 ไม่ใช่เป็นเหตุเนื่องมาจากการรดน�้า	 แสง	 อุณหภูมิ	 ความชื้น	

เพราะทุกอย่างได้ถูกควบคุมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว	 ต่างกันเฉพาะชนิดของปุ๋ย	 เป็นต้น	 นี่คือตัวอย่างของการวิจัยที่เป็น	

Laboratory	 Research	 ท่ีค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆ	 จึงท�าให้เรื่องของการ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

35

ออกแบบการวิจัยมีความตรงภายใน	(Internal	validity)

		 	 ในทางการศึกษาค่อนข้างจะมีความยากล�าบากในการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน	 มีสถานการณ์ที่มีความต่าง

จากการวจิยัทีเ่ป็น	Laboratory	Research	เช่นนกัวจิยัต้องการเปรยีบเทยีบวธิกีารสอน	A	กบั	B	ว่าวธิกีารสอนใดจะท�าให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่ากัน	นักวิจัยผู้นี้ต้องหานักเรียนมา	2	กลุ่ม	ซึ่งควรจะมีจ�านวนเท่า

กนั	มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั	ความรูพ้ืน้ฐานเหมอืนกนั	ทกุอย่างเหมอืนกนัหมด	ซึง่เป็นไปได้ยากมาก	ทีจ่ะหานกัเรยีน	2	กลุ่ม

ที่มีความเท่าเทียมกันในทุกๆ	เรื่อง	ในขณะที่ท�าการทดลองนักวิจัยต้องสามารถระบุตัวแปรแทรกซ้อน	นั่นคือตัวแปรที่ส่ง

ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน	ผูว้จิยัไม่สนใจศกึษาและต้องการควบคมุมนั	เช่นระดับสตปัิญญา	สภาพห้องเรยีน	ครผููส้อน	

เวลาเรียน	 สื่อการเรียนการสอน	ทุกอย่างจะต้องเหมือนกันหมด	 ก็เปรียบเสมือนเทียบเคียงกับสถานการณ์การทดลอง	

เกี่ยวกับปุ๋ยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ได้กล่าวไว้แล้ว	นักวิจัยทางการศึกษาผู้นี้ก็ท�าการหานักเรียนมา	2	กลุ่มที่

เชือ่ว่ามคีวามเท่าเทยีมกนั	หาข้อมลูต่างๆทีจ่ะพิสจูน์ยืนยนัว่ามคีวามเท่าเทยีมกนัในทุกๆเรือ่ง	และควบคมุ	เช่นใช้ครผููส้อน

คนเดียวกัน	เวลาสอนเท่ากัน	สอนในเรื่องเดียวกัน	เนื้อหาเดียวกัน	ทุกอย่างเหมือนกันหมด	สภาพห้องเรียน	สื่อการเรียน

การสอน	ใกล้เคียงกัน	ต่างกันเฉพาะตัววิธีการจัดการเรียนรู้หรือวิธีการสอน	ผ่านไป	1เดือน	นักวิจัยผู้นี้ก็มาวัดค่าตัวแปร

ตาม	นั่นคือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	พบว่านักเรียน	ห้อง	A	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน

ห้อง	B	ก็เลยสรุปว่าวิธีการสอน	A	ดีกว่าวิธีการสอน	B	ในสถานการณ์นี้	ซึ่งการสรุปแบบนี้ก็ถือว่ามีความตรงภายในระดับ

หนึง่	แต่นกัวจิยัไม่สามารถทีจ่ะควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนได้ทัง้หมด	เพราะเราไม่สามารถทีจ่ะกกัให้นกัเรยีนอยูใ่นห้องเรยีน

นี้ตลอดเวลา	นักเรียนบางคน	บางกลุ่มกลับไปที่บ้าน	ผู้ปกครองก็เอาใจใส่	มีการติว	ไปเรียนพิเศษ	หรือแม้กระทั่งเป็นการ

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเค้าเอง	 ความสนใจใคร่รู้ต่างๆ	 ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อตัวแปรตามทั้งสิ้น	 นอกจากนี้การท�าวิจัยกับ

มนุษย์เรายังไม่สามารถควบคุมตัวแปรในบางกลุ่มได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรสอดแทรก	(Intervening	variables)	ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรทางด้านจิตวิทยา	 (Psychology)	 เราจะไม่สามารถควบคุมเรื่องของความเครียด	ความโกรธ	ความ

โมโห	ความเหนื่อยล้า	หรือแม้กระทั่งอาการที่จะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยของนักเรียนได้	ดังนั้นจึงค่อนข้างจะมีปัญหาใน

เรื่องของการออกแบบการวิจัย	เพื่อให้เกิด	Internal	validity	ในการวิจัยทาง	Social	Sciences	ทางสังคมศาสตร์	หรือ

ทางการศึกษา	(Education)	

  แนวทางการแก้ปัญหา

		 	 การท�าวิจัยและพฒันา	(R&D)	นกัวจิยัจะต้องพสิจูน์ยนืยนัให้ได้ว่าการวจิยัครัง้นัน้มคีวามตรง	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความตรงภายใน	(Internal	validity)	ซึ่ง	phase	ที่มีความส�าคัญในการที่จะสะท้อนความตรงภายในก็คือ	ขั้นตอนการ

ทดลอง	หรือ	Implementation	นักวิจัยจะต้องน�าเอาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองในสถานการณ์จริง

ว่ามีคุณภาพจริงหรือไม่	 ดังน้ัน	 นักวิจัยและพัฒนาจะต้องออกแบบ	 (Design)	 การวิจัยที่จะพิสูจน์ยืนยันว่ามีความตรง

ภายในซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งยวด	การที่จะออกแบบวางแผนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น	นักวิจัย

ต้องมีความชัดเจนเก่ียวกับตัวบ่งช้ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 และออกแบบการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้วัดตามตัวบ่งชี้นั้นๆ	

อย่างมคีณุภาพ	นอกจากนัน้	ผูว้จิยัต้องศกึษาเกีย่วกบัข้อดแีละข้อจ�ากดัของแบบแผนการวจิยัแบบต่างๆ	และเลอืกรปูแบบ

ที่ความเหมาะสมมากท่ีสุด	 และท่ีส�าคัญผู้วิจัยต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะตัวแปรแทรกซ้อน	

ทีจ่ะต้องท�าการขจดัหรอืควบคมุ	โดยเป้าหมายทีส่�าคญักค็อืการท�าให้เกิดความตรงในการวจัิยตามทีไ่ด้กล่าวไปแล้วนัน่เอง	

การออกแบบการวจิยั	คอื	การวางแผน	ก�าหนดโครงสร้าง	และกลยทุธ์ในการศกึษา	เพือ่ทีจ่ะได้ค�าตอบส�าหรบัค�าถามวจิยั	

หรือปัญหาวิจัย
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การออกแบบการวิจัย	 จะด�าเนินการโดยนักวิจัย	 ที่จะต้องตอบโจทย์ได้ตรง	 เป็นปรนัย	 ถูกต้อง	 และประหยัดค่าใช้จ่าย	

(Kumar.	2011	:	94)

	 จากทีไ่ด้กล่าวมาทัง้หมดเป็นเพยีงปัญหาหลักๆ	ทีม่กัพบในการวจิยัและพฒันา	หากแต่ในความเป็นจรงิยงัมปัีญหา

อืน่ๆ	อกีหลายปัญหาทีส่ามารถจะเกดิขึน้ได้ในขณะทีผู่ว้จิยัด�าเนนิการวจิยั	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง

ท�าการศกึษา	ท�าความเข้าใจอย่างรอบคอบ	คดิให้ละเอยีด	ถีถ้่วน	และใส่ใจในรายละเอยีดทกุขัน้ตอน	อย่างไรกแ็ล้วแต่	ใน

การท�าวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่างๆ	สิ่งส�าคัญที่สุด	คือ	“จรรยาบรรณนักวิจัย”	ปัญหาจริยธรรมในการวิจัย

ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่นักวิจัยต้องตระหนัก	และระมัดระวัง	เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นในการวิจัยนั้นๆ	(Burns.	1997	:	24)	ดังนั้น	

ผูว้จิยัต้องยดึถอืและปฎบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด	หากผูว้จิยัด�าเนนิการโดยขาดจรรยาบรรณฯ	กจ็ะหาประโยชน์

จากการวิจัยนั้นมิได้เลย
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บทความวิจัย
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การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

The Application of Good Governance for Educational Institute 

Management of Administrators Working under the Office of 

Nakhonratchasrima Primary Educational Service Area, Zone 5

พรพิทักษ์	ชอบใหญ่1,	วินัย	ทองภูบาล2

Phornphitak	Chob-yai1,	Winai	Thongphuban2

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	5	 โดยมีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า	ดังนี้	 1)	 เพื่อ

ศกึษาการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 5	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	5	จ�าแนกตาม	 เพศ	วุฒิการศึกษา	วิทยฐานะ	ขนาดสถาน

ศกึษา	และประสบการณ์การท�างาน	กลุม่ตวัอย่างของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครหูวัหน้ากลุ่มสาระ	จากจ�านวนประชากร

เลอืกมาทัง้หมด	2,210	คน	จากตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซีแ่ละมอร์แกนได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ�านวน	327	

คน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมค่ีา	IOC	เท่ากับ	1.00	ทกุข้อ	หาค่าความเชือ่ม่ัน	(Reliability)	มสีมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาค	(Alpha	Coefficient	of	Cronbach)	โดยรวมเท่ากบั	0.98	วเิคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูปหาค่าสถิติ	ค่าความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบใช้ค่าสถิติที	(t-test)	และค่าสถิติเอฟ	(F-test)

ผลการวิจัยพบว่า:

	 1.	 ผลการศกึษาการศกึษาน�าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โดยภาพ

รวม	พบว่า	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถาน

ศกึษา	มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก	และเมือ่พจิารณารายด้านพบว่า	อยูใ่นระดับมากทกุด้านโดยมค่ีาเฉลีย่เรยีงล�าดับ	สงูสดุ

คือหลักความรับผิดชอบ	รองลงมา	คือหลักความโปร่งใส	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	หลักการมีส่วนร่วม

1 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		อาจารย์	ดร.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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	 2.		ผลการเปรียบเทียบ	การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา	ของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	ผลการเปรียบเทียบตามเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติิทีร่ะดบั	.05	ในด้านหลกัคณุธรรม	ส่วนด้านอืน่ๆ	ไม่แตกต่างกนั	เปรยีบเทยีบตามวทิยฐานะไม่แตกต่างกนัทกุด้าน	

เปรียบเทียบตามขนาดสถานศึกษา	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ทุกด้าน	 เปรียบเทียบตามวุฒิการ

ศกึษา	ไม่แตกต่างกนัและเปรยีบเทยีบตามประสบการณ์การท�างาน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	.05	ทกุ

ด้าน	ยกเว้น	ด้านหลักความโปร่งใส

 ค�าส�าคัญ : หลักธรรมาภิบาล,	การบริหารสถานศึกษา

Abstract

	 This	research	aimed	to	1)	study	the	application	of	good	governance	for	educational	institute	

management	of	administrators	working	under	the	Office	of	Nakhonratchasrima	Primary	Educational	

Service	Area,	zone	5.	2)	 It	aimed	to	compare	the	application	of	good	governance	for	educational	

institute	management	 of	 administrators	working	 under	 the	Office	 of	 Nakhonratchasrima	 Primary	

Educational	 Service	 Area,	 zone	 5.	 The	 comparison	was	 classified	 by	 gender,	 academic	 standing,	

educational	degree,	educational	institute	and	working	experience.	Research	sample	was	327	people	

including	administrators	in	educational	institutes	and	teachers	working	as	head	of	department.	They	

were	selected	from	2,210	people	and	used	Krejcie	and	Morgan	method	to	select	research	population.	

Research	instrument	consisted	of	questionnaire	having	IOC	=	1.00,	reliability	and	alpha	coefficient	of	

cronbach	=	0.98.	Computer	program	was	applied	to	analyze	the	data.	Statistic	analysis	comprised	of	

frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	(S.D.),	t-test	and	f-test.

This research found the following results.

	 1.		Overall	results	of	the	application	of	good	governance	for	educational	institute	management	

of	the	administrators	found	that	teachers	and	educational	personnel	had	high	opinion	on	the	application	

of	good	governance.	As	it	was	considered	different	parts,	the	opinion	was	high	in	every	part,	arranged	

from	the	highest	to	the	least.	The	highest	level	was	responsibility.	The	second	level	was	transparency	

and	the	last	level	was	participation.

	 2.		The	comparative	results	of	the	application	of	good	governance	for	educational	 institute	

management	 of	 the	 administrators	 presented	 the	 following	 information.	 Gender	 comparison	 had	

different	results,	having	statistic	significant	.05	on	morality,	and	other	parts	was	the	same.	Academic	

standing	comparison	was	the	same	on	every	part.	Comparison	of	educational	institute	size	was	different	

results,	having	statistic	significant	.05	on	every	part.	Educational	degree	comparison	was	that	same	
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results,	and	working	experience	comparison	was	different	results,	having	statistic	significant	 .05	on	

vevery	part	except	for	transparency.

 Keywords : The	main	good	governance,	the	school	management.

บทน�า

	 หลกัธรรมาภบิาล	นบัเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุในการ

ปฏริปูการศกึษาตามเจตนารมณ์แห่ง	พ.ร.บ.การศกึษาแห่ง

ชาต	ิพ.ศ.	2542	แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2545	เพราะ

จะช่วยให้มีคณะบคุคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา	

หน่วยงานทางการศึกษา	 และบริหารจัดการโรงเรียนให้มี

ประสทิธภิาพ	อาทิ	การสร้างหลกัสตูรอนัเหมาะสมของท้อง

ถิ่นที่ทันสมัย	ทันโลก	ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น	

สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีนและชมุชน	ท�าให้เกดิ

การประหยดัการใช้ทรัพยากร	ในด้านต่างๆ	อาท	ิทรพัยากร

บุคคล	งบประมาณ	เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา	โดยเข้า

มามส่ีวนร่วม	ในความรบัผดิชอบ	เพือ่ยกระดบัคณุภาพการ

จัดการศึกษา	 ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม

ตรวจสอบ	 มีผลท�าให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้น	

สอดคล้องกบัระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการสร้าง

ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	พ.ศ.	2542	ไว้

ในข้อ	4	หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	ที่

ระบุไว้ในข้อย่อย	 4.2	 ว่า	 ในการบริหารกิจการบ้านเมือง

และสังคมที่ดี	 ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้น

ฐานของหลกัส�าคญั	อย่างน้อย	6	ประการ	คอื	หลกันติธิรรม	

หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลัก

ความรับผิดชอบ	และหลักความคุ้มค่า	โดยเฉพาะหลักการ

มส่ีวนร่วม	เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมรบัรู	้และ

เสนอความเหน็ในการตดัสินใจปัญหาส�าคญัของประเทศ	ไม่

ว่าด้วยการแจ้งความเหน็	การไต่สวนสาธารณะ	การประชา

พิจารณ์การแสดงประชามติ	หรืออื่นๆ	และข้อ	6	แนวทาง

ปฏิบัติในข้อย่อย	 6.3	 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปล่ียน 

แปลงในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การปฏรูิประบบราชการ	และการปฏริปูการศกึษา

ธรรมาภิบาล	(Good	governance)	เป็นมิติของกระบวน	

ทัศน์การบริหารงานภาครัฐซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ

การเน้นบทบาทของผู้บรหิารงานภาครฐัในฐานะทีเ่ป็นผู้ให้

บริการที่มีคุณภาพสูง	 ตามที่ประชาชนต้องการการสนับ 

สนุนให้เกิดความเป็นอิสระ	 ในการบริหารงานแต่ละระดับ

มากขึ้น	 และเป็นหลักคิดในการบริหารองค์กรเพื่อประกัน

เรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวงและความไม่มีประสิทธิภาพ	 การ

บริหารงานอย่างโปร่งใส	มีคุณภาพ	ระบบธรรมาภิบาลจึง

เป็นหัวใจส�าคัญยิ่งของทุกองค์กร	 ไม่ว่าหน่วยงานราชการ

หรอืเอกชน	แต่ต้องอาศยัการปรับตัวและเตรยีมความพร้อม

ของประชาชนและผู้บริหารในทุกระดับสอดคล้องกับผล

การศกึษาของไชยวฒัน์	ค้าชู	และคณะ	(2545	:	12)	กระแส

ของแนวคิดธรรมาภิบาลได้มีนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ	

น�ามาอภปิราย	ขยายความและเสนอแนะแนวทางในการน�า

มาใช้ในสงัคมไทย	จนเป็นทีย่อมรบัทัง้ภาครฐัและเอกชนใน

ช่วงประมาณปี	 พ.ศ.2540	 ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว

ประเทศไทย	 ประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่รุนแรง	 ท�าให้

สังคมเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งสร้าง	ธรรมาภบิาลให้เกดิ

ขึ้นในสังคมไทย	 เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	ประเวศ	วะสี.	2541	:	56)	

นโยบายปฏิรูปการศึกษา	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2550	ยึด

คณุธรรมนาความรู	้สร้างความตระหนกั	ส�านกึในคณุค่าของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์	 สันติวิธี	 วิถี

ประชาธิปไตยพัฒนาคน	 โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ

กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน

ครอบครวั	ชมุชน	สถาบนัทางศาสนา	และสถาบนัการศกึษา

โดยมียุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมนาความรู้	 คือการ

ศกึษาต่างๆ	มกัเอาความรู้น�าโดยไม่มปัีญญาตามความรู้ไม่มี

พลังพอทีจ่ะต้านทานอานาจของความไม่ดไีด้	ความรูจ้งึถกู
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น�าไปใช้ในเร่ืองไม่ดีต่างๆ	 หรือถูกบงการด้วยความไม่ดี	

สังคมและโลกจึงวิกฤต	 การพัฒนาควรจะใช้ความดีหรือ

คุณธรรมน�าแล้วตามด้วยความรู้	 ยุทธศาสตร์การศึกษาใน

ด้านคุณธรรมน�าความรู้จึงส�าคัญยิ่ง	 ธรรมาภิบาลเป็นพื้น

ฐานที่จะช่วยพัฒนาสังคมทั้งระบบ	 ให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพโดยยึดถือหลัก	6	ประการ	คือ	ความซื่อสัตย์

สุจริต	 ความเปิดเผยโปร่งใส	 ความรับผิดชอบท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้	ความชอบธรรมและยุติธรรม	 (หลักนิติธรรม	

หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลัก

ความรบัผดิชอบ	และหลกัความคุม้ค่า)	ความมคีณุภาพและ

ประสทิธภิาพ	รวมถึงความมีคณุธรรมจรยิธรรมสามารถน�า

หลกัดงักล่าวมาปรบัใช้	เพือ่เป็นแนวทางนาพาสงัคมก้าวไป

สูค่วามส�าเรจ็พร้อมๆ	กนั	เมือ่มนษุย์และสงัคมมกีารเปลีย่น 

แปลงในทิศทางท่ีน่าวิตก	 การน�าวิถีประชาธิปไตยหัวใจ 

ธรรมาภบิาลมาประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา	ชมุชน	และสังคม	

ซึ่งสังคมไทย	ที่พึงปรารถนาในอนาคต	คือ	สังคมที่มีความ

สงบสุขเป็นสังคมที่มีความสุข	เป็นสังคมที่มีสมรรถภาพ	มี

ความยุติธรรม	มีความเมตตากรุณา	มีครอบครัวที่อบอุ่นมี

ชุมชนที่เข้มแข็ง	และมีหลักศาสนา	วิถีประชาธิปไตย	หลัก

ธรรมมาภิบาล	 เป็นเครื่องยึดเหน่ียวในการด�ารงชีวิตของ

คนในสงัคมไทยเพือ่ให้ประเทศไทยมคีวามเป็นไทอยูต่ลอด

ไปจากการประชุมโครงการกฎหมายส�าหรับผู้บริหารการ

ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล	 เม่ือวันท่ี	 17	 กันยายน 

พ.ศ.	 2550	 ที่ผ่านมา	 จรวยพร	 ธรณินทร์	 ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	ได้เสนอแนะธรรมาภิบาล	ในการจัดการศึกษา

และแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายคณุธรรมนาความรู	้โดยได้เน้นผูบ้รหิารการศกึษา	

ผู ้บริหารสถานศึกษา	 และครูต้องมี	 คุณธรรมศีลธรรม	

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 นอกจากนี้ต้องมีธรรมา 

ภิบาล	 เพื่อสร้างสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	

และครูต้องมทัีกษะการสอน	คณุธรรมให้เข้าถงึนกัเรยีนปลดั

กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้เสนอให้ทุกเขตพื้นที่และสถาน

ศึกษา	 ควรด�าเนินการใช้กลยุทธ์สร้างธรรมาภิบาล	 และ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 คือ	 1)	 การวาง

เงือ่นไขด้านคณุธรรมจรยิธรรม	เป็นองค์ประกอบในการแต่ง

ตั้งบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน	 2)	 การจัด

ท�าสมุดพกข้าราชการเพื่อบันทึกผลงานและคุณงามความ

ดี	 3)	 การผลักดันให้สถานศึกษาด�าเนินการตามมาตรการ

สร้างราชการใสสะอาด	 4)	 การแต่งตั้งและพัฒนาผู้รับผิด

ชอบด้านจริยธรรมของสถานศึกษา	 และ	 5)	 การให้สถาน

ศึกษาหรือส่วนราชการจัดท�ามาตรฐานความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต	 5	 เป็นส�านักงานเขตท่ีประสบผลส�าเร็จ

ด้านบรหิารจดัการ	มผีูบ้รหิารทีเ่ป็นมอือาชพี	ใช้หลกัธรรมา	

ภิบาลในการบริหารจัดการ	 ได้รับรางวัลส�านักงานเขตที่มี

ระบบบริหารจัดการดีเด่น	และรางวัลอื่นๆ	อีกเป็นจ�านวน

มาก	ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	 จนเป็นที่

ยอมรับของเขตพื้นที่การศึกษาอื่น	ผู้บริหารโรงเรียน	คณะ

ครู	คณะนักศึกษา	นักการศึกษา	ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่

ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเป็น

จ�านวนมาก	 จากสภาพความส�าเร็จดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะ

ครูผู้สอน	 มีความสนใจในการบริหารจัดการโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลและต้องการทราบว่า	 ผู้บริหารส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 5	 มีการ

บริหารจัดการตามภารกิจของกลุ่มงานโดยใช้หลักธรรมา 

ภิบาลอย่างไร	 ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน	 มีความพึงพอใจใน

การบรหิารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาลหรอืไม่	เพยีงใด	

รวมถงึมคีวามคิดเหน็เกีย่วกับการบรหิารจดัการในโรงเรยีน

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างไร	ทั้งนี้เพื่อน�าข้อความรู้ที่ได้

จากการวจิยั	มาประยกุต์ใช้	ให้เป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

	 1.	 เพ่ือศกึษาการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการ

บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านัก	

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้

ในการบริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 5	 จ�าแนกตาม 

เพศ	 วุฒิการศึกษาวิทยฐานะ	 ขนาดสถานศึกษา	 และ

ประสบการณ์การท�างาน

วิธีการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.		ประชากร	 คือข้าราชการครูและบุคลากร	 ใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต	5	ปีการศึกษา	2555	จ�านวน	2,210	คน

	 2.		กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่ผูบ้รหิารและครูหวัหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	ก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	 and	

Morgan.	1970,	p.608)	โดยวธิสีุม่แบบแบ่งชัน้	(Stratified	

random	sampling)	ได้จ�านวน	327	คน	โดยมข้ัีนตอนการ

สุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 	 ขั้นที	่1	 ส�ารวจจ�านวนข้าราชการครแูละบคุลากร

ในโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

นครราชสมีา	เขต	5	ปีการศึกษา	2555	ในเบือ้งต้นม	ีจ�านวน	

2,210	คน

	 	 ขั้นที	่2	 ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตาราง

เครจซีแ่ละมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan.	1970,	p.608)	

ได้จ�านวน	327	คน	แล้วท�าการสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	

Random	Sampling)	โดยการน�าจ�านวนของข้าราชการครู

และบคุลากรในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครราชสีมาทั้งหมดมาแบ่งกลุ่มตามขนาด

ของโรงเรียน	คอื	โรงเรยีนขนาดเลก็นกัเรียนไม่เกนิ	120	คน	

โรงเรียนขนาดกลางนักเรียน	121-300	คน	โรงเรียนขนาด

ใหญ่นักเรียน	301-600	คน

วิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี	 ผู ้วิจัยได้

วเิคราะห์ข้อมลู	โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเร็จรปู	ดงัน้ี

	 1.	 วิเคราะห์ระดับของสภาพการใช้หลักธรรมา 

ภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	โดยการหาค่า

เฉล่ีย	 โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Ration	 Scale)	 ซึ่งใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของ 

ค่าเฉลี่ย	5	ระดับ	(บุญชม	ศรีสะอาด	2545	:	100)

	 2.	 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการน�า

หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต	5	โดยใช้การทดสอบสมติฐาน	โดยวิเคราะห์ความแตก

ต่างระหว่างค่าเฉลีย่	2	ค่า	ทีไ่ด้จากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นอสิระ

จากกนั	(T-test	-Independent)	ความแปรปรวนแบบทาง

เดยีว	(One	Way	ANOVA)	และเปรยีบเทยีบความแตกต่าง

รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe’s	Test)

	 3.	 น�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบ 

สอบถามมาสรุปเป็นประเด็น	 แล้วหลอมรวมเป็นประเด็น

ส�าคัญ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ดังนี้

	 1.		สถิติพื้นฐาน	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	103)

	 	 1.1		 ร้อยละ	(Percentage)

	 	 1.2		 ค่าเฉลี่ย	(Mean)

	 	 1.3		 ค ่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)

ผลการศึกษาค้นคว้า

	 จากผลการศึกษาการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน

การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา	เขต	

5	ปรากฏผลการศึกษา	ดังนี้

	 1.		ผลการศกึษาการศกึษาน�าหลกั	ธรรมาภบิาลมา

ใช้ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	โดย

ภาพรวม	พบว่า	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารสถานศึกษา	อยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า	อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยมค่ีาเฉลีย่เรยีงล�าดบั	

สูงสุดคือหลักความรับผิดชอบ	 รองลงมา	 คือหลักความ

โปร่งใส	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 หลักการมีส่วน

ร่วม

	 2.		ผลการเปรียบเทียบ	การน�าหลัก	ธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา	

เขต	5	พบว่า

	 	 2.1	 ผู ้บริหารที่มีเพศแตกต่างกัน	 มีการน�า

การน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารสถานศกึษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 5	 แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ในด้านหลักคุณธรรม	ส่วนด้าน

อื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน

	 	 2.2		 ผู ้บริหารที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน	 มี

การน�าการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถาน

ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	ไม่แตกต่างกัน

	 	 2.3		 ผู้บริหารที่บริหารสถานศึกษาที่มีขนาด

แตกต่างกัน	 มีการน�าการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 5	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทุกด้าน

	 	 2.4		 ผู้บริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน	 มี

การน�าการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถาน

ศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	ไม่แตกต่างกัน

	 	 2.5	 ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์การท�างานแตก

ต่างกัน	 มีการน�าการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 5	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ทุกด้าน	

ยกเว้น	ด้านหลักความโปร่งใส

อภิปรายผล

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	เรื่องการศึกษาการน�าหลัก

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา	เขต	5	ผู้วจิยัจะกล่าวถงึประเดน็ทีส่�าคัญ	

และอภิปรายผลจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย	 

ดังต่อไปนี้

	 1.		ผลการศกึษาการศกึษาน�าหลกั	ธรรมาภบิาลมา

ใช้ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	โดย

ภาพรวม	พบว่า	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารสถานศึกษา	 อยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาราย

ด้านพบว่า	อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยมค่ีาเฉลีย่เรยีงล�าดบั	

สูงสุดคือหลักความรับผิดชอบ	 รองลงมา	 คือหลักความ

โปร่งใส	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ	 หลักการมีส่วน

ร่วม	ซึง่การทีผ่ลการศกึษาออกมาในลกัษณะนี	้ผูว้จิยัได้น�า

หลักการที่	กระทรวงศึกษาธิการ	(2546	:	30-31)	ได้กล่าว

ถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล	 โดยน�า

หลกั	ธรรมาภบิาลมาบรูณาการในการบรหิารจดัการสถาน

ศึกษา	ด้วยหลักการดังนี้	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลัก

ความโปร่งใส	 หลักความมีส่วนร่วม	 หลักความรับผิดชอบ

หลกัความคุม้ค่า	โดยน�าหลักธรรมาภบิาล	มาบรูณาการเข้า

กับการด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ของสถานศึกษา	 ได้แก่	 การ

ด�าเนินงานด้านวชิาการ	งบประมาณ	บรหิารงานบคุคล	และ

บริหารทั่วไป	ในการจัดการศึกษาที่ท�าให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง	

ดี	 และมีความสุขจากท่ีกล่าวมาน้ันพอสรุปได้ว่า	 การใช ้

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษานั้น	 จะท�าให้สถานศึกษามี

ประสิทธิภาพในการบริหาร	 ซึ่งเกิดจากการบูรณาการน�า

หลักธรรมาภิบาลทั้ง	 6	 ประการ	 คือ	 หลักนิติธรรม	 หลัก

คุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมส่ีวนร่วม	หลักความ

รบัผิดชอบ	หลักความคุ้มค่า	มาปรบัใช้กบัการบรหิารสถาน

ศึกษา	 ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษา
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ได้อย่างมีศักยภาพ	 สอดคล้องกับนโยบาย	 โปร่งใสทุกขั้น

ตอน	สามารถตรวจสอบได้และที่	หวน	พินธุพันธ์	(2548	:	

57-59)	 ได้กล่าวว่า	 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	 เรามักได้

ยินกันอยู่เสมอว่ามีการทุจริตกันพอสมควร	ท�าให้การเรียน

การสอนไม่มปีระสทิธิภาพตามไปด้วย	ดงันัน้	นกับริหารมอื

อาชีพจะบริหารอย่างเป็นธรรมได้	 จะต้องมีการสร้าง	 ธร

รมาภิบาล	 ซึ่งเป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดีในการบริหารงาน

และการท�างานในองค์กร	 พร้อมกับการจัดระบบที่สนับ 

สนนุให้มกีารปฏบิตัติามส�านกึทีด่กีารสร้างส�านกึทีด่ใีนการ

บริหารงานและการท�างานในองค์กร	ประมวลได้มี	4	เรื่อง

ด้วยกันคือ	 1)	 ส�านึกที่จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

และไม่สิน้เปลอืง	คอืผลงานทีม่คีณุภาพสนองความต้องการ	

ต้นทุน	 และค่าใช้จ่าย	 คุ้มค่า	 2)	 ส�านึกที่จะดูแลไม่ให้เกิด

ความเสียหายแก่องค์กร	 เช่น	 มีการติดตามดูแลความเสีย

หายจากการทุจริต	 มีการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติ

การทกุประเภท	และมกีารพจิารณาความเสีย่งของนโยบาย

อย่างถ่องแท้	เป็นต้น	3)	ส�านกึทีจ่ะบรหิารงานอย่างโปร่งใส

ชี้แจงได้	คือมีความซื่อสัตย์สุจริต	ตรงไปตรงมา	4)	ส�านึกที่

จะบริหารงานด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 เจ้าหน้าท่ีพนักงาน	 ครูอาจารย์	 นักเรียน	 สังคม	 สิ่ง

แวดล้อม	สถานศึกษา	และประเทศชาติ

	 2.		ผลการเปรียบเทียบ	การน�าหลัก	ธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา	

เขต	5	ผลการเปรียบเทียบตามเพศ	แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทุกด้าน	วิทยฐานะแตกต่างกัน

อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ	ิทกุด้านและประสบการณ์การ

ท�างานแตกต่างกนัในด้านนติธิรรม	คณุธรรม	ด้านการมส่ีวน

ร่วมและด้านความคุม้ค่า	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดบั	

.05	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 2.1	 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง	จะมี

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	การน�าหลักธรรมาภิบาล

มาใช้	ด้านหลกัคณุธรรม	เพศหญงิจะมีการน�ามาใช้มากกว่า

เพศชาย	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนด้านอืน่

ไม่แตกต่างกัน	อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของภิรมย์	จานนอก	(2553	:	90-92)	

ได้ศกึษาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนตาบลโคกกระเบื้อง	อาเภอบ้านเหลื่อม	จังหวัด

นครราชสีมา	 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตพื้นที่

องค์การบรหิารส่วนตาบลโคกกระเบือ้ง	โดยรวมและจ�าแนก	

ตามเพศ	พบว่า	เหน็ว่ามกีารปฏิบตักิารบรหิารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล	โดยรวมและรายด้าน	5	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน	

แต่เห็นว่ามีด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.2		 บุคลากรที่จ�าแนกตามวิทยฐานะที่มีการ

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารสถานศึกษาของผู้บรหิาร

สถานศึกษา	 เปรียบเทียบตามวิทยฐานะ	 โดยรวมทุกด้าน

อยู่ในระดับมาก	โดยบุคลากรที่มี	วิทยฐานะแตกต่างกัน	ที่

มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา	โดยรวมและรายด้าน	6	ด้าน	ไม่แตก

ต่างกัน	 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของคมกริช	 กองสินหลาก	 (2551	 :	

บทคดัย่อ)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง	การประเมินการบรหิารงาน

ของโรงเรยีนโสตศึกษาจังหวดัร้อยเอด็	โดยมคีวามมุง่หมาย

เพื่อประเมินการบริหารงานของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

ร้อยเอด็	ผลการศกึษา	พบว่า	บคุลากรโรงเรยีนทีม่สีถานภาพ

แตกต่างกนัในเรือ่งเพศ	อาย	ุระดบัการศึกษา	ต�าแหน่ง	เหน็

ว่าการบริหารงานของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	

โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ยกเว ้นบุคลากรโรงเรียนท่ีมี

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	เห็นว่า	มีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ.05	และ	ยงัสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ	ถวลิ	อรญัเวศ	(2553	:	174-176)	ได้ศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการท�างานของครูในสาน

ศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสีมา	เขต	4	ผลการศึกษาพบว่า	การบริหารสถาน
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ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการบริหารน้อยกว่า	10	ปี	และ	10	ปีขึ้น

ไป	มกีารบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลในระดบัมากทกุด้าน	

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในหลักหลักนิติธรรมมีการ

บรหิารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 2.3		 ผู้บริหารสถานศึกษาที่จ�าแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา	 มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

สถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาเปรยีบเทยีบตามขนาด

สถานศึกษา	 โดยรวมอยู่ในระดับมากและแตกต่างกันทุก

ด้านอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั	.05	เมือ่เปรยีบเทยีบ

ในแต่ละด้าน	 พบว่า	 โรงเรียนขนาดเล็กจะมีการใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา	 มากกว่าโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	

.05

	 	 2.4		 ผูบ้รหิารทีม่วีฒุกิารศกึษาแตกต่างกนัทีม่ี

การใช้หลักธรรมาภิบาล	ในการบริหารสถานศึกษา	เปรียบ

เทียบตามวุฒิการศึกษา	 โดยรวม	 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก	

โดยผูบ้ริหารทีม่วุีฒิการศกึษาแตกต่างกนั	ทีม่กีารใช้หลักธร

รมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถาน

ศึกษา	โดยรวมและรายด้าน	6	ด้าน	ไม่แตกต่างกัน	อย่าง

ไม่มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยั

ของคมกริช	 กองสินหลาก	 (2551	 :	บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง	 การประเมินการบริหารงานของโรงเรียนโสต

ศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็	โดยมคีวามมุง่หมายเพือ่ประเมนิการ

บริหารงานของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการ

ศกึษาพบว่า	บคุลากรทางการศกึษาโดยจะม	ีต�าแหน่งแตก

ต่างกนั	เหน็ว่าการบรหิารงานของโรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดั

ร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นบุคลากรโรงเรียนที่

มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	

	 	 2.5	 ผู ้บริหารสถานศึกษาที่จ� าแนกตาม

ประสบการณ์การท�างาน	ทีไ่ด้มกีารใช้หลกัธรรมาภบิาล	ใน

การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร	 เปรียบเทียบตาม

ประสบการณ์การท�างาน	 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก	

เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ทุกด้านมีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทั้งสถิติที่ระดับ	 .05	 ยกเว้นด้านหลัก

ความโปร่งใสทีไ่ม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบ

ว่า	ผู้ที่มีประสบการณ์การท�างาน	21	ปีขึ้นไป	จะมีการน�า

หลักธรรมาภิบาลไปใช้มากกว่าผู ้ที่มีประสบการณ์การ

ท�างาน	11-20	ปี	และ	ไม่เกิน	10	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาเซลลา	

(Marcella.	2007	:	25)	ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง

คณะผู้บริหารโรงเรียนของเขตการศึกษาโมร็องโก	 กลุ่ม

ตัวอย่างของคณะผู้บริหารโรงเรียนในเมืองชานเบอนาดิโน	

มลรฐัแคลฟิอร์เนียใต้	เจตนาเพือ่ค้นหาว่าการปฏบิตัหิน้าที่

ประจาจะส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารงาน

โรงเรยีนอย่างไรบ้าง	ซึง่ในอดตีการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพ

คือ	 การท�างานอย่างมีระเบียบแบบแผน	 งานวิจัยนี้จึงทา

เพื่อวิเคราะห์	 จ�าแนก	 หาค่าเชิงพรรณนา	 ศึกษาความได้

เปรียบในการดึงคณะบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลที่จะเกิดกับนักเรียน	 ผลการวิจัยพบว่าผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้อง	 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการบริหาร

โรงเรียนของตนมากกว่าคณะท�างานอดีตภายในเงื่อนไข 

ต่างๆ	 ตามหลักธรรมาภิบาลประสบความส�าเร็จอย่าง

ชัดเจน	 ผลการวิจัยยังบอกว่า	 คณะบริหารโรงเรียนควรมี

ภาวะผูน้�า	และยดึความต้องการของนกัเรยีนเป็นศนูย์กลาง

ด้วย	ก็จะท�าให้ระดับความส�าเร็จในการบริหารงานสูงมาก

ขึ้นอีก	 เพราะฉะนั้นคณะผู้บริหารโรงเรียนควรปรับโครง 

สร้างใหม่จะได้เกิดการเปล่ียนแปลงใหม่	 ท�าให้การท�างาน

บรรลวุตัถปุระสงค์	และน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของการบรหิาร

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน

ศกึษา	ควรมกีารประสานงานทีด่	ีและควรมขีวญัก�าลังใจใน

การท�างาน	 ผู้บริหารจึงควรมีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับ

ครูผู้สอน	 เช่น	 มีการมอบรางวัลส�าหรับครูที่ปฏิบัติดีตาม

หลกัคณุธรรม	จดักจิกรรมเพือ่สร้างความสามคัคใีห้เกดิขึน้
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ระหว่างบุคลากรของโรงเรียน	

		 	 1.2		 มีการออกกฎระเบียบลงโทษครูที่ขาด

ความรบัผดิชอบต่องานและต่อครดู้วยกนั	ส�าหรบัครผูู้สอน

ก็ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนและมีส่วนร่วม	

แสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวมบ้างในบางโอกาส	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.1	 ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของผู ้ได้รับ

บริการ	 หรือผู้ใช้บริการอื่นๆ	 ของโรงเรียนด้วย	 ซึ่งได้แก	่

นักเรียน	ผู้ปกครองของนักเรียน	สมาคมนักเรียนเก่า	หรือ

ชมุชนบรเิวณโรงเรยีน	เพือ่จะได้น�าความคดิเหน็ดงักล่าวมา

พจิารณาร่วมกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

ครูผู้สอนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานของ

โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป	

		 	 2.2	 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง	

พฒันาการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล	ของโรงเรยีน	เพือ่หา

แนวทางปรบัปรงุพฒันาการบรหิารงานให้เกดิประสทิธภิาพ	
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ

โดยการจัดการความรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

Development of an Instructional Model of Thai Critical Reading

Through Knowledge Management of Primary Education Students

หงษ์สา	ดวงจันทร์โชติ1

Hongsa	Daungjunchote1

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่	1)	เพือ่พฒันารปูแบบการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมวีจิารณญาณ	โดยการจดัการ

ความรู้ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา	และ	2)	เพือ่ศกึษาผลของการใช้รปูแบบการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมวีจิารณญาณ	

โดยการจัดการความรู้	 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	 ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนในศนูย์พฒันาคณุภาพการศกึษาวงัยาวเขวาไร่ดอนกลาง	จ�านวน	117	คน	จ�าแนก

กลุม่ทดลองการใช้รปูแบบ	จ�านวน	27	คน	และขยายผลกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6กับโรงเรยีนในสงักดัศนูย์พฒันา

คุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง	จ�านวน	5	โรงรวมทั้งสิ้น	78	คนศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน	กับ

นกัเรียนซัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ศนูย์พฒันาคณุภาพการศกึษาวงัยาวเขวาไร่ดอนกลาง	อ�าเภอโกสมุพสัิยส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต	3	จ�านวน	5	โรงจ�านวน	117	คนโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้	ได้แก่	

แบบทดสอบการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติทดสอบสมมุติฐานโดยใช้	t-test	(Idependent	Samples)	และค่า	t-test	(One	Samples)	

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 

	 1.		รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณมี	7	องค์ประกอบคือ	(1)	หลักการเเละเป้าหมาย

ของรูปแบบการเรียนการสอน	 (2)	 วัตถุประสงค์	 (3)	 การจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้	 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน	3	ระยะ	7	ขั้นตอน	คือ	ระยะก่อนอ่าน	มี	2	ขั้นตอน	ระยะขณะอ่านมี	3	ขั้นตอน	และระยะหลังอ่าน	 

มี	2	ขั้นตอน	(4)	บทบาทครู	(5)	บทบาทนักเรียน	(6)	บรรยากาศการเรียนรู้	 (7)	การวัดผลประเมินผลและรูปแบบการ

สอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก	 ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น	 พบว่านักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์	 80	 ที่

ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

 1 
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	 2.		ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยการจัดการความรู้	 ของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา	 พบว่า	 นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 80	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งโดยรวมและรายโรงเรียน

 ค�าส�าคัญ :	การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ,	การจัดการความรู้

Abstract

	 The	 research	 aimed	 to:	 1)	 develop	 an	 instructional	model	 of	 Thai	 critical	 reading	 through	

knowledge	management	of	primary	education	students;	and	2)	study	the	results	of	implementing	the	

instructional	model	of	Thai	critical	 reading	 through	knowledge	management	of	primary	education	

students	with	research	employing	the	mixed	methodology.	The	research	was	divided	into	3	phases.	

Phase	1	dealt	with	the	study	of	baseline	data	of	56	teachers	in	the	Thai	learning	strand	from	13	schools,	

and	86	sixth	grade	students.	The	collection	of	data	employed	focus	group	discussion,	a	questionnaire	

for	teachers,	and	a	student	learning	behavior	observation	form.	Phase	2	dealt	with	development	of	

the	 instructional	model	with	27	sixth	grade	students	 from	Wangyawkhaowraidonklang	Educational	

Quality	 Development	 Center,	 Kosumpisai	 District,	 Maha	 Sarakham	Office	 of	 primary	 Education	 

Service	 Area	 3,	 using	 the	 instructional	model	 with	 78	 sixth	 grade	 students	 from	 5	 schools	 in	

Wangyawkhaowraidonklang	Educational	Quality	Development	Center.Phase	3	dealt	with	the	study	of	

the	results	of	implementing	the	instructional	model	with	117	sixth	grade	students	purposively	sampled	

from	5	schools	of	Wangyawkhaowraidonklang	Educational	Quality	Development	Center,Kosumpisai	

District,	Maha	Sarakham	Office	of	primary	Education	Service	Area	3.	The	statistics	employed	in	the	

analysis	of	data	were	the	mean,	percentage	and	standard	deviation.	The	hypothesis	testing	employed	

t-test	(dependent	samples)	and	t-test	(one	sample).	

 

The results are as follows:

	 1.		The	instructional	model	of	Thai	critical	reading	consisted	of	7	components:	(1)	principles	

and	goals	of	the	instructionalmodel;	(2)	objectives;	(3)	learning	activity	and	experience	organization.	

There	were	3	stages	and	7	steps	of	instructional	activity	organization:	the	pre-reading	stage	had	2	steps,	

the	reading	stage	had	3	steps,	and	the	post-reading	stage	had	2	steps;	(4)	the	teacher’s	roles;	(5)	the	

student’s	roles;	(6)	the	learning	atmosphere;	and	(7)	measurement	and	evaluation.	The	pretest	and	

posttest	of	learning	with	the	model	developed	revealed	that	the	score	after	learning	was	higher	than	

before	learning	with	statistical	significance	at	the	.05	level.	The	posttest	score	was	higher	than	the	

preset	80	criterion	with	statistical	significance	at	the	.05	level.
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	 2.		The	implementation	of	the	instructional	model	of	Thai	critical	reading	through	knowledge	

management	of	primary	education	students	revealed	that	the	posttest	score	was	higher	than	the	80	

percent	pretest	score	with	statistical	significance	at	the	.05	level,	on	the	whole	and	on	the	basis	of	

each	school.

 Keyword	 :	 Development	 of	 an	 Instructional	 Model	 of	 Thai	 Critical	 Reading,	 Knowledge	

Management

บทน�า

	 หลักสูตรกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยเป็น

หลักสูตรที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญผู ้เรียนได้เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์จริงโดยการฝึกปฏิบัติให้ท�าได้คิดเป็นท�าเป็น

รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตการ

เรยีนการสอนมุง่ให้ผูเ้รยีนมพีฒันาการทางภาษาเหน็คุณค่า

และใช้ภาษาจนเกิดความช�านาญในการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและเพื่อน�าไปใช้ในชีวิตจริงท้ังการอ่านการ

เขยีนการฟังการดแูละการพดูหลกัการใช้ภาษาไทยการแต่ง

บทประพันธ์ประเภทต่างๆวรรณคดีและวรรณกรรมซ่ึงได้

ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณี

เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงามของภาษาเพื่อ

ให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสม

สบืทอดมาสูอ่นชุนรุน่หลงัเราจงึควรรกัษาภาษาไทยซึง่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด

ความเป็นเอกภาพและเสรมิสร้างบคุลกิภาพของคนในชาติ

ให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท�าให้สามารถ

ประกอบกิจธุระการงานและด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคม

ประชาธิปไตยได้อย่างสนัตสิขุเป็นเครือ่งมอืในการแสวงหา

ความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อ

พัฒนาความรู ้กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และ

สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนน�าไปใช้ใน

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากน้ี

ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเป็นสมบัติล�้าค่า

ควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย

ตลอดไป	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	1-2)	โดยครูเป็น

ผู ้มีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังทักษะการอ่านให้กับ

นักเรียนสร้างจิตส�านึกให้เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านใฝ่เรียนรู้

จนสามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผลเพราะ 

การอ่านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการอ่านแล้วสามารถ

วเิคราะห์เรือ่งทีอ่่านได้อย่างถูกต้องตรงประเดน็จงึควรปลกู

ฝังการอ่านเชิงวเิคราะห์ให้ตดิเป็นนสัิยเพือ่ให้เกดิทกัษะโดย

ครูคอยช้ีน�าวิธีที่ถูกต้องส่งเสริมให้ปฏิบัติจริงและพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

	 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทาง

วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ	 และเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย	เป็นเครื่องมือ

ในการตดิต่อส่ือสารเพือ่สร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์

ทีด่ต่ีอกนั	ท�าให้สามารถประกอบกจิธรุะ	การงาน	และด�ารง

ชีวิตร่วมกัน	 ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข	 และ

เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้	 ประสบการณ์จาก

แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 เพื่อพัฒนาความรู้	 พัฒนา

กระบวนการคดิวเิคราะห์	วจิารณ์	และสร้างสรรค์ให้ทนัต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 และความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ตลอดจนน�าไปใช้ในการพัฒนา

อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ

แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ	 ด้านวัฒนธรรม	 ประเพณี	

และสุนทรยีภาพ	เป็นสมบตัลิ�า้ค่าควรแก่การเรยีนรู	้อนรุกัษ์	

และสืบสาน	 ให้คงอยู ่คู ่ชาติไทยตลอดไป	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ.	2551	:	30)	
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดบัประถมศกึษาในปัจจบุนัพบว่าผูเ้รยีนขาดนสิยัรกัการ

อ่านไม่เหน็ความส�าคญัของการอ่านอ่านไม่คล่องทกัษะด้าน

การอ่านไม่ดีพออ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมายไม่สามารถ

ตีความวิเคราะห์สังเคราะห์และไม่สามารถสรุปใจความ 

หรือประเด็นส�าคัญข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นได้	 (บันลือ 

พฤกษะวัน.	2546	:	1-2)	ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะการ

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ

	 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่ส�าคัญและจ�าเป็น

มากในการด�ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันยิ่งกว่าทุกสมัยท่ี

ผ่านมา	 เพราะขณะน้ีวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ	 ได้

เปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้ามากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว	

การตดิต่อสือ่สารกย็ิง่เพิม่ความส�าคญัในธรุกจิการงานมาก

ขึ้น	จนสภาพสังคมกลายเป็นสังคมข่าวสาร	(Information	

society)	ไปแล้ว	เนื้อหาสาระทางวิชาการเป็นอันมากรวม

ทัง้ข้อมลูต่างๆ	ในชวีติประจ�าวันจะต้องอาศยัการอ่านจงึจะ

สามารถเข้าใจและสื่อความหมายกันได้ถูกต้อง	 แม้จะมี

การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการติดต่อสือ่สาร	แต่กไ็ม่สามารถ

ทดแทนการอ่านได้	ตรงกันข้ามคนยคุนีก้ลบัจะต้องอ่านเพิม่

ขึ้นเสียอีก	ฉะนั้นคนเราจ�าเป็นต้องมีทักษะการอ่าน	กล่าว

คือ	 ต้องอ่านได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเสาะ

แสวงหาความรู้ทั้งหลาย	จนสามารถเข้าใจและติดตามการ

เปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ	 รวมทั้ง

ข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ันได้ทัน	 เน่ืองจากการอ่านเป็น 

การเรียนรู้”	 และ	 “คนเราเมื่ออ่านมากก็ยิ่งมีความรู้มาก”	

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันมีหนังสือ	 หรือ

เอกสารไว้เพื่อการอ่านมากมาย	 ดังปรากฏตามห้องสมุด

ทั่วไป	 ทั้งในสถาบันการศึกษาและภายในชุมชนทุกแห่ง	 

ผู ้มีประสิทธิภาพในการอ ่านสูงจึงได ้รับทั้ งความรู 	้

ประสบการณ์	และการบนัเทงิ	เพือ่น�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ในชีวิต	 จึงปรากฏว่าผู้ที่อ่านเก่งและอ่านมากเป็นผู้ที่ได้

เปรยีบคนอ่ืนๆ	และมชีวีติทีเ่จรญิรุง่เรอืง	การตดิต่อสือ่สาร

จึงเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการเชื่อมโยงมนุษย์ทุกคนเข้า

ด้วยกัน	 การพบปะสื่อสารกันด้วยการสนทนาและอ่านข้อ

เขยีนของกนัและกนั	สังคมปัจจบุนัซึง่เป็นสังคมใหญ่ทีเ่จรญิ

เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 การติดต่อกันโดยวิธี

พบปะสนทนาย่อมเป็นไปได้ในวงจ�ากัด	 ดังนั้นการสื่อสาร

กันโดยการอ่านจึงมีความส�าคัญมากนอกจากนั้นผู้อ่าน

จ�านวนมากยังต้องการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้และความ

บันเทิงจากหนังสืออีกด้วย	 (วรรณี	 โสมะประยูร.	 2553	 :	

127-128)	

	 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการอ่านหลาย

เล่มพบว่าการจัดกิจกรรมการสอนอ่านในโรงเรียนทั่วไป	

นกัเรยีนจะต้องใช้ทกัษะการอ่านประมาณร้อยละ	90	ไม่ว่า

ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา	 (ลาวัณย์	 นิชรัตน์.	

2546	:	8)	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ	Strany	(อ้างใน

ปทมุวด	ีศริสิวสัดิ.์	2547	:	1)	และถนอมวงศ์	ล�า้ยอดมรรคผล	

(2549	 :	 194)	 ที่กล่าวว่าในทุกวิชานักเรียนจะต้องใช้การ

อ่านไม่ว่าจะเป็นวชิาภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	วทิยาศาสตร์	

และคณติศาสตร์	ถงึร้อยละ	80	-	90	รวมทัง้การอ่านยงัเป็น

ทักษะท่ีต้องน�าไปใช้ในการเรียนทุกๆ	 วิชา	 เพราะถ้าหาก

อ่านเรื่องราวในวิชานั้นๆ	ไม่ได้	การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยาก	

นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านสูงจะมีผลสัมฤทธิ ์

สูงตามไปด้วย	(ฐาปะนีย์	นาคทรรพ.	2549	:	10)	ดังนั้นจึง

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีน่กัเรยีนจะต้องได้รบัการฝึกฝนทกัษะการ

อ่านอย่างเพียงพอ

	 การอ่านอย่างมวิีจารณญาณ	หมายถงึ	การพจิารณา

ส่ิงที่อ่านอย่างทะลุปรุโปร่ง	 เพื่อค้นหาความหมาย	 ข้อ

สมมุติฐาน	 เหตุผล	 และกลวิธีในการน�าเสนอของผู้เขียน 

ผู้อ่านที่อ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ต้องพยายามเรียนรู้ว่า 

ข้อเขียนน้ันสื่อความหมายและสร้างความสนใจอย่างไร 

ผู้เขียนเสนอประเด็นโต้แย้งและเหตุผลทั้งในลักษณะที่

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่ชัดเจนอย่างไรบ้าง	

การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้อ่านที่มีความคิดวิเคราะห์วิจารณ์นั้น 

ผูอ่้านต้องตัง้สมมตุฐิานว่าการสือ่สารในรปูแบบต่างๆ	ไม่ว่า

จะเป็นข้อเขียนหรอืภาพวาดล้วนเป็นส่ิงแทนการแสดงออก

ทัง้สิน้ข้อเขยีนทัง้หลายไม่ใช่สิง่ทีถ่กูพดูถงึ	แต่มนัคอืตวัแทน

ของส่ิงเราท่ีพดูถงึการเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นผูอ่้านวเิคราะห์วจิารณ์
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หมายถึงการน�าทักษะที่จ�าเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์และ

ตคีวามเพือ่ให้สามารถอยูใ่นโลกทีเ่ตม็ไปด้วยการสือ่สารอนั

หลากหลายนี้ได้อย่างฉลาด

	 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนหินแห่

เสริมศิลป์พบว่านักเรียนมีป ัญหาในการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณซึ่งมีสาเหตุหลายประการทั้งความพร้อมทาง

ร่างกายสติปัญญาสภาพแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียน

นกัเรยีนมทีศันคตไิม่ดต่ีอวิชาภาษาไทยบทเรยีนไม่เร้าความ

สนใจรวมทั้งครูขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนอ่านโดย

เฉพาะการสอนอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์ครูผู้สอนไม่ควรสอน

อ่านเพียงการกวาดสายตาผ่านตัวอักษรหรือข้อความ

เท่านั้นเพราะการสอนอ่านเป็นกระบวนการในการค้นหา

ความหมายและความเข้าใจสัญลักษณ์ท้ังท่ีเป็นตัวอักษร

และสัญลักษณ์อื่นโดยการผสมผสานหลายทักษะเข้าด้วย

กันเช่นความรู้เรื่องค�าการวิเคราะห์การตีความความรู้และ

ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเพราะการสื่อสารของมนุษย์

เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองเม่ือรับสารมาต้องมีการคิด

พจิารณาก่อนจะถ่ายทอดสูผู่อ้ืน่ดงันัน้กระบวนการอ่านจะ

เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมาย

ของผู้เขียนและน�าความหมายน้ันไปใช้ให้เกิดประโยชน์	

(ลาวัณย์	สังขพันธานนท์	และคณะ.	2549	:	12-14)	จึงควร

สอนอ่านเพื่อให้นักเรียนสามารถน�าการอ่านไปใช้ในการ

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยปรับปรุงการสอนให้น่า

สนใจมากยิง่ขึน้ใช้สือ่จากเรือ่งหรอืข้อความทีไ่ม่มใีนหนงัสอื

เรียนจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านโดยใช้สือ่ใกล้ตวัใช้เทคนคิ

การสอนและส่ือการเรยีนรู้ทีห่ลากหลายส่งเสรมิให้นกัเรียน

รู้คุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านจากการประชุมครู 

ผู้สอนภาษาไทยของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษามหาสารคาม	เขต	3	ตามหนังสือที่	ศธ.142210/21	

ลว.	13	พ.ค.	54	ได้มกีารส�ารวจข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจากแบบส�ารวจ

แล้วน�ามาหาค่าเฉลี่ย	พบว่า	ร้อยละ	90	ของครูมีปัญหาใน

ด้านการสอนอ่าน	เพราะนกัเรยีนไม่สามารถอ่านจบัใจความ

ส�าคัญ	 สรุปเรื่อง	 คิด	 วิเคราะห์	 คิดวิพากย์	 วิจารณ์	 และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ได้	 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 

เขต	3	เป็นโรงเรยีนหนิแห่เสรมิศิลป์เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง

ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านการอ่านเช่นกัน

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบ

ใหม่ที่เน้นการพัฒนากระบวนการท�างานงานอย่างเป็น

ระบบโดยใช้ความรูเ้ป็นฐานควบคูไ่ปกบัการพฒันาการเรยีน

รู้ทั้งส่วนที่เป็นทักษะการปฏิบัติทัศนคติความรู้ผ่านการ

จ�าแนกวิเคราะห์จัดระเบียบความรู้เพื่อสรรหาคัดเลือก

จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สารสนเทศที่ถูกต้อง

เหมาะสมและเอื้ออ�านวยให้เกิดการแบ่งปันความรู้ในเรื่อง

ใดเรื่องหน่ึงขององค์กรเพื่อปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถ

เชิงการแข่งขนัและให้ได้มมุมองในองค์กรมากขึน้	(ประพนธ์

ผาสุกยืด.	2550	:	19-26)	

	 การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีป็น

เครื่องมือหรือวิธีการที่เพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าของส่ิงที่เรียน

หรอืลงมอืปฏบิตั	ิโดยไม่ใช่เป็นเพยีงการน�าความรู้มาจดัการ

เท่านั้น	 แต่เป็นการเช่ือมโยงกับกิกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ที่

หลากหลาย	 โดยผู้ที่สามารถจัดการความรู้ได้ดีก็จะก่อให้

เกิดประโยชน์ทัง้ต่อผูรู้้และผูป้ฏบิตัริวมไปถงึองค์กร	อกีทัง้

ประโยชน์ทีแ่ท้จรงิไม่ใช่จ�ากดัอยูท่ีผ่ลของการกระท�าชิน้ใด

ชิ้นหนึ่งเเล้วจบอยู่ตรงนั้นแต่เป็นพลังที่มีชีวิต	คือ	ส่งผลต่อ

เนื่องได้และที่ส�าคัญก่อตัวเป็นผลที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยตนเอง	

(วจิารณ์	พานชิ.	2548	:	23)	ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึได้ศกึษาเอกสาร	

เกีย่วกบัการพฒันาทกัษะการอ่าน	และเอกสารเกีย่วกบัการ

จัดการความรู้	 และได้น�ามาพัฒนารูปแบบการสอนให้กับ 

ผู้เรียน	 โดยผู้สอนได้ใช้กิจกรรมขั้นตอนการสอนอยู่	 7	ขั้น	

คือ	ขั้นที่	 1		บ่งชี้ความรู้เดิม	ขั้นที่	 2	 เสริมหาความรู้ใหม ่

ขั้นที่	 3	เข้าใจแล้วพัฒนา	 ขั้นที่	 4	 น�าพาแบ่งปันความรู ้

ขั้นที่	5	มุ่งสู่ประมวลผล	ขั้นที่	6	คนเก่งสร้างผลงาน	และ 

ขั้นที่	7	น�าหลักการขยายผล	เป็นการใช้กิจกรรมการเรียน

รู้ที่ช่วยสร้างความรู้ให้แก่ตัวผู้เรียนและใม่ใช่เพียงแต่สร้าง

ความรู้เท่านั้นยังเป็นการที่จะช่วยให้ผู้เรียนใช้ความรู้ที่ได้

บูรณาการผสมผสานกับการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวให้ผู้เรียน
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ตระหนกัถงึการใช้ทรพัยากรทางธรรมชาติให้เกดิประโยชน์

สงูสดุเหน็คณุค่าและความส�าคญัและช่วยกันเผยแพร่ความ

รู้เพื่อให้ชุมชนและตนเองมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์

ทรัพยากรให้คงอยู่สืบถึงลูกหลานจากหลักการและเหตุผล

ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดย

การจดัการความรู	้เป็นแนวทางส�าคญัแนวทางหนึง่	ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น	 เพราะฉะน้ันการพัฒนาการสอนอ่านโดยการ

จดัการความรู	้จงึน่าจะเป็นแนวทางส�าคญัทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีน

สามารถพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้เป็นอย่างดี	

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้	 เพื่อ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาความสามารถ

ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ของนักเรียนระดับประถม

ศึกษา	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพ่ือพฒันารปูแบบการสอนอ่านภาษาไทยอย่าง

มีวิจารณญาณ	 โดยการจัดการความรู้ของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา

	 2.	 เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่าน

ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยการจัดการความรู ้

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

 ตอนที่	1	การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากร	ได้แก่	ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาไทยระดับประถมศึกษา	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 3จ�านวน	 780	 คน	

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	987	คน

	 	 1.2	 กลุม่ตวัอย่างได้แก่ครผููส้อนกลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา	จ�านวน	56	คน	จาก	

13	โรงและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	86	คน

		 ตอนที่	2	พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ที่ใช้ในการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน

	 	 1.1	 ประชากร	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที	่6	โรงเรยีนในศนูย์พฒันาคณุภาพการศกึษาวงัยาวเขวา

ไร่ดอนกลาง	จ�านวน	227	คน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์	 จ�านวน	 

28	คน

		 ตอนที่	3	การศึกษาผลรูปแบบการสอน

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่

	 	 1.1		ประชากร	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที	่6	โรงเรยีนในศนูย์พฒันาคณุภาพการศกึษาวงัยาวเขวา

ไร่ดอนกลาง	จ�านวน	227	คน

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวัง

ยาวเขวาไร่ดอนกลาง	จ�านวน	72	คน

	 2.		ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 		 เนือ้หาของรปูแบบการจดักจิกรรมด้านการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ	 ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	

ประกอบด้วย	 6	 เน้ือหาจาก	 นิทาน	 เพลง	 โฆษณา	 ข่าว	

บทความ	บทร้อยกรอง	

	 3.	 ขอบเขตด้านตัวแปร

		 	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

	 		 3.1	 ตวัแปรอสิระ	ได้แก่	รปูแบบการเรยีนการ

สอนโดยการจัดการความรู้

	 	 3.2	 ตัวแปรตาม	 ผลการใช้รูปแบบการเรียน

การสอนโดยการจัดการความรู้

	 4.		ขอบเขตด้านเวลา

		 	 ระยะเวลาการวิจัยน้ีด�าเนินการในปีการศึกษา

เดอืนพฤษภาคม	ปีการศกึษา	2556	ถงึ	มนีาคม	ปีการศกึษา	

2557	รวมระยะเวลา	10	เดือน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล

	 ระยะที่	1		 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
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	 	 1.1	 ศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการเรยีนการ

สอนของครู	โดยใช้แบบสอบถาม

	 	 1.2		 ศึกษาข้อมูลด้านนักเรียนโดยใช้สังเกต

พฤติกรรม	และแบบทดสอบ

	 ระยะที่	2		 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน	

ได้แก่	รปูแบบการสอน	คูม่อืการใช้รปูแบบเรยีนรู	้และแบบ

ทดสอบการอ่าน

	 ระยะที่	3		 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการ 

สอน	 คู ่มือการพัฒนารูปแบบ	 และเครื่องมือในการหา

ประสิทธิภาพ	ได้แก่	แบบทดสอบการอ่านภาษาไทยอย่าง

มีวิจารณญาณ	โดยการจัดการความรู้

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ระยะที่	1		 ใช้การพรรณนาวิเคราะห์

		 ระยะท่ี	2		 และระยะท่ี	 3	 ใช้สถิติพื้นฐานในการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

	 1.		รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่าง

มีวิจารณญาณมี	 7	ขั้นตอน	คือ	 (ขั้นที่	 1	บ่งชี้ความรู้เดิม 

ขั้นที่	 2	 เสริมหาความรู้ใหม่ขั้นที่	 3	เข้าใจแล้วพัฒนา	 

ขั้นที่	 4	 น�าพาแบ่งปันความรู้ข้ันท่ี	 5	 มุ่งสู ่ประมวลผล	 

ขั้นที่	 6	 คนเก่งสร้างผลงานและขั้นที่	 7	น�าหลักการขยาย

ผลและรูปแบบการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก	 เมื่อ

ท�าการทดลองใช้รูปแบบแล้ว	ผลการทดสอบก่อนและหลัง

เรียนด้วยรูปแบบการสอนท่ีสร้างขึ้น	 พบว่านักเรียนม ี

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ	 .05	 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ	์ 

ร้อยละ80	

	 2.	 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษา

ไทยอย่างมวีจิารณญาณ	โดยการจดัการความรู	้ของนกัเรยีน

ระดบัประถมศกึษา	พบว่า	นกัเรยีนทกุห้องมคีะแนนทดสอบ

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	

อภิปรายผล

 1.		รูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่าง

มีวิจารณญาณ	 โดยการจัดการความรู้	 ประกอบด้วย	 7	 

องค์ประกอบคือ	 (1)	 หลักการและแนวคิดของรูปแบบ	 

(2)	สาระ/ทักษะการพัฒนาการอ่าน	(3)	กระบวนการสอน	

(4)	บทบาทของคร	ู(5)	บทบาทของนกัเรยีน	(6)	บรรยากาศ

การเรยีนรู	้(7)	การประเมินผลมขีัน้ตอนการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน	3	ขั้นตอนคือ	(1)	ขั้นก่อนอ่าน	(2)	ขั้นการ

อ่าน	และ	(3)	ขัน้หลงัการอ่าน	ผลการทดสอบก่อนและหลงั

การเรยีนด้วยรปูแบบการสอนทีส่ร้างข้ึนพบว่านกัเรยีนมผีล

สมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05	คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์	80	ที่

ก�าหนดอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจากการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนอาศยัหลกัการ	

แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ค�านึงถึงความสัมพันธ์กับ

ส่ิงแวดล้อมและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนให้เรียนรู้จาก

ส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อยให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น	

และเอือ้ต่อการเรยีนรู้ค�านงึถงีความแตกต่างระหว่างบคุคล

ให้นักเรียนได้รวมกลุ่มในการเรียนรู้และเรียนรู้จากการค้น

พบจากการปฏบิตั	ิการแสวงหาความรู้จากสือ่วสัดทุีอ่ยูใ่กล้

ตัวเด็กซึ่งสอดคล้องกับทิศนา	แขมมณี	(2552	:	5)	การจัด 

การเรยีนการสอนทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นระบบระเบยีบตามหลกั

ปรัชญาทฤษฎีหลักการแนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ	 โดยมี

การจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนโดย

อาศัยเทคนิคการสอนต่างๆ	 เข้าไปช่วยให้สภาพการเรียน

การสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของวนิดา	 ฉัตรวิราคม	 (2546	 :	 52-101)	 ได้พัฒนา 

รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู ้เรียนเป็นผู ้สร้าง 

ความรู้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1	 พบว่ารูปแบบการสอน

วทิยาศาสตร์ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้างความรูม้ปีระสิทธภิาพ

เท่ากบั	85.76/86.80	นกัเรยีนท้ังสามกลุม่มผีลสัมฤทธิ	์และ

เจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	การศึกษาของภัทรดราพันธ์สีดา	(2551	:	

48-98)	ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ	SPARPS	
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เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย	 พบว่า

นักเรียนมีทักษะทางภาษาเพิ่มข้ึนหลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนตามรูปแบบการเรยีนการสอนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั	 .01	 และการศึกษาของศศนินัท์	 ศริธิาดากลุพฒัน์	

(2551	 :	 20-26)	 ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

เสริมสร้างทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์

ส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่	 2	 ที่มีความสามารถพิเศษพบว่า

รูปแบบการเรียนการสอน	 ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ

เรยีนรูข้องผูเ้รียน	ในการสร้างความรูด้้วยตนเองและผูเ้รยีน

มีปฏิสัมพันธ์	 มีการสื่อสาร	การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน	

ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา	อย่างสร้างสรรค์	การฝึก

ควบคุมอารมณ์	 ฝึกคิด	 และสะท้อนป้ญหา	 และสร้างทาง

เลอืกในการน�าความรูไ้ปใช้ได้ในชวีติประจ�าวนักลุม่ทดลอง

กบักลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถทางด้านทกัษะ	

ทางด้านสงัคมหลังการทดลองแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.01

	 2.	 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

อ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยการจัดการความรู	้

ของนักเรียนระดับประถมศีกษา

	 ผลการวเิคราะห์ผลการใช้รปูแบบการเรียนการสอน

อ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยการจัดการความรู	้

ของนักเรียนระดับประถมศีกษาจากการทดลองสอน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่าคะแนนทดสอบหลัง

เรียนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	

คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์	 80	 ท้ังน้ีอาจเนื่อง

มาจากสื่อท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ	 เร้าความสนใจเหมาะ

สมกับเนื้อหาและผู้เรียน	 เทคนิควิธีการในการถ่ายทอด

ความรูท้ีผู่เ้รยีนมคีวามเข้าใจความหมายจากเรือ่งทีอ่่านจาก

สื่อต่างๆ	 ได้น�ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมมีทักษะทางภาษา 

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในกลุ่มเข้าใจ

กระบวนการพูดการเขียนและการสื่อสารข้อมูลตามความ

จ�าเป็นเพื่อความเข้าใจอันดีร่วมกัน	มีความกระตือรีอร้นใน

การเรียนรู้รักการแสวงหาความรูค้วามเข้าใจกบัสาระเนือ้หา

ได้ชัดเจนถูกต้องน�าไปใช้ในการสื่อสารในการปฎิบัติงาน

และการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	ตามเป้าหมาย

สอดคล้องกับกรมวิชาการ	 (2546	 :	 34-35)	ที่ระบุว่าการ

จัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ภาษาไทยครูควรเป็นผู้ที่มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 รู้จักคิดค้น	 จัดกิจกรรมฝึกให้ 

ผู้เรียนสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันและใช้ภาษาได้ 

ถกูต้อง	ตามความหมาย	บคุคล	กาลเทศะ	พฒันาสตปัิญญา	

ความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิด	การวิเคราะห์	ส่งเสริม

ให้การส่ึอสารมีประสิทธิภาพและส่ือความหมายให้เข้าใจ

ตรงกันสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนรู้

ของคณาจารย์ประสานมิตร	(2547	:	97)	ที่เสนอแนวทาง

แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู ้โดยให้ครูหมั่นศึกษาหา 

ความรู้ให้กว้างขวางและทันสมัยอยู่เสมอ	ปรับปรุงวิธีสอน	

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและการวัดผลแบบทันต่อ

เหตุการณ์	 เลือกสรรเนื้อหาที่สอนที่เหมาะแก่เวลาและ

สภาวการณ์เพื่อให้นักเรียนได้เห็น	 ความส�าคัญของภาษา

ไทย	 เห็นประโยชน์เกิดความสนใจใฝ่รู้	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของวนิดาฉัตรวิราคม	(2546	:	52-101)	การพัฒนา

รปูแบบการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้างความ

รูม้ปีระสทิธิภาพเท่ากบั	85.76/86.80	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์	

และเจตคตต่ิอวิชาวทิยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั	.01	นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามคิดเหน็ว่ารปู

แบบการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาการศึกษาของ	

(วสันต์	ทองไทย.	2546	 :	96-203)	รูปแบบการเรียนการ

สอนมีความชัดเจน	 มีความสะดวก	 และมีความเหมาะสม

แก่การน�าไปใช้	 ส่งเสริมนักเรียนมีผลการเรียนรู้ทั้งในด้าน

จิตพิสัยด้านสติปัญญาและด้านการประพฤติปฏิบัติที่ดีขึ้น	

การเรียนการสอนก่อนและหลังน�ารูปแบบการเรียนการ

สอนไปใช้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	การศึกษาของศศินันท์	ศิริธาดากุลพัฒน์	(2551	

:	20-26)	พบว่ารูปแบบการเรียนการสอน	 ให้ความส�าคัญ

กับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในการสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง	ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์มกีารสือ่สารแสดงความคดิเหน็

ร่วมเรียนร่วมรู้ไปด้วยกันผู้เรียนฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์การฝึกควบคุมอารมณ์ฝึกคิด	และสะท้อน
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ปัญหาและสร้างทางเลือกในการน�าเอาความรู้ไปใช้ได้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	

 

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อแสนอแนะในการน�ารูปแบบการเรียนการ

สอนไปใช้

		 	 1.1	 การน�ารปูแบบการสอนไปใช้ครคูวรศึกษา

แนวคิดทฤษฎี	เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้

	 	 1.2	 ครูผู้สอนต้องท�าความเข้าใจแนวคิดหลัก

การ	กระบวนการด�าเนนิกิจกรรมวธีิการประเมนิผลเพือ่ให้การ

ด�าเนนิการของรปูแบบการเรยีนการสอนมปีระสทิธผิลตาม

ความต้องการ

	 	 1.3		 ควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ

เรียนการสอน	และขั้นตอนการสอนให้เข้าใจก่อนน�าไปใช้

	 	 1.4		 ในระหว่างใช้รูปแบบการเรียนการสอน	

ครูควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

	 	 	 1)	คอยอ�านวยและชี้แนะวิธีการจั้นตอน

ในการอ่านให้ถูกต้อง

		 	 	 2)	เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

	 	 	 3)	ฝึกให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการ

ใช้พจนานุกรมรู้วิธีเปิดหาค�าที่ต้องการอย่างรวดเร็ว	 และ

รู้จักเลือกค�าที่ถูกต้องตามความหมายบริบทส่งเสริมให้

นกัเรยีนใช้ห้องสมดุแหล่งเรียนรูต่้างๆ	ให้เกดิประโยชน์มาก

ที่สุด

	 	 	 4)	ใช้ค�าถามน�าเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน

ต้องการหาค�าตอบจากการค้นคว้าและแสวงหาความรูด้้วย

ตนเอง

	 	 1.5		หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนครู

ควรตรวจสอบทักษะะด้านการอ่านด้วยการทดสอบการ

อ่าน

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

		 	 2.1		 ควรน�ารูปแบบการเรียนการสอนอ่าน

ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ	โดยการจัดการความรู้	ของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาไปจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรายวิชาอื่น

	 	 2.2	 น�ากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยการ

จัดการความรู้	ไปใช้เป็นแนวทางการศึกษา	และพัฒนารูป

แบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

Relationship between Transformational Leadership and Management

of Basic Educational Institution of Administrators in the Secondary 

EducationalService Area Office, Zone 20

วิษุวัฒน์	วันจงค�า1,	ละออตา	พงษ์ฤทัศน์2

Wisuwat	Wanjongkham1,	La-orta	Pongruethat2

บทคัดย่อ

	 การศึกษาครัง้นีม้คีวามมงุหมายของการศึกษาเพือ่	1)	ศึกษาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีน	สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	2)	ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	20	3)	ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงกบัการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 กลุ่มตัวอย่างเป็น 

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 จ�านวน	 127	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษา

	 1.		ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดส่วน

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านการกระตุ้นทางปัญญา

	 2.		การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	

20	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านวิชาการ	 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ	ด้านการบริหารงานทั่วไป

	 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียน	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	20	ในภาพรวมพบว่ามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง	คู่

ที่มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์กับการบริหารสถานศึกษา	

1 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		อาจารย์	ดร.	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู	เขต	1
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ขัน้พ้ืนฐานของผูบ้รหิารโรงเรียนด้านการบรหิารงานบคุคลมคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางส่วนคูท่ีม่คีวามสมัพนัธ์กนั

น้อยที่สุดคือ	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญากับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหาร

โรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคลมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง

 ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง,	การบริหารสถานศึกษา

Abstract

	 This	research	aimed	to	1)	study	transformational	leadership	of	administrators	 in	school	and	

working	under	the	administration	of	the	Secondary	Educational	Service	Area	Office,	zone	20.	2)	It	aimed	

to	 investigate	management	 of	 basic	 educational	 institution	 of	 administrators	 working	 under	 the	

Secondary	Educational	Service	Area	Office,	zone	20.	3)	It	aimed	to	study	the	relationship	between	

transformational	leadership	and	management	of	basic	educational	institution	of	administrators	working	

under	 the	 Secondary	 Educational	 Service	 Area	 Office,	 zone	 20.	 Research	 sample	 included	 127	

administrators	working	 under	 the	 Secondary	 Educational	 Service	 Area	Office,	 zone	 20.	 Research	

instrument	was	a	questionaire.	Research	analysis	 included	percentage,	average,	standard	deviation	

and	Pearson	correlation	coefficient.

This research found the following results.

	 1.		Overall	transformational	leadership	of	administrators	working	under	the	Secondary	Educational	

Service	Area	Office,	zone	20	was	high	level.	As	it	was	considered	different	parts,	idealized	influence	

part	had	the	highest	average,	and	the	lowest	average	was	intellectual	stimulation.

	 2.		Overall	management	of	basic	educational	 institution	of	administrators	 in	 the	Secondary	

Educational	Service	Area	Office,	zone	20	was	high	level.	As	it	was	considered	different	parts,	academic	

part	had	the	highest	average,	and	the	lowest	average	was	general	adminstration.

	 3.		Overall	 relationship	 between	 transformational	 leadership	 and	management	 of	 basic	

educational	institution	of	administrators	working	under	the	Secondary	Educational	Service	area	Office,	

zone	20	had	positive	relationship	in	medium	level.	The	highest	relationship	included	transformational	

leadership	on	idealized	influence	part	and	management	of	basic	educational	institution	of	administrators.	

Personnel	management	had	 relationship	 in	medium	 level.	 The	 lowest	 level	 included	 intellectual	

stimulation	and	management	of	basic	educational	institution	of	administrators.	Personnel	management	

had	relationship	in	medium	level.

 Keywords : Transformational	Leadership,	Educational	Management
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บทน�า

	 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็น

เรื่องที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งโดยจะต้องพัฒนาศักยภาพที่

มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท�าให้เป็นคนที่

รู้จกัการคดิวเิคราะห์รูจ้กัแก้ปัญหามคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์

รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู้ทักษะ

และค่านิยมที่ดีงามเพื่อการด�าเนินชีวิตสามารถปรับตัวให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมีคุณธรรม

จริยธรรมรู้จักพึ่งตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	 (วรณัน	 ขุนศรี.	 2549	 :	 65-69)	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความ

เจริญก้าวหน้าด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงจ�าเป็น 

ที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้เพื่อจะปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะ

เผชญิกบัความท้าทายจากกระแสโลกโดยปัจจยัส�าคัญทีจ่ะ

สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว

ได้คอืคณุภาพของคน	(ดาร	ิบญุชู.	2545	:	2-7)	ในการปฏริปู

การศกึษาของไทยจะสงัเกตเหน็ว่าปัจจบุนัทกุคนตืน่ตวักนั

มากทั้งผู้บริหารครูอาจารย์ผู้ปกครองตลอดจนประชาชน

และสังคมโดยมากจะมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง

ทางการบริหารการปฏิรูปหลักสูตรการปฏิรูปครูและลงไป

สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อไปสู่เป้าหมายด้าน

คุณภาพการศึกษารวมท้ังยกระดับคุณภาพการศึกษาให้

ทัดเทียมกับสากลแต่ในส่วนที่เป็นหัวใจของการปฏิรูปการ

ศึกษาและนับว่าส�าคัญซึ่งได้แก่คุณภาพของผู้น�า

		 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 20	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามาโดยตลอด	 จะเห็นได้จากการจัดการ

ประชุมอบรมสัมมนา	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ได้พัฒนาตนเองทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับ

เปลี่ยนกระบวนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏริปูการศกึษาภายใต้การเปลีย่นแปลงของสงัคมปัจจุบนั	

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต	 20,	 2554	 :	 12)	

แต่ประสิทธิผลการด�าเนินการยังไม่เป็นตามวัตถุประสงค์	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการ

ทดสอบระดับชาติและผลการประเมินรอบสามของ

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการ

ศึกษา	 (สมศ.)	 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 บางโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการ

ประเมินและอยู่ในระดับต้องปรับปรุง	(ส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมเขต	20.	2554	:	5)	จากข้อสรปุการประชมุ

ผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่	 2/2554	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	(2555	:	23)	กล่าวว่า

ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนอ่านไม่ออก

เขยีนไม่ได้ปัญหาเหล่านีส่้วนหนึง่เป็นผลมาจากการบรหิาร

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	ซึง่ในขณะนี	้ผูบ้รหิารยงัไม่สามารถ

พัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียนให้มีประสิทธิผลได	้

และผูบ้รหิารยงัใช้แนวทางการบรหิารในรปูแบบตามทีเ่คย

ปฏบิตัมิาการพฒันาด้านเทคนคิยงัไม่ทัว่ถงึ	ขาดการแนะน�า

ปรึกษา	และการบริหารระดับสูงก็ยังนิยมใช้ระบบอุปถัมภ์	

(Patronage	 System)	 มากกว่าระบบคุณธรรม	 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู ้ศึกษาค้นคว้า

ต้องการทราบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนเป็นด้านใดบ้าง	และระดับการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 20	 อยู่ในระดับใด	 รวมทั้งความ

สัมพันธ์ระหว่างาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงกับการบริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน	ในสงักัดส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

	 1.	 เพื่อศึกษาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผูบ้รหิารโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม 

ศึกษา	เขต	20

	 2.		เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของผู้บริหารโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา	เขต	20

	 3.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของ 

ผูบ้รหิารโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม 

ศึกษา	เขต	20

วิธีการศึกษาค้นคว้า

	 1.		ประชากร

	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือ 

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษา	เขต	20	จ�านวน	63	โรงเรียนจ�านวน	182	คน

	 2.		กลุ่มตัวอย่าง

	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีคือ

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศกึษา	เขต	20	จ�านวน	127	คนซึง่ได้มาโดยใช้ตารางก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน	 (Krejcie	 ;	 &	

Morgan.	1970	 :	607-610)	แล้วจึงสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้น	และก�าหนดผู้ให้ข้อมูล	โดยการสุ่มอย่างง่าย

วิเคราะห์ข้อมูล

	 การศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้ศกึษาค้นคว้าวิเคราะห์ด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป	 โดยด�าเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้

		 1.	 ด�าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ 

สอบถามที่ได้รับกลับคืนมาเพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ซ่ึง

พบว่ามีความสมบูรณ์สามารถใช้วิเคราะห์ได้ทุกฉบับ

	 2.		น�าข้อมลูในแบบสอบถามตอนที	่1	ซึง่เป็นข้อมลู

ทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน�ามา

วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ	(Percentage)

	 3.	 น�าข้อมลูในแบบสอบถามตอนที	่2	ซึง่เป็นแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	20	แบ่งออกเป็น	4	ด้านคือด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อดุมการณ์ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจด้านการกระตุน้ทาง

ปัญญาและด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจาก 

ผู ้บริหารโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 20	 มาตรวจหาค่าสถิติเบื้องต้นโดยการ 

หาค่าเฉลีย่	และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และนาคะแนนเฉลีย่

ทีไ่ด้มาแปลเป็นความหมายโดยแบ่งความหมายของคะแนน

เฉลี่ยออกเป็น	5	ระดับ

	 4.	 น�าข้อมลูในแบบสอบถามตอนที	่3	ซึง่เป็นแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	 20	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 4	 ด้านคือ	 ด้านวิชาการด้านงบ

ประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหาร

ทั่วไปจากผู้บริหารโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20	มาตรวจหาค่าสถิติเบื้องต้นโดย

การหาค่าเฉล่ีย	และ	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และน�าคะแนน

เฉล่ียที่ได้มาแปลเป็นความหมายโดยแบ่งความหมายของ

คะแนนเฉลี่ยออกเป็น	5	ระดับ

	 5.	 หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียน 

แปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	20	โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพยีร์สนั	(Pearson	Product-Moment	Correlation	

Coefficient)	 โดยพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ที่ค�านวณได้

กล่าวคอืถ้าเป็นไปในทางบวกแสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวาม

สัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกันการพิจารณาระดับความ

สัมพันธ์กันนั้นพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ที่ค�านวณได	้

(ประคอง	กรรณสูต.	2529	:	111)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้

	 1.	 สถิติหาคุณภาพเครื่องมือหาค่าความเที่ยงตรง

เชงิเนือ้หาของเครือ่งมอืโดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง	

(IOC)	และหาค่าคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความ

เชือ่มัน่	(Reliability)	ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธีการของครอนบาค
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	 2.		สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 3.		สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานหาค่าความ

สมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงกบั	การบรหิาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ของโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ 

ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	20	ใช้สถติกิารหาค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	

Correlation	Coefficient)

ผลการศึกษาค้นคว้า

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้ศึกษาสรุปผลการศึกษา	

ดังนี้

	 1.		ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

		 	 ผลการศกึษาพบว่า	ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บรหิารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเมือ่พิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านการ 

กระตุ้นทางปัญญาโดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

	 	 1.1	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า	ผูบ้รหิารมคีวามเฉลยีวฉลาดและ	มคีวามสามารถ

แก้ปัญหาห้ากบัผูใ้ต้บังคบับญัชาได้	มค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ดส่วน

ข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผู้บริหารมีความสามารถเปลี่ยน 

แปลงกระบวนการทางานของบุคลากรได้

	 	 1.2	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรยีนด้านการสร้างแรงบนัดาลใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารให้กาลังใจแก่ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการปฏบิตังิานอย่างสม่าเสมอมค่ีาเฉลีย่

มากที่สุด	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ผู้บริหารชื่นชม

ยินดีอย่างจริงใจเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้สาเร็จ

	 	 1.3	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรยีนด้านการกระตุน้ทางปัญญาในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารให้ผู้ใต้

บังคับบัญชาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการ

หาวิธีการใหม่ๆ	 ในการทางานให้สาเร็จมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือผู้บริหารแก้ปัญหาในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

	 	 1.4	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียน	 ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าผูบ้รหิาร

มอบหมายงานให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาเหมาะสมกบัความรูแ้ละ

ความสามารถของแต่ละบคุคลมค่ีาเฉล่ียมากทีสุ่ดส่วนข้อที่

มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอืผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดง

ความคิดเห็นและให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกัน

		 2	 การบรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของผู้บริหาร

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	20

	 	 ผลการศกึษาพบว่า	การบรหิารสถานศกึษาขัน้

พื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านวชิาการ	มค่ีาเฉลีย่

มากทีส่ดุ	ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ด้านการบรหิาร

งานทั่วไป	โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

	 	 2.1	 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ผู้บริหารโรงเรียนด้านวิชาการ	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่งเสริมให้มีการวิจัย	 การ

พัฒนาสื่อ	และเทคโนโลยี	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี

ค่าเฉล่ียมากทีสุ่ด	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีสุ่ดคือการจดัทา

โครงสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 เป้าหมาย	

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 	 2.2	 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ผู้บริหารโรงเรียนด้านงบประมาณ	 ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าการจดัหาแหล่งทรพัยากร	

บุคคล	 องค์กร	 และท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการให้การ

สนบัสนนุการจดัการศึกษามค่ีาเฉล่ียมากท่ีสุดส่วนข้อทีม่ค่ีา

เฉล่ียน้อยที่สุดคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการ	

กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา	เพื่อก�าหนดงบ

ประมาณของสถานศึกษา
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		 	 2.3	 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ด้านการบรหิารงานบคุคลในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าการเสรมิสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานคุณภาพ

ของงานมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	

การด�าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 	 2.4	 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน	ด้านการบรหิารงานบคุคลในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าการเสรมิสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานคุณภาพ

ของงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ	 การด�าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียน 

แปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของผู้บริหาร

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	20

	 	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

การเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ของ

ผู ้บริหารโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	20	พบว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมี

ความสมัพันธ์ทางบวกกบัการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

ของผู้บริหารโรงเรียน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

และคู่ที่มีความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือภาวะผู้น�าการเปลี่ยน 

แปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 กับการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ของผู ้บริหารโรงเรียนด้านการ

บริหารงานบุคคล	(r	=	0.694)	มีความสัมพันธ์	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ส่วนคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดคือ	 ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา	(X3)	กับ

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของผู้บริหารโรงเรียน

ด้านการบริหารงานบุคคล	(r	=	0.364)	มีความสัมพันธ์	อยู่

ในระดับปานกลาง

อภิปรายผล

	 จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการ

เปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของ 

ผู ้บริหารโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 20	 ผู้ศึกษาขอนาเสนอการอภิปรายผล	

ดังนี้

	 1.		ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	20

	 	 จากผลการศึกษา	พบว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยน 

แปลงของผู้บริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่า

เฉล่ียมากที่สุด	 คือ	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

แสดงให้เห็นว่า	ผูบ้รหิารโรงเรยีนมพีฤตกิรรม	ทีแ่สดงให้เหน็

เป็นแบบอย่างสามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ร่วมงานให้สูง

ขึน้ก่อให้เกิดการเลียนแบบและผูกพนัต่อผู้บรหิารเป็นผูท้ีม่ี

คุณสมบัติที่พิเศษท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับยกย่อง

เทิดทูนเคารพนับถือศรัทธาไว้วางใจและภาคภูมิใจเมื่อได้

ร่วมงานกนัมคีวามเช่ือมัน่ว่าผู้บรหิารสามารถนาพาพวกเขา

เอาชนะอุปสรรคต่างๆ	 ได้รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดีและการท�าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่ง

เดยีวกนัเพือ่การบรรลเุป้าหมายทีต้่องการซึง่สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาของ	สราญรัตน์	จันทะมล	(2548	:	45)	ที่ว่า

ผู้บริหารควรตระหนักในการที่จะพัฒนาภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงในด้านนี้ให้สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วม

งานผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น�าหรือผู้ใช้ภาวะผู้น�าได้อย่าง

เหมาะสมในทุกๆ	 ด้านและเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของ 

ผู้บริหารที่ดีจะส่งผลต่อความสาเร็จภายในสถานศึกษาได้

อย่างชัดเจนเพราะผู้น�าจะมคีวามสามารถในการใช้อทิธพิล

โน้มน้าวจงูใจบุคลากรจงูใจในการปฏิบตังิานและให้บคุลากร

ตระหนกัถงึความเป็นส่วนหนึง่ของความสาเรจ็ของงานเกดิ

ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและก่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาของ	ไพศาล	แสนยศบุญเรือง	(2549	:	59-60)	
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ที่กล่าวว่าพฤติกรรมภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีอิทธิผลอย่างมีอุดมการณ ์

ผู้บริหารแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

โรงเรียนอย่างแท้จริงเป็นแบบอย่างท่ีดีวางตัวให้เป็นที่

นับถือของผู้อื่นค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมด้านการ

สร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถ

ด�าเนินงานได้ตามเป้าประสงค์แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่ามุมมอง

เกีย่วกบัความเชือ่ขนบธรรมเนยีมและวสิยัทศัน์ในทรรศนะ

มองการณ์ไกลกระตุ ้นจิตวิญญาณของทีมงานด้านการ 

กระตุน้ทางปัญญาให้ผูร่้วมงานแสดงความคดิเหน็แนะแนว

ทางใหม่ๆ	 ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จขอความ

ร่วมมือจากผู้อื่นในการมองปัญหาจากหลายแง่หลายมุม

ตรวจสอบประเดน็ส�าคญัของปัญหาในการทางานด้านการ

ค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลแนะน�าความก้าวหน้าของ

ครูในโรงเรียนให้เวลาในการสอนงานและแนะน�าแก่ผู้ร่วม

งานเป็นรายบคุคลค�านงึถึงความสามารถและแรงบันดาลใจ

ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	ธงชัย	หมื่นสา	(2552	:	17)	ที่สรุปไว้ว่าผู้บริหาร

ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่	 ความเป็นผู้น�าที่มีวิสัย

ทศัน์และมกีารกระจายอ�านาจหรอืเสรมิสร้างพลงัจงูใจเป็น

ผู้น�าที่มีคุณธรรมและกระตุ้นให้ผู้ตามมีความเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษามุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อ

การพฒันาคณุภาพการศกึษาการบรหิารจดัการแบบมส่ีวน

ร่วมมุง่ความสาเสรจ็ในงานผลการศกึษาเป็นเช่นนี	้เนือ่งมา

จากผูบ้รหิารต้องนาการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมเข้ามาใช้กบั

ผูร่้วมงานมคีวามเฉลยีวฉลาดสามารถแก้ปัญหาให้กบัผูร่้วม

งานได้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมงาน

ยอมรับผูบ้รหิารต้องมคีวามเป็นผูน้�าสร้างความศรทัธาและ

เสยีสละให้กบัผูร่้วมงานโดยยดึหลกัคณุธรรมจรยิธรรมส่วน

ด้านการกระตุน้ทางปัญญาทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยสดุทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะผูบ้รหิารไม่กล้าแสดงบทบาทให้ผูร่้วมงานเหน็วธิกีาร

หรอืแนวทางใหม่ๆ	ในการปฏบัิตงิานให้ประสบผลสาเรจ็ยงั

ไม่ได้นาจุดเด่นของโรงเรียนมาพัฒนาวินิจฉัยปัญหาอย่าง

รอบคอบก่อนตดัสนิใจแก้ปัญหาในการปฏิบตังิานอย่างเป็น

ระบบสอดคล้องกับ	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	(2550	:	45)	ทีก่ล่าวว่าผู้บรหิารของประเทศไทย

ยังขาดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

	 2.		การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของผู้บรหิาร

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	20

	 	 จากผลการศกึษาพบว่า	การบรหิารสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	 ของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากและเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านวชิาการ	มค่ีา

เฉลี่ยมากที่สุด	แสดงให้เห็นว่า	ผู้บริหารโรงเรียนมีกลยุทธ์

ในการปรับปรุงการศึกษาโดยเปลี่ยนอ�านาจหน้าที่ในการ

ตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังแต่ละสถานศึกษาโดยให้คณะ

กรรมการสถานศึกษา	 (School	 Council	 หรือ	 School	

Board)	ซึง่ประกอบด้วยผูป้กครองครสูมาชกิในชมุชนผู้ทรง

คุณวฒุศิิษย์เก่าและผู้บรหิารสถานศึกษาให้มอี�านาจในการ

บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษามีหน้าที่และความรับ 

ผดิชอบในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องกบังบประมาณบคุลากร

วิชาการและการบริหารทั่วไปโดยให้เป็นไปตามความ

ต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยเน้นการ

พฒันาทางด้านวชิาการเป็นอนัดบัแรกได้แก่	การพฒันาและ

ก�าน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอด 

คล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตลอดจนจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมบรรยากาศ

ให้เหมาะสมเพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้น

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญัตลอดจนการปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพ

การศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ	

มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 

ผู้เรียน	สอดคล้องกับ	ขวัญชัย	จะเกรง	(2551	:	141-142)	

ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

กับการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานช่วงชั้นที่	 3-4	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสงครามผลการศึกษาพบว่าการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากและเมือ่พิจารณารายด้านพบว่าการบริหารสถาน
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของสถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก

โดยเรยีงจากมากไปหาน้อยดงันี	้การบรหิารสถานศกึษาขัน้

พ้ืนฐาน	ของสถานศกึษาด้านวชิาการการบรหิารงานบคุคล

งบประมาณและการบริหารทั่วไปตามล�าดับ	สอดคล้องกับ

การศึกษาของ	อินทุอร	โควังชัย	(2554	:	68-70)	ผู้บริหาร

สถานศกึษามบีทบาทส�าคญัในฐานะหน่วยงานท่ีใกล้ชดิกบั

ครูและผู้เรียนมากที่สุดจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์คุณธรรม

จริยธรรมมทีกัษะในการบรหิารแล้วจ�าเป็นต้องเป็นผูน้�าทาง

วิชาการมีศักยภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค

เศรษฐกิจฐานความรู้	 (Knowledge-based	 economy)	

และสังคมฐานความรู้	(Knowledge-based	society)	ได้

อย่างมีประสิทธิภาพสภาพการจัดการศึกษาในรอบการ

ปฏรูิปคร้ังแรกทีผ่่านมาผูบ้รหิารสถานศกึษาย่อมประสบกบั

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัๆ	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการบรหิาร

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ	การทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาจะผลกัดนัให้วสิยัทศัน์การ

ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่องเป็นจรงิและเป็นไปได้ใน

ทางปฏิบัติ ไปสู ่การวางแผนการบริหารการเปลี่ยน 

แปลงได้อย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพสามารถยกระดบั

คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาได้ตามความคาดหวังซ่ึง

จ�าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบและเป็นข้ันตอนใน

ด้านต่างๆ	และการบรหิารงานวชิาการของผูน้�าการเปลีย่น 

แปลงผูบ้รหิารสถานศกึษาจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถใน

การบริหารจัดการมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานวิชาการให้

ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงมีภาวะผู้น�ามีมนุษยสัมพันธ์

เป็นทีย่อมรับของผูเ้กีย่วข้องและมคีวามเป็นประชาธิปไตย

เพื่อน�าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้

ความสามารถมีบคุลกิลกัษณะและคณุสมบัตติามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง

	 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียน 

แปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของผู้บริหาร

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	2

	 	 จากผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยน 

แปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	 ของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 โดยพบว่าคู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือภาวะ

ผู้น�าการเปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

กบัการบรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ของผู้บรหิารโรงเรยีน

ด้านการบริหารงานบุคคล	มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน

กลาง	แสดงให้เหน็ว่า	พฤตกิรรมทีผู้่บริหารแสดงให้เหน็เป็น

แบบอย่างสามารถกระตุน้อารมณ์ของผู้ร่วมงานให้สูงขึน้ก่อ

ให้เกดิการเลยีนแบบและผกูพันต่อผูบ้รหิารเห็นว่าผูบ้รหิาร

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่พิเศษท�าให้ผู้ร่วมงานเกิดการยอมรับ

ยกย่องเทิดทูนเคารพนับถือศรัทธาไว้วางใจและภาคภูมิใจ

เม่ือได้ร่วมงานกันมีความเช่ือม่ันว่าผู้บริหารสามารถนาพา

พวกเขาเอาชนะอุปสรรคต่างๆ	 ได้ผู้บริหารต้องประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อท�าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเป็น

หนึง่เดยีวกนัเพือ่การบรรลุเป้าหมายทีต้่องการจึงท�าให้การ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ของผู้บริหารโรงเรียนด้าน

การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพมากตามไปด้วยสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของวันชัย	ธงชัย	(2547	:	10)	ที่ว่าภาวะ

ผู้น�าการเปล่ียนแปลงหมายถึงเป็นผู้น�าที่กระตุ้นให้เกิด

ความสนใจระหว่างผู ้ร ่วมงานและผู ้ตามท�าให้เกิดการ

ตระหนักรู้ในเรือ่งภารกจิ	(Mission)	และวสัิยทศัน์	(Vission)	

ของทีมโดยผู้น�าจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้

ร ่วมงานและผู้ตามและองค์การตลอดจนพัฒนาความ

สามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถ

และศักยภาพที่สูงขึ้นสอดคล้องกับ	 ผลการศึกษาของ	 

พรศิษฎ์	คารอด	(2549	:	89-92)	ที่กล่าวว่า	ผู้บริหารสถาน

ศึกษาเป็นผู ้ มีลักษณะเป็นมิตรต่อผู ้ร ่วมงานมีความ

กระตือรือร้นพร้อมที่จะคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน

ศกึษาและประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ที�าให้ผูร่้วมงานเกดิ

ความรู้สกึว่างานทีร่่วมทาอยูเ่ป็นสิง่ส�าคญัและน่าภาคภมูใิจ

สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จมีการกระตุ้นให้

ผูร่้วมงานตระหนกัถงึปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ผูบ้รหิารช่วยชีแ้นะ

แนวทางมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ร่วมงาน

แต่ละคนมกีารกระจายอ�านาจมคีวามเป็นผู้น�าสนบัสนนุให้
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มีก�าน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการเป็นปัจจุบันสนับสนุนให้มีการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีวิทยากรก้าว

ทันเทคโนโลยีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ขวัญชัย	 

จะเกรง	(2551	:	141-142)	ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	 3-4	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามผลการศึกษา

พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

กับการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

จันธิดา	ผ่านสอน	 (2553	 :	86-89)	ที่ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักเขตพื้นที่

การศึกษาร้อยเอ็ด	พบว่า	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธผิล

ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสอดคล้องกับแนว

คิดทฤษฏีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ	Bass	&	Avolio	

(1999)	 ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยแสดง 

ให้เห็นว่าเป็นทฤษฏีของการศึกษาภาวะผู ้น�าแนวใหม่

เนื่องจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศน์	 (Paradigm	 Shift)	 ไปสู่ความเป็นผู้น�าที่มี 

วิสัยทัศน์	(Visionary)	และมีการกระจายอ�านาจหรือเสริม

สร้างพลังแรงจูงใจ	 (Empowering)	 เป็นผู ้มีคุณธรรม	

(Moral	agents)	และการกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น�า

ซึง่ภาวะผูน้�าลกัษณะนีก้าลงัเป็นผูต้้องการอย่างยิง่ในโลกที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสนอย่างใน

ปัจจบุนันัน้คอืการทีผู่บ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิาร

หรือมีคุณสมบัติต่างๆ	 ในการบริหารท่ีดีเช่นการสร้างแรง

บันดาลใจการกระตุ ้นทางปัญญาการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลก็ย่อมจะ

แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนให้เพื่อนร่วมงานได้เห็นถึงความสามารถต่างๆ	 

ดงักล่าวนัน้และจะท�าให้ผูร่้วมงานมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาปรบัปรงุ

ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ได้ผลดีซ่ึงจะส่งผลให้คุณภาพ

การบริหารงานวิชาการดีตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1		 ผู้บรหิารโรงเรยีนควรสนบัสนนุการกระตุน้

ผู้ร่วมงานให้ตระหนกัถงึปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน

และมคีวามต้องการหาแนวทางใหม่ๆ	มาแก้ปัญหาในหน่วย

งานเพื่อหาข้อสรุปที่ ดีกว ่าเดิมท�าให้เกิดสิ่งใหม่และ

สร้างสรรค์มีการตั้งสมมติฐานการเปล่ียนกรอบการมอง

ปัญหาและการเผชญิกบัสถานการณ์เก่าๆ	ด้วยวถิทีางแบบ

ใหม่ๆ	นาจุดเด่นของโรงเรียนมาพัฒนาวินิจฉัยปัญหาอย่าง

รอบคอบก่อนตดัสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบตังิานอย่างเป็น

ระบบ	

	 	 1.2		 ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาการด�าเนิน

การด้านการวางแผนการบริหารแผนการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายปรับปรุง

พัฒนางานและกิจกรรมต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายให้การศึกษา

สามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.1		 ควรศกึษาการพฒันาแนวทางการส่งเสรมิ

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

ผู้บริหารโรงเรียน	

	 	 2.2		 ควรรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง

เส้นของภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บรหิารทีส่่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู เขต 1

The Relationship between Academic Administration and Educational 

Quality Assurance of Schools under Administration of the Office of 

Nongbualamphu Primary Educational Service, Zone 1

สายทอง	ประยูรค�า1,	นารีรัตน์	รักวิจิตรกุล2,	วณิช	นิรันตรานนท์3

Saithong	Prayoonkahm1,	Nareerat	Rakwichitkhul2,	Wanich	Nirantranont3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารงานวชิาการกับการประกนัคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	 เขต	 1	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อ�านวยการ	 ครู

หัวหน้างานวิชาการและครูหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา	 จ�านวน	 324	 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ

(Stratified	 Random	 Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับมีค่าอ�านาจจ�าแนก

ตั้งแต่	0.314	-	0.717	และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ	0.976	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ

(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

(Pearson’s	 Product	 Moment	 Correlation	 Coefficient)	 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบล�าดับขั้น	

(Stepwise	Multiple	Regression)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.	ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู

เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄=4.01)	และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	3

ล�าดับแรก	 ดังนี้	 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	 (x̄=4.18)	 การวางแผนงานด้านวิชาการ	 (x̄=4.15)	 และการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้	(x̄=4.14)

	 2.		ระดับการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองบวัล�าภู	

เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(x̄=4.11)	และรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	เรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	ดงันี้	

1 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		รองศาสตราจารย์	ดร.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3  
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ด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	ตัดสินใจ	แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล	(x̄=4.17)	

ด้านผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รักการเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	(x̄=4.12)	และด้าน 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร	(x̄=4.03)

	 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัล�าภ	ูเขต	1	มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง	(r
xy
=0.45)	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 4.		สมการพยากรณ์การบรหิารงานวชิาการทีส่่งผลต่อการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1	คือ	การวางแผนงานด้านวิชาการ	(X
2
)	การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา	(X
3
)	และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	(X

5
)

	 โดยสามารถพยากรณ์การบรหิารงานวชิาการได้อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั	0.01	มค่ีาอ�านาจในการพยากรณ์

ร่วมกัน	ร้อยละ	56.00	(R2 =	0.560)	สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 	 	 Y′	 =			0.457+	0.457X
2
	+	0.224X

3 
+	0.207X

5

	 	 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

	 	 	 Z′y	 =			0.448Z
X2
+0.314Z

X3	
+	0.265Z

X5

	 	 4.1		 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	

ด้านผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1	สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 	 	 Y
1
′		 =			0.292+	0.852X

2
	+	0.069X

3

	 	 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

	 	 	 Z′
y1
	=			0.810Z

X2	
+	0.080Z

X3

	 	 4.2	 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	

ด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ	 คิดสร้างสรรค์	 ตัดสินใจ	 แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1	ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 	 	 Y
2
′		 =			0.357+	0.719X

3 
+	0.122X

5

	 	 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

	 	 	 Z′
y2
		=			0.764Z

X3
	+	0.108Z

X5

	 	 4.3		 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	

ด้านผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าเป็นตามหลกัสตูรสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัล�าภ	ูเขต	1	

ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 	 	 Y
3
′		 =			2.867+	0.175X

3
+	0.104X

5

	 	 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

	 	 	 Z′
y3
	=			0.282Z

X3	
+	0.153Z

X5

 ค�าส�าคัญ : การบริหารงานวิชาการ,	การประกันคุณภาพการศึกษา



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

70

Abstract

	 This	research	aimed	to	study	the	relationship	between	academic	administration	and	educational	

quality	 assurance	 of	 schools	 under	 the	 administration	 of	 the	 office	 of	 Nongbualamphu	 Primary	

Educational	Service,	zone	1.	Research	sample	were	324	teachers	including	directors,	heads	of	academic	

affairs	and	heads	of	educational	quality	assurance	affairs,	and	they	were	selected	by	stratified	random	

sampling.	Research	instrument	was	5	levels	of	rating	scale	questionnaire,	having	discrimination	from	

0.34	to	0.717,	and	reliability	was	0.97.	Statistic	analysis	included	percentage,	mean,	standard	deviation,	

Pearson’s	product	moment	correlation	coefficient	and	stepwise	multiple	regression.

The research found the following results.

	 1.		Overall	academic	administration	of	schools	under	the	administration	of	Nongbualamphu	

Primary	Educational	Service,	zone	1	was	high	level	(x̄=4.01).	As	it	was	considered	different	parts,	it	

was	also	high	level,	arranged	from	the	highest	mean	to	the	least	mean.	There	were	three	parts	of	

academic	 administration,	 including	 teaching	management	 (x̄=4.18),	 academic	 plan	 (x̄=4.15),	 and	

learning	development	(x̄=4.14).

	 2.		Overall	educational	quality	assurance	of	schools	under	the	administration	of	Nongbualamphu	

Primary	Educational	Service,	zone	1	was	high	level	(x̄=4.11).	As	it	was	considered	different	parts	of	

educational	quality	assurance,	it	was	also	high	level,	arranged	from	the	highest	mean	to	the	least	

mean.	Each	part	had	the	following	results.	Learners	had	systematic	thinking,	creative	thinking,	decision	

and	 reasonable	 solution	 (x̄=4.17).	 Learners	 had	 self-learning	 and	 self-development	 (x̄=4.12),	 and	

learners	had	essential	knowledge	and	skill	from	curriculum	(x̄=4.03).

	 3.		The	relationship	between	academic	administration	and	educational	quality	assurance	of	

schools	under	the	administration	of	Nongbualamphu	Primary	Educational	Service,	zone	1	had	positive	

relationship	in	medium	level	(rxy=0.45)	with	statistic	significant	0.01.

	 4.		Predictive	equation	of	academic	administration	affecting	educational	quality	assurance	of	

schools	under	the	administration	of	Nongbualamphu	Primary	Educational	Service,	zone	1	included	

academic	plan	(X
2
),	teaching	management	in	institutions	(X

3
)	and	learning	development	(X

5
).

	 The	 predictive	 equation	 on	 academic	 administration	 had	 statistic	 significant	 0.01	 and	 had	

discrimination	 of	 predictive	 equation	 56.00	 percentage	 (R2=	 0.560).	 It	 could	 create	 the	 following	

predictive	equation	in	raw	score.

	 	 	 Y′	 =			0.457+	0.457X
2
	+	0.224X

3 
+	0.207X

5

	 	 The	predictive	equation	in	standard	score

	 	 	 Z′y	 =			0.448Z
X2
+0.314Z

X3	
+	0.265Z

X5
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	 	 4.1		 The	 predictive	 equation	 on	 academic	 administration	 affecting	 educational	 quality	

assurance	of	schools	on	self-learning	and	self-development	of	learners	could	create	the	following	

predictive	equation	in	raw	score.

	 	 	 Y
1
′		 =			0.292+	0.852X

2
	+	0.069X

3

	 	 The	predictive	equation	in	standard	score

	 	 	 Z′
y1
	=			0.810Z

X2	
+	0.080Z

X3

	 	 4.2		 The	 predictive	 equation	 on	 academic	 administration	 affecting	 educational	 quality	

assurance	of	schools	on	systematic	thinking,	creative	thinking,	decision	and	reasonable	solution	of	

learners	could	create	the	following	predictive	equation	in	raw	score.

	 	 	 Y
2
′		 =			0.357+	0.719X

3 
+	0.122X

5

	 	 The	predictive	equation	in	standard	score

	 	 	 Z′
y2
		=			0.764Z

X3
	+	0.108Z

X5

	 	 4.3		 The	 predictive	 equation	 on	 academic	 administration	 affecting	 educational	 quality	

assurance	of	 schools	on	essential	 learning	and	 skill	 from	curriculum	of	 learners	could	create	 the	

following	predictive	equation	in	raw	score.

	 	 	 Y
3
′		 =			2.867+	0.175X

3
+	0.104X

5

	 	 The	predictive	equation	in	standard	score

	 	 	 Z′
y3
	=			0.282Z

X3	
+	0.153Z

X5

 Keywords :	Academic	Administration,	Educational	Quality	Assurance

บทน�า

	 การพัฒนาประเทศสู ่ความสมดุลและยั่งยืนใน

กระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง	 รัฐจะต้องให้ความส�าคัญ

กับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง	และ	มี

พลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ	

โดยเฉพาะการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญเข้มแข็ง

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก	 ปัจจัยท่ีจะเสริมสร้าง

และพัฒนาคนคือ	“การศึกษา”

	 สภาพปัญหาการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผ่านมาพบว่า	 มีปัญหา

ทีจ่าเป็นต้องปรบัปรงุและพฒันาด้านคณุภาพการศกึษาโดย

เฉพาะการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ตลอดจนสภาพการบรหิารและ

จดัการศึกษาทีต้่องเพิม่เตมิในด้านประสิทธภิาพ	(ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.	2555	:	2)	การประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเป็นกลไกที่ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่า	 ผู้เรียนทุกคน

จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	 ตามพระราชบัญญัติการ

ศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	2542	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	

พุทธศักราช	 2545	 มาตรา	 47	 กาหนดให้มีระบบ	 การ

ประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา	 การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกระบวน

การที่ส�าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่สถานศึกษาต้องด�าเนินการ

ควบคู่ไปกับการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้หลักประกันแก่

ภาคประชาชนว่าผลผลติทีเ่กดิขึน้คอื	“คณุภาพผูเ้รยีน”	จะ

มคีณุภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร	มาตรฐานการ
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ศึกษาของชาติ	 และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราช

บัญญัติการศึกษาของชาติ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติ.	2542	 :	19)	ปัญหาด้านพัฒนาการศึกษา

คอืปัญหาด้านคุณภาพผูเ้รยีน	จากรายงานประเมนิคณุภาพ

การศึกษาภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษารอบแรก	(พ.ศ.	2544-2548)	และผลการประเมนิรอบ

สอง	(พ.ศ.	2549-2553)	เป็นภาพรวมระดับประเทศพบว่า	

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน	 ในส่วนท่ีผลการประเมินไม่

ได้มาตรฐานคอื	มาตรฐานที	่4	ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการ

คิดวิเคราะห์	 คิดสังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิด

สร้างสรรค์	 คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์	 มาตรฐานที่	 5	 

ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าเป็นตามหลกัสตูร	มาตรฐาน

ที่	6	ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รักการเรียน

รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	(ธีระ	รุญเจริญ.	2550	:	23)

	 ปัญหามาตรฐานด้านคุณภาพผู ้เรียนจากการ

ประเมนิคณุภาพการศกึษาต่ากว่าเกณฑ์ใน	3	มาตรฐาน	ซึง่

เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอก	โรงเรยีนเป็นหน่วยงานหลกัและเป็นหน่วยปฏิบตัิ

ที่ส�าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู ้และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานท่ีกาหนดไว้ใน

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ	 (ส�านัก 

งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2542	:	19)	ดงันัน้

โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานแก่

ประชาชน	พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	

2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545	มาตรา	

39	ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษาทั้งด้านวิชาการ	งบประมาณ	การบริหารบุคคล	และ

การบริการทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

โดยตรง	 ส�าหรับภารกิจหลักและเป็นหัวใจส�าคัญของการ

บริหารโรงเรียนคือ	“การบริหารงานวิชาการ”	การบริหาร

งานวิชาการเป็นการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอนโดยตรงต่อผู้เรียน	 เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิด

ผลส�าเร็จในการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการ

ศึกษา	(กิติมา	ปรีดีดิลก.	2532	:	57-58)	และเป็นงานที่มุ่ง

เน้นการพัฒนาสติปัญญา	ความรู้	ความสามารถ	คุณธรรม

จรยิธรรม	เจตคตแิละค่านยิมให้ผู้เรยีนเป็นคนเก่ง	คนด	ีและ

มีความสุข	 ดังนั้นงานวิชาการเป็นตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน

และความส�าเรจ็ความสามารถของผู้บรหิารโรงเรยีน	(ปรยีา

พร	วงศ์อนตุรโรจน์.	2546	:	33)	หากพจิารณาคุณภาพและ

มาตรฐานด้านผูเ้รยีนจะพจิารณาจากงานวชิาการเป็นหลกั	

ในการประกันคุณภาพการศึกษาจะประเมินใน	 5	 ด้าน	

ได้แก่	1)	ด้านคุณภาพผู้เรียน	2)	ด้านการจัดการศึกษา	3)	

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา	4)	ด้านมาตรการส่งเสรมิ	5)	

ด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู	้จากข้อมลูของส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านที่ยัง

ไม่ได้มาตรฐานคอื	ด้านคณุภาพผู้เรียนโดยเฉพาะมาตรฐาน

ที	่3	มาตรฐานที	่4	มาตรฐานที	่5	ของการประเมนิรอบสาม	

(พ.ศ.	2554-2558	ยังไม่สิ้นสุดรอบการประเมิน	จะสิ้นสุด

ในวันที่	 30	กันยายน	2558)	 (ส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา.	2554	:	1)

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล�าภู	 เขต	 1	 มีจ�านวนโรงเรียน	 214	 โรงเรียน	

จ�านวนบุคลากร	 2,020	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรยีน	214	คน	รองผู้อ�านวยการโรงเรยีน	25	คน	ครผููส้อน	

1,781	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มิถุนายน	2556)	สรุปผล

การประเมนิคณุภาพรอบแรก	(พ.ศ.	2544-2548)	โรงเรยีน

ที่เข้ารับการประเมิน	214	โรงเรียน	โรงเรียนที่รับรอง	171	

โรงเรียน	โรงเรียนที่ไม่รับรอง	43	โรงเรียน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	

30	กันยายน	2548)	สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบสอง	

(พ.ศ.	 2549-2553)	 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน	 214	

โรงเรียน	 โรงเรียนที่รับรอง	 179	 โรงเรียน	 โรงเรียนที่ไม่

รับรอง	35	โรงเรียน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2553)	

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคือ	

มาตรฐานที่	 4	 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห	์

คิดสังเคราะห์	 มีวิจารณญาณ	 มีความคิดสร้างสรรค์	 คิด

ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์	 คะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง	 2.34-
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2.96	มาตรฐานที	่5	ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าเป็นตาม

หลกัสตูรคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง	2.12-2.86	และมาตรฐาน

ที่	 6	 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 รัก

การเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	คะแนนเฉลีย่อยู่

ระหว่าง	2.52-2.98	สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบสาม	

(พ.ศ.	 2554-2558	 ยังไม่สิ้นสุดรอบการประเมินจะส้ินสุด

ในวันที่	30	กันยายน	2558)	โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน	

76	 โรงเรียน	 โรงเรียนที่รับรอง	54	 โรงเรียน	 โรงเรียนที่ไม่

รบัรอง	22	โรงเรยีน	และมาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รยีนทีไ่ม่

ผ่านการรับรองคือมาตรฐานท่ี	 3	 ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรูด้้วยตนเอง	รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง	 คะแนนเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง	 2.72-2.93	

มาตรฐานท่ี	4	ผู้เรยีนมคีวามสามารถคดิอย่างเป็นระบบ	คดิ

สร้างสรรค์	 ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล	

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	2.58-2.84	และมาตรฐานที่	5	ผู้

เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจาเป็นตามหลักสูตร	 คะแนน

เฉลี่ยอยู่ระหว่าง	2.26-2.87	เป็นช่วงคะแนนต้องปรับปรุง	

(ข้อมลู	ณ	วนัที	่15	พฤศจกิายน	2556)	(ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภูเขต	1.	2556	:	9)

	 การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายครอบคลุม

กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน	 ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้

ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบรหิารงานวชิาการกบัการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1	เพื่อที่จะ

น�าข้อสนเทศจากการวจิยัไปปรบัปรงุและพฒันาการบรหิาร

งานวชิาการของโรงเรยีนให้มคีณุภาพ	โดยเฉพาะมาตรฐาน

ด้านคณุภาพผูเ้รยีนและผ่านเกณฑ์การประเมนิคณุภาพการ

ศกึษาภายใน	พร้อมทัง้ให้บรรลตุามความมุง่หมายและหลกั

การของการจัดการศึกษาของชาติ

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล�าภู	เขต	1

	 2.	 เพือ่ศกึษาระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษา

ของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1

	 3.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารงาน

วิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอง 

บัวล�าภู	เขต	1

	 4.	 เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ระหว่างการบริหาร

งานวิชาการกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอง 

บัวล�าภู	เขต	1

วิธีการวิจัย

	 1.		ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 การวิจัยคร้ังน้ี	 มุ่งศึกษาระดับการบริหารงาน

วิชาการและระดับการประกันคุณภาพการศึกษา	 ของ

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล�าภู	เขต	1

	 	 1.1	 การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย	17	

ด้าน	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2550	:	28-51)	คือ

	 	 	 1.	 การพัฒนาหรือการด�าเนินการเกี่ยว

กับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

	 	 	 2.		การวางแผนงานด้านวิชาการ

	 	 	 3.		การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา

	 	 	 4.		การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

	 	 	 5.		การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

	 	 	 6.		การวดัผล	ประเมนิผล	และการด�าเนนิ

การเทียบโอนผลการเรียน

	 	 	 7.		การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา

ในสถานศึกษา
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	 	 	 8.	 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้

	 	 	 9.	 การนิเทศการศึกษา

	 	 	 10.	การแนะแนว

	 	 	 11.	การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา

	 	 	 12.	การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ

	 	 	 13.	การประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

	 	 	 14.	การส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการ

แก่บคุคล	ครอบครวั	องค์กร	หน่วยงานสถาน	ประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

	 	 	 15.	การจัดท�าระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

	 	 	 16.	การคดัเลอืกหนงัสอืแบบเรยีนเพือ่ใช้

ในสถานศึกษา

	 	 	 17.	การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา

	 	 1.2		 การประกันคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน	

ม	ี5	ด้าน	15	มาตรฐาน	65	ตวับ่งช้ี	(ตามประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ	ณ	วันที่	16	กุมภาพันธ์	2554)	ด้านผู้เรียนมี	6	

มาตรฐาน	ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา	3	มาตรฐาน	ดังนี้

	 	 	 1.	 มาตรฐานที่	3	ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	รกัการเรยีนรู	้และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 2.		มาตรฐานที	่4	ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ

ในการคดิอย่างเป็นระบบ	คดิสร้างสรรค์ตดัสนิใจ	แก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

	 	 	 3.		มาตรฐานที่	 5	 ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

	 2.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 2.1	ประชากร

	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ผูอ้�านวย

การ	ครู	จ�านวน	2,020	คน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาหนองบวัล�าภ	ูเขต	1	ประจ�าปีการศกึษา	

2557

	 	 2.2		 กลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 ได้แก	่

ผูอ้�านวยการ	ครหูวัหน้างานวชิาการ	ครหูวัหน้างานประกนั

คุณภาพการศึกษา	 จ�านวน	 324	 คน	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1	ประจ�าปี	

2557

วิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล	

ดังนี้

	 1.		เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจ

สอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามน�าแบบสอบ 

ถามมาวเิคราะห์ทางสถติด้ิวยคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป

	 2.		แบบสอบถามตอนที	่1	ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบ 

สอบถาม	ผูวิ้จยัวเิคราะห์ข้อมูลใช้	ค่าความถี	่(Frequency)	

ค่าร้อยละ	(percentage)

	 3.		แบบสอบถามตอนที	่2	:	การบรหิารงานวชิาการ	

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	เป็นรายข้อ

และรายด้าน

	 	 3.1		 การให้คะแนนแบบสอบถามแบบมาตรา 

ส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scales)	 5	 ระดับของ	 Likert	

(1970	:	137)	ของแบบสอบถามตอนที่	2	:	การบริหารงาน

วิชาการ	มีคะแนนการพิจารณา	5	ระดับ

	 	 3.2		 การแปลความหมายคะแนนค่าเฉลีย่ของ

แบบสอบถามตอนที่	2	:	การบริหารงาน	วิชาการ	(บุญชม	

ศรีสะอาด.	2545	:	103)

	 4.		แบบสอบถามตอนที่	 3	 :	การประกันคุณภาพ

การศึกษา	ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลใช้	ค่าเฉลี่ย	(x̄)	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เป็นรายข้อและรายด้าน
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	 	 4.1		 การให้คะแนนแบบสอบถามแบบมาตรา 

ส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scales)	 ของ	 Likert	 (1970	 :	

137)	ของแบบสอบถามตอนที	่3	:	การประกนัคณุภาพการ

ศกึษา	มคีะแนนความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการประกนัคณุภาพการ

ศึกษาด้านมาตรฐานผู้เรียน

	 	 4.2		 การแปลความหมายคะแนนค่าเฉลีย่ของ

แบบสอบถามตอนท่ี	 3	 :	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 

(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	103)

	 5.		หาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารงานวชิาการ

กบัการประกนัคณุภาพการศึกษา	โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	Moment	

Correlation	Coefficient)	นาค่าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์ที่

วิเคราะห์	 ได้มาแปลผลในรูปของความสัมพันธ์ตามเกณฑ์

ของ	Bartz	(อ้างใน	บุญชม	ศรีสะอาด.	2553	:	137)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		สถิติท่ีใช้การหาคุณภาพของเครื่องมือในการ

วิจัย

	 	 1.1		หาค่าความเทีย่งตรงตามเนือ้หา	(Content	

Validity)	 โดยการหาค่าเฉลี่ยของความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ	(IOC)

	 	 1.2		หาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถาม

เป็นรายข้อกบัคะแนนรวม	โดยใช้	Item-total	Correlation	

การคานวณหาค่าอ�านาจจ�าแนกใช้สตูรสหสมัพนัธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน	(r
xy
)

	 	 1.3	 การวเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ของแบบ 

สอบถาม	โดยใช้วธิสีมัประสิทธิแ์อลฟา	(Aflpha	Coefficient)	

ตามวิธีการของ	Cronbach

	 2.		สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการบรรยาย	ดังนี้

	 	 2.1		 ค่าร้อยละ	(Percentage)

	 	 2.2		 ค่าเฉลี่ย	(Mean)

	 	 2.3		 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)

	 3.		สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

	 	 3.1	 หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์โดยใช้สูตร

เพียร์สัน	 (Pearson	 Product	 Moment	 Correlation	

Coefficient)

	 	 3.2	 สถิติที่ใช้ในการหาปัจจัยการบริหารงาน

วิชาการที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression	Analysis)	

(บญุชม	ศรสีะอาด.	2545	:	93)	ในการท�านายตวัแปรเกณฑ์	

(Y)	จากตัวแปรท�านาย	k	ตัว	สมการท�านายเชิงเส้นตรง

ผลการวิจัย

	 จากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

วิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอง 

บัวล�าภู	เขต	1	สามารถสรุปผลการวิจัยได้	ดังนี้

	 1.		ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอง 

บัวล�าภู	 เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และ	รายด้านอยู่

ในระดบัมากทกุด้าน	เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	

3	ล�าดับแรก	ดังนี้	การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

การวางแผนงานด้านวิชาการ	และ	การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้

	 2.		ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบวัล�าภ	ูเขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	และรายด้าน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย	 ดังน้ี	 ด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ	 คิดสร้างสรรค์	 ตัดสินใจ	 แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล	 ด้านผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้ด้วย

ตนเอง	รักการเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	และ

ด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

	 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ

กับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	

เขต	 1	 มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู ่ในระดับปานกลาง	
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(r
xy
=0.45)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 4.		สมการพยากรณ์การบรหิารงานวชิาการทีส่่งผล

ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	สังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	 เขต	 1	

คอื	การวางแผนงานด้านวชิาการ	(X
2
)	การจดัการเรยีนการ

สอนในสถานศึกษา	(X
3
)	และการพัฒนากระบวนการเรียน

รู้	(X
5
)

		 	 โดยสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการ

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 มีค่าอ�านาจใน

การพยากรณ์ร่วมกันร้อยละ	56.00	(R2 =	0.560)	สามารถ

สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 Y′	=	0.457+	0.457X
2
	+	0.224X

3 
+	0.207X

5

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้

	 Z′
y
	=	0.448Z

X2	
+	0.314Z

X3	
+	0.265Z

X5

	 	 4.1	 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงาน

วิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน	 ด้านผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองรกัการเรยีนรู	้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	

เขต	 1	 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้

ดังนี้

	 Y
1
′	=	0.292+	0.852X

2
	+	0.069X

3

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้

	 Z′
y1
	=	0.810Z

X2	
+	0.080Z

X3

	 	 4.2	 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงาน

วิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน	 ด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ	 คิดสร้างสรรค์	 ตัดสินใจ	 แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล�าภู	เขต	1	ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 Y
2
′	=	0.357	+	0.719X

3 
+	0.122X

5

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้

	 Z′
y2
	=	0.764Z

X3	
+	0.108Z

X5

	 	 4.3	 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงาน

วิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน	 ด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะ	 ที่จาเป็นตาม

หลักสูตรสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล�าภู	เขต	1ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 Y
3
′	=	2.867	+	0.175X

3 
+	0.104X

5

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้

	 Z′
y3
	=	0.282Z

X3	
+	0.153Z

X5

อภิปรายผล

	 ผลการวิจัย	 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

วิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอง 

บัวล�าภู	 เขต	 1	 มีประเด็นส�าคัญที่นามาอภิปรายผลตาม

ล�าดับได้ดังนี้

	 1.		ระดบัการบรหิารงานวชิาการของโรงเรียน	สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	

เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และ	รายด้านอยู่ในระดับ

มากทกุด้าน	เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	3	ล�าดบั

แรก	 ดังน้ี	 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการ

วางแผนงานด้านวชิาการ	และ	การพัฒนากระบวนการเรยีน

รู้	ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจาก	การบริหารวิชาการถือ

เป็นหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษาตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2553	ทีม่เีป้าหมายในการปฏิรปูการศึกษา

ทั้งกระบวนการจัดการศึกษาและเป้าหมายในการจัดการ

ศึกษาเพื่อให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพทันกับ	 การ

เปล่ียนแปลงของโลกจึงกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้คิดว่าการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

จดัการด้วย	นอกจากนีส้ถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาได้
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มีการจัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับ

การปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามา

อย่างต่อเนื่องท�าให้บุคลากรผู้บริหารและครูมีการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนางานด้านงานวิชาการมาอย่างสม่า

เสมอ	และถอืว่าเป็นบทบาทหน้าทีอ่นัส�าคญัทีจ่ะต้องปฏบิตัิ

เพื่อส่งผลดีต่อสถานศึกษาในภาพรวม	ซึ่งท�าให้การบริหาร

วชิาการอยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบัการศกึษาของ	โสภา	

วงษ์นาคเพ็ชร	(2552	:	97)	ได้วิจัยการบริหารวิชาการกับ

ประสทิธผิลของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีศ่กึษา

ศึกษาสุพรรณบุรีเขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	การบริหารงาน

วิชาการ	12	ด้าน	อยู่ในระดับมากทุกด้าน

	 2.		ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบวัล�าภ	ูเขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	และรายด้าน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย	ดังนี้	มาตรฐานที่	4	ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

อย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	ตัดสินใจ	แก้ปัญหาได้อย่าง

มสีตสิมเหตผุล	มาตรฐานที	่3	ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหา

ความรูด้้วยตนเอง	รกัการเรยีนรู	้และพฒันาตนเองอย่างต่อ

เนือ่ง	และมาตรฐานที	่5	ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าเป็น	

ตามหลักสูตร	จากผลการวิจัยที่ปรากฏเช่นนี้	อาจเนื่องมา

จากสถานศึกษาต่างๆ	 ในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	 เขต	 1	 มีกระบวนการบริหาร

จัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนท่ีมี

การปรับปรุง	 และพัฒนาต่อเน่ืองตลอดเวลา	 เพื่อพัฒนา

โรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่โรงเรียนทุก

โรงเรียน	 ต้องด�าเนินการให้ตอบสนองพระราชบัญญัติการ

ศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	มสีาระบญัญตัทิีก่าหนดให้สถาน

ศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึง่ของกระบวนการบริหารทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	

เพือ่พฒันาคณุภาพของโรงเรยีนให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ศึกษาที่กาหนดและท่ีส�าคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก	จากส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ตามที่กาหนดใน

หมวด	 6	 ตั้งแต่มาตรา	 47-51	 ระบบประกันคุณภาพการ

ศึกษาสรุปไว้ว่า	มาตรา	47	ให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา	เพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา	ทกุ

ระดบั	ประกอบด้วย	ระบบการประกนัคณุภาพภายในและ

ระบบการประกนัคณุภาพภายนอก	ระบบ	หลักเกณฑ์	และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	 ให้เป็นไปตามที่กาหนด

ในกฎกระทรวง	มาตรา	48	ให้หน่วยงานต้นสังกดัและสถาน

ศกึษาจดัให้มรีะบบการประกนัคณุภาพสถานศกึษา	และให้

ถอืว่าการประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวน 

การบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	โดยมี

การจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	

หน่วยงาน	ที่เกี่ยวข้อง	 และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน�า

ไปสู่	 การพัฒนาคุณภาพ	 และมาตรฐานการศึกษา	 เพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก	มาตรา	49	ให้มีส�านัก 

งานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษามฐีานะ

เป็นองค์กรมหาชน	ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์	วิธีการประเมิน

คณุภาพภายนอก	และทาการประเมนิผลการจดัการศกึษา	

เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา	 โดยคานึง

ถึงความมุ่งหมายหลักการและ	 แนวการจัดการศึกษาใน

แต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 ให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายนอก	 ของสถานศึกษาทุกแห่ง	 อย่าง

น้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย

และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน	มาตรา	50	 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือใน

การจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานต่างๆ	ทีม่ข้ีอมลูเกีย่วข้องกบั

สถานศกึษา	ตลอดจนให้บคุลากร	คณะกรรมการของสถาน

ศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสถาน

ศึกษา	 ตามคาร้องขอของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	 หรือบุคคล	 หรือหน่วยงาน

ภายนอก	 ที่ส�านักงานดังกล่าวรับรองที่ทาหน้าที่ประเมิน

คณุภาพภายนอกของสถานศกึษานัน้	และมาตรา	51	กล่าว

ว่า	ในกรณทีีผ่ลการประเมนิภายนอกของสถานศกึษาใด	ไม่

ได้มาตรฐานที่กาหนด	 ให้ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทาข้อเสนอแนะการปรับปรุง
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แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด	 เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุง

แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกาหนด	 หากมิได้ด�าเนินการดัง

กล่าวให้ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ	2542	ข	:	11)	

ซึ่งการประกันคุณภาพภายในเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่ง

จะต้องปฏบิตัเิพือ่พฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา

โดยจะต้องด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในเป็นประจ�าทกุ

ปี	และให้ถอืว่าการประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของ

กระบวนการศกึษาทีส่ถานศกึษาจะต้องด�าเนินการอย่างต่อ

เน่ือง	 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในทุกปี	

เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจน

เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ	จงึเป็นเหตผุล	ทีท่�าให้ระดับ

การประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน	สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบัวล�าภ	ูเขต	1	มกีาร

ด�าเนินงานโดยภาพรวม	รายด้าน	และรายข้อทุกข้ออยู่ใน

ระดับมาก	

	 3.		ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ

กบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน	สงักดัส�านกั 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	 เขต	 1	

มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง	 (r
xy
=0.45)	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก

การบริหารงานวิชาการซึง่เป็นหวัใจของการบรหิารโรงเรยีน

เมือ่บรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธภิาพกจ็ะส่งผลโดยตรง

ต่อคณุภาพของนกัเรยีนและตวับ่งชีใ้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษาก็จะต้องเน้นท่ีคุณภาพของนักเรียนด้วยซ่ึง

สอดคล้องกับ	สุวิมล	 ใจโปร่ง	 (2550	 :	85)	 ได้ศึกษาแบบ

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดั

ตากพบว่าแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารแบบสั่งการมีความ

สมัพันธ์กบัการด�าเนนิการตามระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา	 ในทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01

	 4.		สมการพยากรณ์การบรหิารงานวชิาการทีส่่งผล

ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	สังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	 เขต	 1	

ได้แก่	การวางแผนงานด้านวิชาการ	(X
2
)	การจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษา	 (X
3
)	 และการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้	 (X
5
)	 โดยสามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการ

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 มีค่าอ�านาจใน

การพยากรณ์ร่วมกัน	ร้อยละ	56.00	(R2=0.560)	สามารถ

สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

	 Y′	=	0.457+	0.457X
2
	+	0.224X

3 
+	0.207X

5 

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้ดังนี้	

	 Z′
y
	=	0.448Z

X2	
+	0.314Z

X3	
+	0.265Z

X5
 

สอดคล้องกับการวิจัยของน้าฝน	รักษากลาง	(2553	:	97)	

ได้ศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบที่	 2	 ด้านผู้เรียนของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรี 

อยุธยา	เขต	1	และ	เขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	ภาวะผู้น�าทาง

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อผลการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายนอกรอบที	่2	ด้านผูเ้รยีนโดยทีภ่าวะ

ผู้น�าทางวิชาการทั้ง	 5	 ด้านร่วมกันสามารถอธิบายผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกได้ประมาณร้อยละ	

87.3	(R2	=	0.873)

	 	 4.1	 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงาน

วิชาการ	ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ	 (X
2
)	และด้าน

การจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษา	(X
3
)	ทีส่่งผลต่อการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน	ด้านผูเ้รยีนมทีกัษะ

ในการแสวงหาความรูด้้วยตนเองรกัการเรยีนรู	้และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	 เขต	 1	 สามารถสร้างสมการ

พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้	

	 Y
1
′	=	0.292	+	0.852X

2
	+	0.069X

3
 

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
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ได้ดังนี้	

	 Z′
y1
	=	0.810Z

X2
	+	0.080Z

X3
 

ซึ่งจากสมการพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารงาน

วิชาการจ�านวน	 2	 งานที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการ

ศกึษาของโรงเรยีน	ด้านผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความ

รู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

คือ	เมื่อการวางแผนงานด้านวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงไป	

1	หน่วยจะท�าให้มกีารเปล่ียนแปลงการประกนัคณุภาพการ

ศกึษา	0	.810	หน่วย	เมือ่การจดัการเรยีนการสอนในสถาน

ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไป	1	หน่วยจะท�าให้มีการเปลี่ยน 

แปลงการประกันคุณภาพการศึกษา	 0.080	 หน่วย	 ซึ่งผล

การศกึษาเป็นเช่นนีเ้นือ่งจากการส่งเสรมิการประกนัคณุภาพ

ด้านผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเองรกัการ

เรยีนรู	้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งเป็นการส่งเสริมตาม

แนวคิดการบริหารวิชาการ	 ด้านการวางแผนงานด้าน

วชิาการ	สิง่ทีค่รตู้องพฒันาเพือ่ทีจ่ะได้จดัการเรยีนการสอน

ให้มคีณุภาพคณะครูต้องมกีารเตรยีมการสอนก่อนเปิดภาค

เรียน	 โดยร่วมกันกาหนดแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามตวัชีว้ดัของการประกนัคุณภาพการศึกษา

และฝ่ายวชิาการมกีารประเมนิแผนการจดัโครงการ/กจิกรรม	

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม	 ไม่กระทบกับเวลา

เรียนของนักเรียน	 และครูวิชาการกากับการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน	และสิ่งที่ครูปฏิบัติ

ได้ดแีต่ต้องพฒันาให้ดยีิง่ขึน้	ครวูชิาการกากบัตดิตามให้ครู

ผู ้รับผิดชอบแผนงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	

ปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกรอบเวลาทีก่าหนดไว้ในแผน	ก่อนเปิด

ภาคเรียนแต่ละปีการศึกษาฝ่ายวิชาการและ	 คณะครูร่วม

กนัวเิคราะห์ข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทกุรายวชิาเพือ่

กาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนายกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและการวางแผนกาหนดแนวทางการพัฒนา

และกจิกรรมทีช่ดัเจนเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

	 	 4.2	 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงาน

วิชาการ	ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	(X3)	

และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	 (X5)	 ท่ีส่งผลต่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	ด้านผู้เรียนมีความ

สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค์	คัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล�าภู	เขต	1	สามารถสร้าง

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	คือ	

	 Y
2
′	=	0.357	+	0.719X

3
	+	0.122X

5
 

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้	คือ	

	 Z′
y2
	=	0.764Z

X3
		+0.108Z

X5
 

ซ่ึงจากสมการพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารงาน

วิชาการจ�านวน	 2	 งานที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการ

ศกึษาของโรงเรยีน	ด้านผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความ

รู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

คือ	 เมื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงไป	 1	 หน่วยจะท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	 0.764	 หน่วย	 เม่ือการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงไป	1	หน่วยจะท�าให้

มีการเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพการศึกษา	 0.108	

หน่วย	 ดังนั้นด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา	

(X
3
)	สิ่งที่ครูจะต้องพัฒนา	คือ	ครูประจ�าชั้นต้องมีการแบ่ง

กลุม่นกัเรยีนตามระดบัสติปัญญา	ความสามารถและจดัการ

สอนซ่อมให้กบันกัเรยีนกลุม่อ่อน	ฝ่ายวชิาการนเิทศแนะนา	

ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้แก่ครูทุกคน

ก่อนนาไปสอบและก่อนเปิดภาคเรียนฝ่ายวิชาการประชุม

ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดเน้นของ

โรงเรยีนแก่ครทูกุคน	ส่วนส่ิงทีป่ฏบิตัไิด้ดแีละต้องพฒันาให้

ดียิ่งขึ้น	คือ	ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้แต่หน่วย	ฝ่ายวิชาการจัดครู

เข้าสอนในแต่ละรายวิชาตรงความรู้	 ความสามารถ	 สอน

เต็มเวลาและครูประจ�าชั้นมีการคัดกรองการอ่านของ

นักเรียนเพื่อนามาแก้ไขพัฒนาให้นักเรียนอ่านออก

	 	 4.3	 สมการพยากรณ์ท�านายการบริหารงาน

วิชาการที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน	 ด้านผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะท่ีจาเป็นตาม
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หลักสูตรสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล�าภู	เขต	1	ในรูปคะแนนดิบ	คือ	

	 Y
3
′	=	2.867	+	0.175X

3 
+	0.104X

5
 

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

ได้	คือ	

	 Z′
y3
	=	0.282Z

X3
	+	0.153Z

X5
 

ซึ่งจากสมการพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารงาน

วิชาการจ�านวน	 2	 งานที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการ

ศกึษาของโรงเรยีน	ด้านผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าเป็น

ตามหลักสูตร	 คือ	 เมื่อการจัดการเรียนการสอนในสถาน

ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไป	1	หน่วยจะท�าให้มีการเปลี่ยน 

แปลงการประกนัคณุภาพการศกึษา	0.282	หน่วย	เมือ่การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงไป	 1	 หน่วย

จะท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพการศึกษา	

0.153	หน่วย	ดังนั้น	ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษาของรงเรียนจะต้องพัฒนาระบบ	 การ

จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการพฒันากระบวน 

การเรียนรู้	 เมื่อครูได้มีการพัฒนาทั้ง	2	กิจกรรม	จะส่งผล

ต่อการประกนัคณุภาพการศกึษา	ของโรงเรยีน	ด้านผูเ้รยีน

มคีวามรู้และทกัษะทีจ่าเป็น	ตามหลกัสตูรด้วยโดยด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้	 สิ่งที่ครูต้องพัฒนา	คือ	ครูต้อง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มสาระ	 การจัด

กิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงาน	ผลการ

เรียนรูด้้วยวธีิทีห่ลากหลาย	และครจูดักิจกรรมการเรยีนการ

สอน	 โดยตั้งคาถามให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยฝึกให้นักเรียน

ได้คิดวิเคราะห์	 และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดและสามารถเขียนแสดงผัง

ความคดิในการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วยการเรยีนและสิง่ทีค่รูต้อง

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป	 คือ	 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้วยวิธีท่ีเอื้อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็น 

กลุ่ม	 โดยครูแนะนาวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและครูต้องจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตสิ่งต่างๆ	รอบตัว	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ควรการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน	และ

มาตรฐานการศึกษา	และการแนะแนว	นอกจากนี้ผู้บริหาร

และคณะครจูะต้องให้ความเอาใจใส่เร่งปรบัปรงุพฒันา	โดย

โรงเรยีนจะต้องส่งเสรมิสนบัสนนุแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ	

	 	 1.2		 ควรพัฒนานักเรียนให้สามารถนาความรู้

ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน	 ฝึกให้นักเรียนได้กล้า

แสดงออกในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม	 ฝึกให้มีความคิด

จินตนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ	 ฝึกการทางาน

ให้เป็นระบบ	

	 2.		ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป	

	 	 2.1		 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร

งานวชิาการของครบูคุลากรและคณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาหนองบวัล�าภ	ูเขต	1	เพือ่ทีน่าไปสูค่วามมัน่ใจ

ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 	 2.2		 ควรศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ด้านวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับรางวัลหรือ

ประสบความส�าเร็จในการบริหารงานด้านวิชาการเพื่อจะ

ได้ทราบถงึปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้สถานศกึษาประสบผลส�าเรจ็
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การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

THE DEVELOPMENT OF THE PARTICIPATORY INTERNAL SUPERVISION 

MODEL OF SCHOOL UNDER THE OFFICE OF UDON THANI PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 3

ชมพูนุช	โยธี1,	พนายุทธ	เชยบาล2 

Chompoonuch	Yotee1,	Panayuth	Choeybal2

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่	1)	ศกึษาสภาพและปัญหาการนเิทศการภายในแบบมีส่วนร่วม	และ	2)	น�าเสนอ

รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 3	

ระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพและปัญหา	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานีเขต	3	จ�านวน	467	คน	ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการอย่างง่าย	(Sample	Random	Sampling)	เครื่อง

มอืทีใ่ช้ในการวจิยั	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าทีมี่ความเชือ่มัน่เท่ากบั	0.92	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่	

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระยะที่	2	น�าเสนอรูปแบบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	

ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน	12	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	และแบบประเมินรูปแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		สภาพการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	3	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และมีปัญหา	โดยรวมอยู่ในระดับน้อย	

 2.		รูปแบบการนเิทศภายในแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีนสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	3	ประกอบด้วย	14	ด้าน	คือ	1)	ด้านการให้ค�าปรึกษาแก่ครูโดยตรง	2)	ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ	3)	ด้านการพัฒนา

ทกัษะการท�างานกลุม่	4)	ด้านการพฒันาหลกัสตูร	5)	ด้านการวจิยัเชิงปฏิบตักิารในช้ันเรยีน	6)	ด้านการจดัระบบการเรยีน

การสอน	7)	ด้านการบริหารงานบุคคล	8)	ด้านการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก	9)	ด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์	10)	ด้านการ

ศึกษาอบรมครูประจ�าการ	11)	ด้านการจัดปฐมนิเทศครูใหม่	12)	ด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครู	13)	ด้านการสร้างความ

สัมพันธ์กับชุมชน	และ	14)	ด้านการประเมินการสอน

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	ดร.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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	 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	 และครูโรงเรียนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

 ค�าส�าคัญ :	การนิเทศภายใน,	การมีส่วนร่วม

ABSTRACT

 The	research	aims	to	1)	To	investigate	the	causes	and	to	characterize	the	problem	of	educational	

cooperative	internal	supervision	session.	2)	To	present	the	participatory	internal	supervision	model	of	

schools	under	the	office	of	Udon	Thani	primary	educational	service	area	3	Experiment	was	divided	

into	2	phases	Phase	1	Study	the	conditions	and	address,	a	sample	was	selected	from	467	executives	

and	teachers	from	the	office	of	Udon	Thani	primary	educational	service	area	3,	with	the	sample	random	

sampling.	The	instrument	of	this	research	is	the	rating	scale	questionnaire.	The	reliability	is	0.92,	which	

yield	the	percentage,	mean,	and	standard	deviation	for	statistical	analysis.	Phase	2	presents	the	model	

by	In-depth	Interview.	There	are	12	informants	questionnaire.	The	instruments	of	this	research	are	

In-depth	 Interview	and	rating	scale,	which	yield	the	percentage,	mean,	and	standard	deviation	for	

statistical	analysis.

 

The results of this study are as follows: 

	 1.		The	overall	condition	of	the	cooperative	internal	supervision	of	schools	under	the	Office	of	

Udon	Thani	primary	educational	service	area	3	is	in	high	level	and	the	overall	problem	is	low	level.	

	 2.		The	model	of	cooperative	internal	supervision	of	schools	under	the	Office	of	Udon	Thani	

primary	educational	service	area	3	consists	of	14	dimensions,	1)	Direct	Assistance	2)	Staff	Development	

3)	Group	Development	4)	Curriculum	Development	5)	The	research	in	the	classroom	6)	The	system	

of	teaching	7)	The	personnel	management	8)	The	conference	facilities	9)	The	supply	of	equipment	

and	materials	10)	Arranging	for	In-service	11)	Orientation	for	new	teachers	12)	The	special	service	for	

teachers	13)	The	building	relationships	with	the	community	and	14)	Assessment	of	Teaching

	 The	overall	evaluation	of	the	cooperative	internal	supervision	administrators	and	teachers	of	

schools	under	the	Office	of	Udon	Thani	primary	educational	service	area	3	is	in	high	level.

 Keywords	:	The	internal	supervision,	Participation
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บทน�า

	 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป	 การ

ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 มีเป้าหมายสูงสุดคือ	 การ

พฒันาคณุภาพของนกัเรยีนให้เตม็ศกัยภาพโดยมีจุดเน้นให้

ผูเ้รยีนมคีวามสามารถทางความคดิ	สามารถแสวงหาความ

รูด้้วยตนเอง	รูจ้กัศกึษาวเิคราะห์ค้นหาสาเหตแุละแนวทาง

แก้ไขปัญหาได้ทันโลก	 ทันเหตุการณ์	 มองกว้าง	 คิดไกล	 

ใฝ่รู้	 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ	 มีคุณธรรมจริยธรรม	

(ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ.	2539	

ก	:	1)	ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ	

การศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	2542	มาตรา	6	การจดัการ

ศกึษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้	เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์

ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	 และคุณธรรม	 มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	 สามารถอยู่ร่วม

กบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุโดยต้อง	ยดึหลกัว่าผู	้เรยีนทกุคน

มีความสามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้	 และถือว่า 

ผูเ้รยีนส�าคัญทีส่ดุ	กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้

ผู้	เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ	(กรมสามัญ

ศึกษา.	2542	:	7-13)	ซึ่งภารกิจหลักที่ส�าคัญของโรงเรียน	

คอื	การด�าเนนิการให้มกีารจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน	

ให้สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการ	ด้านร่างกาย	

สติปัญญา	 อารมณ์	 จิตใจและสังคม	 เต็มตามศักยภาพ	

(ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ.	2541	

:	43)	

	 การนเิทศภายในโรงเรยีนมคีวามจ�าเป็น	และ	ส�าคญั

อย่างยิง่ในการจดัการศึกษาให้มคีณุภาพ	ประสทิธภิาพ	โดย

สรีุย์มาศ	สขุกสิ	(2549	:	59)	กล่าวว่าการนเิทศภายในสถาน

ศกึษามคีวามส�าคญัและ	จ�า	เป็นในการพฒันาประสทิธภิาพ	

การจัดการศึกษา	เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่

รู้ปัญหา	 และแนวทางในการพัฒนาได้ดีท่ีสุด	 จึงจ�าเป็นที่

ต้องร่วมกันวางแผน	 ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศ	 และร่วมกัน

ประเมนิผลการนเิทศภายในสถานศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพ	

การศกึษาของสถานศกึษา	คมกรชิ	มาตย์วเิศษ	(2553	:	27)	

กล่าวว่า	การนเิทศเป็นวธิกีารทีม่คีวามส�าคัญต่อการพัฒนา	

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถส�าหรับหน่วยงาน	 โดย

ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการด�าเนินงานให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและนวัตกรรมการสอน

ต่างๆ	นอกจากนัน้ยงัเป็นการสร้างขวญัก�าลังใจให้แก่ครอูกี

ด้วย	 และการนิเทศภายในมีจ�าเป็นและความส�าคัญอย่าง

ยิง่ต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา	เพราะ

เป็น	ความร่วมมอื	ร่วมใจ	ร่วมแรงของบคุลากร	ทกุภาคส่วน

ทีจ่ะต้องพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาให้สงูขึน้	

การให้ก�าลงัใจ	สร้างแรงจงูใจให้กบับุคลากรในสถานศกึษา

ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการจัดการเรียนรู้	 เพื่อมุ่งสู่

คุณภาพที่สูงขึ้นของผู้เรียน	 งานวิจัยของศิวากร	 นันโท	

(2550	 :	 75)	 เรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

โรงเรียนขนาด	 เล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา	เขต	1	และ	เขต	2	กรณีศึกษา	โรงเรียน

วัดท�าใหม่	 โรงเรียนวัดลาดระโหง	 โรงเรียนวัดศรี	 พบว่า	

สามารถปฏิบตัไิด้ในสถานการณ์จรงิของโรงเรยีนขนาดเลก็	

และผลการประเมนิ	รปูแบบการนเิทศภายใน	พบว่าผูบ้รหิาร

โรงเรียน	ครูผู้นิเทศ	และครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ

ต่อรูปแบบการนิเทศ	ภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก

	 ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี	

เขต	 3	 เป็นหน่วยงานที่อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีภารกิจ 

ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานภายใต้บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 

แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่2)	พทุธศกัราช	2545	พระราชบญัญตัิ

ระเบยีบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร	พทุธศักราช	

2546	 สภาพการบริหารการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ีเขต	3	โดยทัว่ไปส�านกังาน	

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 3	 มีคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 มี

โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด	215 ดูแลการจัดการศึกษาใน	6	

อ�าเภอ	 บ้านดุง	 หนองหาน	 ไชยวาน	 ทุ่งฝน	 พิบูลย์รักษ์	

โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา	152	โรงเรียน	โรงเรียน
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ขยายโอกาส	63	โรงเรียน	มีนักเรียนทั้งหมด	39,331	คน	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	10	มิถุนายน	2556)	ภายในพื้นที่บริการ

แบ่งเป็น	12	กลุม่	เครอืข่าย	มกีารจดัระบบการศกึษา	3	รปู

แบบ	คอื	การศึกษานอกระบบ	และการศกึษาตามอธัยาศยั	

โดยมกีารจดัการศกึษาปฐมวยัจดัการศกึษา	ขัน้พืน้ฐานและ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต�่ากว่าปริญญาตร	ี

(อาชีวศึกษา)	คือ	การศึกษาปฐมวัย	ด�าเนินการทั้งในภาค

รัฐและภาคเอกชน	รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ด�าเนินการทั้งในภาครัฐและเอกชน

ครอบคลุมพื้นที่การศึกษา	และการศึกษาอุดมศึกษา	มีการ

จดัการศึกษาระดับต�า่กว่าปรญิญาตร	ีด�าเนนิการทัง้ภาครฐั

และเอกชน	

	 จากสภาพปัญหา	เหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าว	

ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นครผููส้อน	มหีน้าทีจ่ดักจิกรรมการเรยีน

การสอน	 และรับการนิเทศภายใน	 ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 จึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาปัญหา

และพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	 เขต	 3	 ให้มีประสิทธิภาพในอันที่จะส่งผลให้เกิด

ความร่วมมือ	 การส่งเสริม	 การสนับสนุน	 และการพัฒนา

กระบวนการเรยีนการสอนของคร	ูอนัจะส่งผลดต่ีอคุณภาพ

การบรหิารจดัการ	คณุภาพนกัเรยีน	นอกจากนัน้การศกึษา

ค้นคว้า	 และกระบวนการพัฒนาครั้งนี้ยังเป็นข้อสนเทศ

ส�าหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นๆ	 ประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศการ

ภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3

		 2.		เพื่อน�าเสนอรูปแบบการนิเทศภายใน	 แบบมี

ส่วนร่วมของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3

วิธีการวิจัย

 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 1.1	 ระยะที่	 1	 การศึกษาสภาพ	 ปัญหาการ

นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี	เขต	3	ในการวจิยั

ระยะนีผู้้วจิยัมุง่ศึกษาสภาพ	ปัญหาการนเิทศภายในแบบมี

ส่วนร่วมของโรงเรยีนโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	ใน	14	ด้าน	ดังนี้	

	 	 	 1.1.1	 การให้ความช่วยเหลือแก่ครู

โดยตรง

	 	 	 1.1.2		 การพัฒนาทางวิชาชีพ	

	 	 	 1.1.3		 การพฒันาทกัษะการท�างานกลุม่	

	 	 	 1.1.4		 การพัฒนาหลักสูตร	

	 	 	 1.1.5		 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน

	 	 	 1.1.6		 การจัดระบบการเรียนการสอน	

	 	 	 1.1.7		 การบริหารงานบุคลากร		

	 	 	 1.1.8		 การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก

	 	 	 1.1.9		 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์	

	 	 	 1.1.10	การศึกษาอบรมครูประจ�าการ	

	 	 	 1.1.11	การจัดปฐมนิเทศครูใหม่	

	 	 	 1.1.12		การจัดบริการพิเศษแก่ครู	

	 	 	 1.1.13		การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	

	 	 	 1.1.14	การประเมินการสอน

	 	 1.2		 ระยะที่	2	การน�าเสนอรูปแบบการนิเทศ

ภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาอดุรธานเีขต	3	ใน	14	ด้าน	โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก	(In	depth	Interview)	ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน	12	คน

โดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Selection)	

ประกอบด้วย	

	 1.		ครู	จ�านวน	4	คน	มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 1.1		 ปฏบิตังิานในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3
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	 	 1.2		 มปีระสบการณ์ในการนเิทศภายในไม่น้อย

กว่า	10	ปี	หรือ

	 	 1.3		 มีวิทยฐานะช�านาญการพิเศษขึ้นไป	และ

	 	 1.5		 ยินดีเข้าร่วมการศึกษาค้นคว้า

	 2.		ผูบ้รหิารสถานศกึษา	จ�านวน	4	คน	มคีณุสมบติั	

ดังนี้

	 	 2.1		ปฏิบัติงานในส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3

	 	 2.2		 มปีระสบการณ์ในการเป็นผูบ้รหิารไม่น้อย

กว่า	5	ปี	หรือ

	 	 2.3	 จบการศึกษาระดับปริญญาโท	 สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา	หรือ

	 	 2.4		 มีวิทยฐานะช�านาญการพิเศษขึ้นไป	และ

	 	 2.5		 ยินดีเข้าร่วมการศึกษาค้นคว้า

	 3.		ศึกษานิเทศก์	จ�านวน	4	คน	มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 3.1		ปฏิบัติงานในส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต	3

	 	 3.2	 มีประสบการณ ์ ในการท� างานเป ็น

ศึกษานิเทศก์ไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ

	 	 3.3		 มีวิทยฐานะช�านาญการพิเศษขึ้นไป	

	 	 3.4		 ยินดีเข้าร่วมการศึกษาค้นคว้า

 2.  ขอบเขตด้านประชากร

	 	 2.1		 ระยะที่	1

	 	 	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก ่

ผู้บริหาร	 และครู	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 3	 ปีการศึกษา	 2556	 จาก

โรงเรียน	จ�านวน	215	โรงเรียน	รวมทั้งสิ้น	2,254	คน

	 	 2.2		 ระยะที่	2

	 	 	 2.2.1		 ผู ้ เช่ียวชาญในการให ้ข ้อมูล	

จ�านวน	12	คน

	 	 	 2.2.2		 ผู ้เชี่ยวชาญในการประเมินรูป

แบบ	จ�านวน	12	คน	ประกอบด้วย

	 	 	 	 1)	ศึกษานิเทศก์	4	คน	

	 	 	 	 2)	ผูอ้�านวยการสถานศกึษา	4	คน	

	 	 	 	 3)		ครู	4	คน	

 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 		 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแนว

ค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 ที ่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผลการวิจัยในระยะที่	1	ให้ข้อเสนอแนะ

จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

วิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้	

การวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถติสิ�าเรจ็รปูทางสังคมศาสตร์	

(SPSS	:	Statistical	Package	For	the	Social	Sciences)	

ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 1.		น�าข้อมลูจากแบบสอบถาม	ตอนที	่1	มาแจกแจง

ความถี่	(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)

	 2.		การวเิคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามตอนที	่2	เกีย่ว

กบัปัญหาการนเิทศภายใน	ของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 โดยใช้ค่าเฉล่ีย	

(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

แล้วเทียบกับเกณฑ์ของ	 บุญชม	 ศรีสะอาด	 (2545	 :	 99)	 

5	ระดับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลโดยใช้

สถิติขั้นพื้นฐานดังนี้

	 1.		ความถี่	(Frequency)	

	 2.		ร้อยละ	(Percentage)

	 3.		ค่าเฉลี่ย	(Mean)

	 4.		ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

ผลการวิจัย

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย	การพัฒนา

รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	

มีผลปรากฏดังนี้
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	 1.		สภาพการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	 เขต	 3	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 และปัญหาการ

นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	3	 โดยรวม

อยู่ในระดับน้อย	

 2.		รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	เขต	3	ประกอบด้วย

  2.1		 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครโูดยตรง

มีการส�ารวจปัญหาความต้องการของครู	 รวมทั้งร่วมกัน

วิเคราะห์ข้อมูล	ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลอืแก่คร	ูโดยทกุฝ่ายร่วมกนัวางแผนการด�าเนนิงาน 

ในการจัดอบรม ประชุมชี้แจง ให้ค�าแนะน�าแก่ครูในด้าน

การวัดผลประเมินผล	 แล้วจงึประเมินผลการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนของคร ูเพือ่น�าไปพฒันาปรบัปรงุจากนัน้

สรุปผลการประเมินรวมทั้งการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู

  2.2		 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพมีการส่งเสริม

ให้คณะครหูาความรูด้้วยตนเองด้วยการจดัอบรมจากหน่วย

งานต้นสงักดั	เพือ่กระตุน้ให้ก�าลงัใจ ส่งเสรมิสร้างขวญัก�าลงั

ใจในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น	 รวมถึงสนับสนุนให้ครูมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานร่วมกัน

  2.3		 ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	 มี

การส่งเสริมให้การท�างานเป็นทีม มุ่งเน้นทีมงานคุณภาพ 

เพื่อแก้ปัญหากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน	 โดย

สร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างานร่วมกัน สร้างขวัญก�าลัง

ใจให้ค�าชมเชย	 รวมทั้งการท�างานเป็นทีมโดยแบ่งหน้าที่

อย่างทั่วถึง

  2.4	 ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใน

หลกัสตูร ร่วมประเมนิผลในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาร่วม

กันประเมินผลการจัดการบริหารในโรงเรียน โดยให้ทุกคน

มส่ีวนร่วมในการประเมนิจดัท�าและปรบัปรงุหลกัสตูรสถาน

ศึกษาร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

  2.5		 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน	ชั้นเรียนมี

การส่งเสรมิให้เข้ารบัการอบรมการท�าวจิยัใน ชัน้เรยีน	เพือ่

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบกลุ่มและจัดท�าวิจัยใน

ชัน้เรยีน แก้ปัญหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ซึง่

ส่งเสริมให้ท�าการวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดสรรงบประมาณ 

สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการท�าวจิยั และให้ค�าแนะน�าเสนอ

แนะในการสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย

  2.6		 ด้านการจัดระบบการเรยีนการสอน	มกีาร

จัดท�าแผนงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดย

จัดแบบบูรณาการ ให้ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมเรียน

การเรียนรู้ อย่างน้อยสาระที่ตนถนัด	 โดยวางแผนการ

จดัการเรยีนรูบ้รูณาการรวมทัง้จดัให้มกีารวเิคราะห์นกัเรยีน

เป็นรายบคุคลโดยจดัตารางเรยีนในห้องเรยีนให้สอดคล้อง

กับวิชาที่เรียน เวลาเรียน สามารถยืดหยุ่นได้ ด้วยการจัด

สภาพแวดล้อมในชัน้เรยีนให้เอือ้ต่อการเรยีนการสอน และ

จัดให้ครูเข้าสอนตรงกับความถนัดและความสามารถ

  2.7		 ด้านการบรหิารงานบุคลากรมกีารออกค�า

สั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการ

ศึกษารวมทั้งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตาม

ความรูค้วามสามารถให้เหมาะสมกบังาน โดยจดัอบรมเพือ่

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

  2.8	 ด้านการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกมีการ

ร่วมกันวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดหาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ครทูัง้จดัหาวสัดอุปุกรณ์ในการเรยีนการ

สอนให้เพียงพอทั่วถึง รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่

ทันสมัยรวมทั้งจัดอาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ

ต่อจ�านวนนกัเรยีน	และ จดัท�าทะเบยีนการใช้เครือ่งมอื สือ่ 

ต่างๆ ให้เป็นระบบ

  2.9		 ด้านการจดัหาวสัดอุปุกรณ์มกีารจดัตัง้ทมี

งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคัดเลือก

วัสดุที่ตรงเนื้อหาวิชา และสื่อที่ทันสมัยสามารถบูรณาการ

ได้ทุกสาระและแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบความช�านาญในการ
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ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์

  2.10	ด้านการศึกษาอบรมครูประจ�าการมีการ

จัดอบรมครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง	 โดยส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการ

อบรมตรงตามความต้องการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูง

ขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย

  2.11	การจัดปฐมนิเทศครูใหม่มีการปฐมนิเทศ

ก่อนเข้ารบัต�าแหน่งหน้าทีโ่ดยการชีแ้จงการปฏบิตังิาน และ

มคีรพูีเ่ลีย้งคอยแนะน�าด้วยการนเิทศตดิตามการปฏบิตังิาน

อยูเ่สมอ รวมถงึให้ข้อมลูข่าวสารทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 

และมอบหมายก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

  2.12	ด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครูโดยจัด

บรกิารทศันศกึษาดงูานนอกสถานที ่อกีทัง้จดัล�าดบังานใน

โรงเรยีนให้เหมาะสม เช่น การพฒันาระบบสาระสนเทศรวม

ถงึมกีารสรปุผลการจดัการศกึษาเมือ่สิน้ปีการศกึษาด้วยจดั

ท�าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี

  2.13	ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนโดย

เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานประจ�าปี การประชุม

หมู่บ้านอีกทั้งให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เอื้อ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ มีการจัดเสียงตามสายความรู ้

ข่าวสาร การช่วยเหลอืและให้ความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีน

กับชุมชนโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับ

ชมุชนรวมถงึประชมุผูป้กครอง เยีย่มบ้านนกัเรยีน เพือ่สร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

  2.14	ด้านการประเมนิการสอมกีารวางแผนการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานด้านการเรยีนการสอนทัง้รวบรวม

ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข ้อมูลที่ถูกต้องมา

วิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจทุกด้านเกี่ยวกับการเรียนการสอน

	 การประเมินรูปแบบการนิเทศภายใน	 แบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรียนส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

อุดรธานี	 เขต	 3	 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความ

เหมาะสม	 ความเป็นไปได้ความถูกต้องครอบคลุม	 และ

ความเป็นประโยชน์ของการพฒันารปูแบบการนเิทศภายใน

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอดุรธาน	ีเขต	3	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	

 

อภิปรายผล

 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	 3	 มีประเด็นที่น�ามา

อภิปรายดังนี้

	 1.		สภาพการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	เขต	3	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อันเนื่องจาก

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	

เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	มภีารกจิในการจดัการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานภายใต้บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราช

อาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 พระราชบัญญัติการ

ศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	2542	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	

พุทธศักราช	 2545	 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร

ราชการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	พุทธศักราช	 2546	 สภาพ

การบริหารการศึกษาของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	ผู้บริหารสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเขต	3	มกีารก�ากบัติดตามและ

ประเมินผลการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	

โดยให้บคุลากรทคุนร่วมกนันเิทศซ่ึงกนัและกนัให้ครมูคีวาม

รูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการนเิทศสอดคล้องกบัข้อคดิเหน็ของ

ดรุณี	 สุวรรณประทีป	 (2553	 :	 132-133)	 ที่ว่าการนิเทศ

ก�ากับติดตามและประเมินผล	 ท�าให้บุคลากรมีความเข้าใจ

ในการนิเทศภายใน	 ผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีนิเทศ	 มีความ

เข้าใจบทบาทการนิเทศภายในอย่างถูกต้อง	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	รัตติกาล	วังคะฮาด	(2551	:	32)	ที่ได้ศึกษา

การนิเทศภายในของโรงเรยีนประถมศกึษาสังกดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษากรุงเทพฯ	เขตบางบอน	พบว่า	ระดบัการ

ปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา	
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สังกัดส�านักการศึกษากรุงเทพฯ	 เขตบางบอน	 โดยรวมอยู่

ในระดับมาก

	 ปัญหาการนเิทศภายในแบบมส่ีวนร่วมของโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	

เขต	3	เมื่อพิจารณารายด้านเกือบทุกด้านอยู่ในระดับน้อย	

ทัง้นีอ้นัเนือ่งมาจากโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทกีาร

ศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน	ีเขต	3	มงีบประมาณทีไ่ม่เพยีง

พอในการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความ

ต้องการ	และยังขาดการวางแผนในการจัดสิ่งอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ครยูงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร	งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดหา	 โดยเฉพาะในเรื่อง

ของอาคารสถานที่ยังไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียน	 และ

บางส่วน	ยังต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้

งานได้	 รวมทั้งขาดการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ไม่

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังใช้

ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ได้ไม่เต็มที่สอดคล้องกับที่	

 2.	 รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	เขต	3	ประกอบด้วย

  2.1		 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครโูดยตรง

มีการส�ารวจปัญหาความต้องการของครู	 รวมทั้งร่วมกัน

วิเคราะห์ข้อมูล	ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้ความ

ช่วยเหลอืแก่คร	ูโดยทกุฝ่ายร่วมกนัวางแผนการด�าเนนิงาน 

ในการจัดอบรม ประชุมชี้แจง ให้ค�าแนะน�าแก่ครูในด้าน

การวัดผลประเมินผล	 แล้วจึงประเมินผลการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนของคร ูเพือ่น�าไปพฒันาปรบัปรงุจากนัน้

สรปุผลการประเมนิรวมทัง้การให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่คร	ูซึง่

สอดคล้องกบัค�ากล่าว	“การจะให้ความช่วยเหลอืแก่ครนูัน้

ต้องมกีารประชมุครรู่วมกนัศกึษาส�ารวจความต้องของของ

ครู	 รวมไปถึงร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเพ่ือจะได้ทราบ

ปัญหาที่แท้จริงสอดคล้องกับท่ีนันทนา	 เต่าทอง	 (2542	 :	

72) ได้ศึกษาการด�าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถม

ศกึษา	สงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจังหวดัสมทุรปราการ	

ผลการด�าเนินงานนิเทศภายในทั้ง	 5	 ด้านตามทฤษฎีกลิค

แมน	พบว่า	การให้ความช่วยเหลอืแก่ครโูดยตรงใช้กจิกรรม

ดงันี	้กาตรวจแผนการสอน	เพือ่ให้ครไูปรบัปรงุการสอนให้

ดีขึ้น	 ผู้บริหารส่วนใหญ่พิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมการ

สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและองค์ประกอบที่ส�าคัญ	

กิจกรรมการให้ค�าแนะน�าปรึกษาผู้บริหารด�าเนินมากที่สุด

คือเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งครูเข้ารับการ

อบรม

	 	 2.2	 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพมีการส่งเสริม

ให้คณะครหูาความรูด้้วยตนเองด้วยการจดัอบรมจากหน่วย

งานต้นสงักดั	เพือ่กระตุน้ให้ก�าลงัใจ ส่งเสรมิสร้างขวญัก�าลงั

ใจในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น	 รวมถึงสนับสนุนให้ครูมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานร่วมกัน	 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการส่งเสริม

สนับสนุนให้ความรู้แก่บุคลากรและความเข้าใจเทคนิควิธี

การสอน	ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู	ส่งเสริมในเรื่องของการ

พัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ	คุณธรรม	จริยธรรม	รวม

ทั้งในด้านการปฏิบัติงานให้บุคลากรพัฒนาตนเอง	 ซ่ึง

เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	มาตรา	

52-57	 ซึ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

สอดคล้องกับ บ�ารุง นวลประจักร (2552 : 47) ที่กล่าวว่า 

การพัฒนาบุคลากร คือ การส่งเสริม ปรับปรุง เพิ่มพูน 

ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการพฒันา

ตนเอง พัฒนางาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

	 	 2.3	 ด้านการพัฒนาทักษะการท�างานกลุ่ม	 มี

การส่งเสริมให้การท�างานเป็นทีม มุ่งเน้นทีมงานคุณภาพ 

เพื่อแก้ปัญหากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน	 โดย

สร้างบรรยากาศที่ดีในการท�างานร่วมกัน สร้างขวัญก�าลัง

ใจให้ค�าชมเชย	 รวมทั้งการท�างานเป็นทีมโดยแบ่งหน้าที่

อย่างทัว่ถงึเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานในทกุคนใน

หน่วยงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะทกัษะการ

ท�างานกลุ่มเป็นการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายใน

กลุ่มให้สมารถท�างานร่วมกันในบรรยากาศที่ดีในทีมงาน

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของผู้เรียนสนับสนุน
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และเสริมแรงโดยการสร้างขวญัก�าลงัใจให้ทมีงานจากผูบ้รหิาร

ท�าให้งานออกมามีประสิทธิภาพ

  2.4	 ด้านการพัฒนาหลักสูตรมีการศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใน

หลกัสตูร ร่วมประเมนิผลในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาร่วม

กนัประเมนิผลการจดัการบรหิารในโรงเรยีน โดย ให้ทกุคน

มส่ีวนร่วมในการประเมนิจดัท�าและปรบัปรงุหลกัสตูรสถาน

ศึกษาร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

ครูและผู้บริหารต้องท�าการศึกษาหลักสูตรให้มีมีความรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของหลักสูตรและผลการปฏิรูป

การเรยีนรู ้โดยให้ทกุคนในองค์กรมส่ีวนร่วมในการประเมนิ

การจัดท�าและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อ

เนื่อง   

	 	 2.5		 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนมี

การส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมการท�าวิจัยในชั้นเรียน	เพื่อ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบกลุ่มและจัดท�าวิจัยใน

ชัน้เรยีน แก้ปัญหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ซึง่

ส่งเสริมให้ท�าการวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดสรรงบประมาณ 

สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการท�าวจิยั และให้ค�าแนะน�าเสนอ

แนะในการสรปุผลและการเขยีนรายงานการวจิยั	สอดคล้อง

กับที่	รัตนา	ศรีเหรัญ	(2547	:	13)	ได้กล่าวถึงหลักการวิจัย	

ในช้ันเรยีนเป็นรปูแบบหนึง่ทีเ่ป็นเชงิปฏบิตักิารทีใ่ช้เพือ่การ

ศกึษาสภาพทีเ่กดิขึน้ภายในห้องเรยีนโดยมคีรเูป็นผู้ด�าเนนิ

การ

  2.6		 ด้านการจัดระบบการเรยีนการสอน	มกีาร

จัดท�าแผนงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดย

จัดแบบบูรณาการ ให้ครูทุกคนมีแผนการจัดกิจกรรมเรียน

การเรียนรู้ อย่างน้อยสาระที่ตนถนัด	 โดยวางแผนการ

จดัการเรยีนรูบ้รูณาการรวมทัง้จดัให้มกีารวเิคราะห์นกัเรยีน

เป็นรายบคุคลโดยจดัตารางเรยีนในห้องเรยีนให้สอดคล้อง

กับวิชาที่เรียน เวลาเรียน สามารถยืดหยุ่นได้ ด้วยการจัด

สภาพแวดล้อมในชัน้เรยีนให้เอือ้ต่อการเรยีนการสอน และ

จัดให้ครูเข้าสอนตรงกับความถนัดและความสามารถ

สอดคล้องกับการศึกษาของนันทนา เต่าทอง (2542 : 65) 

ได้ศกึษาการด�าเนนิงานนเิทศภายในโรงเรยีนประถมศกึษา	

สังกดัส�านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสมทุรปราการ	ผล

การด�าเนนิงานนเิทศภายในทัง้	5	ด้านตามทฤษฎกีลคิแมน 

พบว่า เรื่องที่บริหารให้ค�าแนะน�าปรึกษามากที่สุดคือการ

จดัท�าแผน รองลงมาเป็นการจดับรรยากาศในการเรยีนการ

สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน

เป็นศูนย์กลาง

  2.7		 ด้านการบริหารงานบุคลากรมีการออก 

ค�าสัง่แต่งตัง้บคุลากรรบัผดิชอบกจิกรรมต่างๆ ตลอดปีการ

ศึกษารวมทั้งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตาม

ความรูค้วามสามารถให้เหมาะสมกบังาน โดยจดัอบรมเพือ่

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดให้

บคุลากรได้พฒันาให้เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถเพือ่

ที่จะน�าความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ไปพัฒนา

ตนเองและถ่ายทอดแก่ผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ 

บ�ารุง นวลประจักร (2552 : 75) ที่กล่าวว่าการพัฒนา

บุคลากร คือ การส่งเสริม ปรับปรุง เพิ่มพูน ความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์มาใช้ในการพฒันาตนเอง พฒันา

งาน ก่อให้เกอดประโยชน์ต่อองค์กร

  2.8	 ด้านการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกมีการ

ร่วมกันวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดหาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ครทูัง้จดัหาวสัดอุปุกรณ์ในการเรยีนการ

สอนให้เพียงพอทั่วถึง รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่

ทันสมัยรวมทั้งจัดอาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ

ต่อจ�านวนนักเรียน	และจัดท�าทะเบียนการใช้เครื่องมือ สื่อ 

ต่างๆ ให้เป็นระบบ	 ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการคัดเลือกวัสดุที่

เหมาะสมในการน�ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งการจัดสิ่งอ�านวย

ความสะดวกทั้งในเรื่องวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ให้

เหมาะสมสอดคล้องกับค�าอธิบายของส�านักสภาสถาบัน

ราชภัฎ (2546 : 55) ที่ว่าการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกคือ

การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนให้เพียงพอต่อ

ความจ�าเป็นต่อการใช้ในการเรียนการสอน เพื่อการสอนมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  2.9		 ด้านการจดัหาวสัดอุปุกรณ์มกีารจดัตัง้ทมี

งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคัดเลือก

วัสดุที่ตรงเนื้อหาวิชา และสื่อที่ทันสมัยสามารถบูรณาการ

ได้ทุกสาระและแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบความช�านาญในการ

ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์	 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะให้ครูมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถเลือกสือ่การเรยีนการสอนอย่างถกู

ต้องและเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	ทัง้นีเ้พราะการจดัวสัดอุปุกรณ์

การเรยีนการสอนได้เปิดโอกาสให้ครคูรไูด้มส่ีวนร่วมในการ

คัดเลือกหรือจัดซ้ือตามความต้องการและความเหมาะสม

รวมท้ังการจัดหาเอกสารต่างๆ	 ที่เก่ียวของกับการสอนให้

แก่ครูซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของดนตรี	 จิตตะวิกุล	

(2535	:	65)	พบว่า	มีการจัดเอกสารเกี่ยวกับการสอนให้มี

สภาพใช้การได้ดอียูเ่สมอ	มกีารจดัเกบ็สือ่การสอนเป็นส่วน

กลาง	ให้ดียิ่งขึ้น

  2.10	ด้านการศึกษาอบรมครูประจ�าการมีการ

จัดอบรมครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง	 โดยส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการ

อบรมตรงตามความต้องการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูง

ขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย	 ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ครูใหม่เกี่ยวกับ

นโยบายแนวทางการด�าเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ทั้งน้ีการ

จดัอบรมครปูระจ�าการกเ็ป็นการพฒันาบคุลากรอกีทางให้

ครมูกีารพัฒนาตนเองอยูเ่สมอซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ

บ�ารงุ	นวลประจกัร	(2552	:	11)	ทีก่ล่าวว่า	การพฒันาบคุล

กร	คอื	การส่งเสรมิ	ปรบัปรงุ	เพิม่พนู	ความรูค้วามสามารถ	

และประสบการณ์มาใช้ในการพฒันาตนเอง	พฒันางาน	ก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอีกท้ังยังสอดคล้องกับค�ากล่าว

ของเสถียร	 วินไธสง	 (2550	 :	 62) ท่ีกล่าวว่า	 การพัฒนา

บคุลากรเป็นการพฒันาความรู	้เพิม่พนูทกัษะในการปฏบิตัิ

งานเพือ่ความสามารถเฉพาะอย่างทีอ่งค์กรต้องการพฒันา

เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร	 เริ่มตั้งแต่แรกบรรจุเข้าท�างาน

ไปจนถึงการอออกจากงาน	 ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลง

เจตคติ	ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานเป็นการพัฒนาตนเองให้

มีคุณภาพสูงขึ้น	 เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กร	

หรือสภาพแวดล้อมได้	

  2.11	การจัดปฐมนิเทศครูใหม่มีการปฐมนิเทศ

ก่อนเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ โดยการชี้แจงการปฏิบัติงาน 

และมีครูพี่เลี้ยงคอยแนะน�าด้วยการนิเทศติดตามการ

ปฏบิตังิานอยูเ่สมอรวมถงึให้ข้อมลูข่าวสารทีจ่�าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน และมอบหมายก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็น

ปัจจุบันทั้งนี้เพราะครูใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในการ

ท�างานจึงควรได้รับการนิเทศการแนะน�าจากผู้บริหารใน

เรื่องการปฏิบัติงานให้ครูได้รู้เกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน

และมีการมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัดและความ

สามารถของครูใหม่ Haris	 (1989	 :	 6)	 ที่ระบุว่า	 การจัด

ปฐมนิเทศครูใหม่	 คือ	 การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็น	 และ

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ครูใหม่

  2.12	ด้านการจัดบริการพิเศษแก่ครูโดยจัด

บริการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่อีกทั้งจัดล�าดับงานใน

โรงเรียนให้เหมาะสม เช่น การพัฒนาระบบสาระสนเทศ

รวมถึงมีการสรุปผลการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา

ด้วยจดัท�าแผนพฒันาการศกึษา และแผนปฏบิตังิานประจ�า

ปี ทัง้นีเ้พราะเป็นการช่วยเหลอืครใูนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการจดัการศกึษาดงูานนอกสถานทีท่ัง้การจดัล�าดบังาน

ซึง่สอดคล้องกบั ส�านกังานสภาสถาบนัราชภฎั (2546 : 55) 

ได้อธิบายไว้ว่า การบริการพิเศษ เป็นการจัดบริการอื่นๆ 

เพื่อสนับสนุนการสอนรวมทั้งงานเกี่ยวกับการพัฒนา

นโยบาย แนวปฏบิตักิารท�างานให้เหมาะสมกบัสภาพต่างๆ 

ในโรงเรยีน อกีทัง้ยงัตรงกบั	Haris	(1989	:	6) ทีร่ะบวุ่า การ

จัดบริการพิเศษแก่ครู	 คือการจัดบริการแก่เพ่ือครู	 เพื่อ

สนองจุดมุ่งหมายหลักของการสอนในโรงเรียน	 รวมถึง

ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต	ิ(2543	

:	 5)	 ได้กล่าวว่า	 หลักการส�าคัญ	 ของการนิเทศภายใน

โรงเรียนน้ันมีเรื่องของการศึกษาดูงานเป็นการนิเทศเชิง

พัฒนา	 ผู้รับการนิเทศได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่

จากการศึกษาดูงาน
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  2.13	ด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนโดย

เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานประจ�าปี การประชุม

หมู่บ้านอีกทั้งให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เอื้อ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ มกีารจดัเสยีงตามสายความรูข่้าวสาร 

การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ

ชมุชนโดยหลกีเลีย่งความขดัแย้งระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน

รวมถงึประชมุผูป้กครอง เยีย่มบ้านนกัเรยีน เพือ่สร้างความ

สัมพันธ์อันดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนและโรงเรียนมีการ

สนับสนุนซึ่งกันและกันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในการด้านศึกษามีการให้ความ

ร่วมมอืช่วยเหลอืกนัเป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้มีการก�าหนด

ให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา และสอดคล้อง

กับที่นิภาภัทร วรรณาลัย (2553 : 25) ได้ให้แนวทางการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาปราจนีบรุ ีไว้ว่า ควรให้ทกุคนมส่ีวนร่วม ทัง้บคุลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน และชุมชน

  2.14	ด้านการประเมินการสอนมีการวางแผน

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน	 การเรียนการสอนทั้ง

รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง

มาวิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจทุกด้านเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนซึ่งเป็นหน้าท่ีของครูและผู้บริหารที่จะต้องร่วมกัน

วางแผนและประเมนิผลการปฏบิตังิานจงึต้องมกีารด�าเนนิ

การอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการ

ด�าเนนิงาน	และส่งเสรมิให้บคุลากรได้น�าผลมาปรับปรงุเพิม่

ประสิทธิภาพการท�างานให้ดีขึ้นสอดคล้องกับนิภาภัทร	

วรรณาลัย	 (2553	 :	 65)	 ได้ศึกษาแนวทางการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ปราจีนบุรี	 และได้ให้แนวทางการควบคุมไว้ว่า	 ควรมีข้อ

ตกลงร่วมกันในการก�าหนดมาตรฐานการติดตาม	ประเมิน

ผล	ให้ไปในทางเดียวกัน	เพื่อก�าหนดจุดมุ่งหมาย

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1		 ผู้บริหารระดับส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาควรให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัด

เร่งแก้ปัญหาทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพฒันางานนเิทศภายใน	

โดยต้องด�าเนินการในภาระงานย่อยในขอบข่ายงานนิเทศ

ภายในที่มีปัญหามากตามล�าดับ	 เพื่อให้โรงเรียนสามารถ

พัฒนางานนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 1.2	 จากรูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วน

ร่วมของโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาอดุรธาน	ีเขต	3	ทีไ่ด้เป็นแนวทางการพฒันางานนเิทศ

ภายในแบบมส่ีวนร่วมทัง้หมด	14	ด้านนัน้โรงเรยีนในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	

ควรน�าไปใช้จริง	และยงัสามารถน�าผลการวจิยัไปปรบัใช้กบั

โรงเรียนในสังกัดอื่น	ที่มีบริบทใกล้เคียงกันดังนั้นจึงควรน�า

แนวทางการพฒันารูปแบบการนเิทศภายในแบบมีส่วนร่วม

ไปเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดนโยบายการบริหารงาน

โรงเรียนของผู้บริหาร	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ชมุชนแลพฒันางานวชิาการโรงเรียนให้มปีระสทิธภิาพมาก

ขึ้น

	 	 1.3	 จากการประเมนิรปูแบบการนเิทศภายใน

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	พบว่า	ความเป็นไปได้	

ความถูกต้องครอบคลุม	 ความเป็นประโยชน์	 และความ

เหมาะสม	 โดยรวมอยู่ในระดับมากนั้น	 ควรน�าผลการวิจัย

นี้มาก�าหนดเป็นแนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในของ

โรงเรยีนในสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี	 เขต	 3	 และส�านักงานเขตพื้นที่อื่นที่มีบริบทใกล้

เคียงกันได้

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรมกีารศึกษาปัจจยัทีม่ผีลเกีย่วข้องกบั

การวิจัย	 เพื่อพัฒนางานนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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	 	 2.2		 ควรศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาการ

นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมรูปแบบอื่น	 เพื่อเป็นแนวทาง

การพัฒนาให้เหมาะสม
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สภาพปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม ตามบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Current Condition and Participatory Development Guide of the Basic 

Educational Committee’s Responsibility on School Management in 

Roi - Et Municipality, Muang Roi - Et, Roi - Et Province

วลัย	มุริกานนท์1,	แกมกาญจน์	สมประเสริฐศรี2

Walai	Murikanont1,	Kamkarn	Somprasertsri2

บทคัดย่อ

 การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม	ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในการบริหารงานโรงเรียน	สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อศึกษาสภาพที่พึง

ประสงค์การมีส่วนร่วม	 ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการบริหารงานโรงเรียน	 สังกัด

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	3)	เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาการมส่ีวนร่วม	ตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ

สถานศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	ในการบริหารงานโรงเรียน	สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	คณะ

กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวนทัง้สิน้	86	คน	ส�าหรบัศกึษา

สภาพการมส่ีวนร่วม	และสภาพทีพ่งึประสงค์การมส่ีวนร่วม	ตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

ในการบริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม	

จ�านวน	14	คน	โดยการเลอืกแบบเจาะจง	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	(Check	

List)	และแบบมาตราส่วนประมาณค่า	มีค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.897	และ	.906	และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	สถิติ

ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

 

ผลการศึกษา	พบว่า	

	 1.		สภาพการมส่ีวนร่วม	ตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ในการบรหิารงานโรงเรยีน	

สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อย	3	อนัดบั	คอื	ด้านการปฏบิตักิารอืน่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย	(x̄	=	4.24)	ด้านการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สถานศึกษากบัชุมชน	(x̄	=	4.93)	และด้านการส่งเสริมให้มกีารพทิกัษ์สทิธเิดก็	ดแูลเดก็พิการ	เดก็ด้อยโอกาส	(x̄	=	4.78)	

และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	(x̄	=	4.69)	

	 2.		สภาพทีพ่งึประสงค์การมส่ีวนร่วม	ตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ในการบรหิาร

งานโรงเรียน	สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง	(x̄	=	3.42)	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 3	 อันดับ	 คือ	 ด้านการเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการด้านวิชาการด้านงบประมาณ	ด้านบริหารงานบุคคล	และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา	(x̄	=	4.81)	ด้าน

การก�ากับ	และติดตามการด�าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา	สถานศึกษา	 (x̄	=	4.40)	และด้านการก�าหนดนโยบาย

และแผนพัฒนาของสถานศึกษา	(x̄	=	4.35)

	 	 3.2		 ด้านการก�ากับ	และติดตามการด�าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา	ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการก�ากับ	ติดตาม	การด�าเนินงานในแผนพัฒนาสถานศึกษา	และรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ	

	 	 3.3		 ด้านการเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ	 ด้านงบประมาณ	 ด้านบริหาร

งานบุคคล	และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา	ควรให้มีการติดตาม	ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา	มีส่วนร่วมใน

การจดัท�าหลกัสตูรและก�าหนดนโยบายด้านวชิาการ	ควรมส่ีวนร่วมในการให้ความเหน็ชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

สถานศึกษา	และมีส่วนในการจัดหาเงินงบประมาณ	เพื่อใช้ในการเรียนการสอน	ควรก�ากับ	ดูแล	ติดตาม	และนิเทศการ

ปฏบิตังิานของบคุลากร	มส่ีวนร่วมในการพจิารณาขัน้ความดคีวามชอบของบคุลากรในสถานศึกษา	และควรมกีารประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม�่าเสมอ

	 	 3.4		 ด้านการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา	ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ	ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น	 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน	รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	ควรเข้าร่วม

ทุกกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น	และมีการจ้างวิทยากรท้องถิ่นให้มาสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ

	 	 3.5		 ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาค

รัฐและเอกชน	เพือ่ให้สถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยาการของชมุชนและมส่ีวนในการพฒันาชมุชนและท้องถิน่	ควรสร้างความ

สมัพนัธ์ระหว่างชมุชน	วดั	ภาครฐั	ภาคเอกชนและสถานศกึษาจดัท�าเครอืข่ายในการระดมทรพัยากรเพือ่จดัการศกึษา	ให้

สถานศึกษาเป็นแหล่งวิชาการของชุมชน	

 ค�าส�าคัญ	:	พัฒนาการมีส่วนร่วม,	บทบาทหน้าที่

Abstract

	 This	 research	 aimed	 to	 1)	 study	 participatory	 conditions	 of	 basic	 educational	 committee’s	

responsibility	on	school	management	in	Roi	-	Et	Municipality,	Muang	Roi	-	Et,	Roi	-	Et	province.	2)	It	

aimed	to	investigate	an	essential	participation	condition	of	basic	educational	committees’s	responsibility	

on	school	management	in	Roi	-	Et	Municipality,	Muang	Roi	-	Et,	Roi	-	Et	province.	3)	It	aimed	to	study	

participatory	development	guide	of	basic	educational	committee’s	responsibility	on	school	management	

in	Roi	-	Et	Municipality,	Muang	Roi	-	Et,	Roi	-	Et	province.	Research	population	 included	108	basic	
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educationalcommittees,	schools	in	Muang	Roi	-	Et	Municipality,	Roi	-	Et	province.	Research	sample	

were	86	people,	selected	by	simple	random	sampling.	The	target	group	included	14	people,	selected	

by	purposive	sampling.	Research	instrument	consisted	of	questionnaire,	having	reliability	at	.897	and	

.906	and	focus	group	discussion.	Statistic	analysis	included	average	and	standard	deviation.	

 

This study found the following results:

	 1.		The	overall	participatory	condition	of	the	committees	was	in	high	level.	As	it	considered	

different	parts,	arranged	from	the	highest	(x̄	=	4.24)	to	the	least,	there	were	3	parts,	including	other	

job	assignments,	relationship	between	educational	institutes	(x̄	=	4.78)	and	communities,	support	of	

child’s	right,	disabled	child	care,	outreach	child	and	talented	child	(x̄	=	4.69).	

	 2.		The	overall	essential	participation	condition	of	the	committees	was	in	medium	level.	As	it	

considered	different	parts,	 arranged	 from	 the	highest	 (x̄	=	4.42)	 to	 the	 least,	 there	were	3	parts,	

including	 guideline	 suggestion	 and	 participation	 in	 academic	management,	 budget,	 personnel	

management,	 (x̄	 =	 4.81)	 general	management,	 educational	monitor	 and	 policy	 determination	 

(x̄	=	4.40)	and	planning	development	of	educational	institutes	(x̄	=	4.35).

	 3.		Participatory	development	guide	of	basic	educational	committee’s	Responsibility	on	school	

management	in	Roi	-	Et	Municipality,	Muang	Roi	-	Et,	Roi	-	Et	province	presented	the	following	results.	

	 	 3.1		On	policy	determination	and	planning	development,	the	committees	should	attend	

seminar	and	meeting,	in	order	to	transfer	knowledge	concerning	the	committee’s	responsibility,	and	

it	would	be	a	stage	for	discussion	and	planning.	

	 	 3.2		On	educational	monitor,	the	committees	should	participate	in	planning	observation	

and	report	the	results	continuously.	

	 	 3.3		On	guideline	suggestion	and	participation	in	academic	management,	budget,	personnel	

management	and	general	management	of	educational	 institutes,	 the	committees	 should	observe	

curriculum	participation	and	determine	academic	policy.	They	should	have	participation	in	budget	

approval	 and	 budget	 allocation	 for	 teaching	management.	 They	 should	 follow	 up	 and	 have	 an	

orientation	 for	 personnel.	 They	 should	 have	 participation	 on	 advancement	 consideration.	 Lastly,	

committee	meeting	should	be	arranged	regularly.	

	 	 3.4		On	educational	resources	support,	invited	speakers,	local	wisdom,	assisting	student’s	

learning	and	inheriting	local	art	and	cultures,	they	should	participate	in	all	activities	and	invite	local	

speakers,	teaching	local	cultures	and	local	communities.	

	 	 3.5		On	 relationship	 between	 educational	 institutes	 and	 communities	 together	 with	

coordination	with	public	and	private	organization,	they	should	build	relations	between	communities,	

temples,	public	and	private	organizations	and	educational	 institutes.	They	should	coordinate	their	
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connection	 for	 educational	management	 and	 support	 educational	 institute	 becoming	 academic	

community.	

 Keywords	:	Participatory	Development,	Responsibility	

บทน�า

 พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	และ

แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2545	ในมาตรา	39	ได้ก�าหนดให้มีการ 

กระจายอ�านาจการบริหารและ	 การจัดการศึกษาไปยัง 

คณะกรรมการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน

ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงโดยหวังว่าเมื่อมีการ 

กระจายอ�านาจออกจากกระทรวงไปแล้วขั้นตอนการ

บรหิารจะน้อยลงเวลาทีใ่ช้ในการตดัสนิใจแต่ละเรือ่งจะสัน้

ลงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะพึ่ง

ตนเองมากขึ้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการจะสูงขึ้น

สอดคล้องกับมาตรา	 29	 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล

ครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถาน

ประกอบการและสถาบันสงัคมอ่ืนส่งเสรมิความเข้มแขง็ของ

ชุมชน	 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมี

การจดัการศกึษาอบรมมกีารแสวงหาความรูข้้อมลูข่าวสาร

และรู้จกัเลอืกสรรภมูปัิญญาและวทิยาการต่างๆ	เพือ่พฒันา

ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวม

ทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การพัฒนาระหว่างชุมชน	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546ก	:	

14)	 การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆจะสามารถน�าไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สูงข้ึนดังน้ันสถานศึกษาใน

ฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติท่ีส�าคัญท่ีสุดจะต้องแสดงบทบาท

ให้สอดคล้องกับรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติที่เน้นการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

ให้ทกุคนทกุฝ่ายได้แสดงความคดิเหน็และเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงซ่ึงสอดคล้องพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และแก้ไขเพิ่มเติม	

พ.ศ.	2545	ในมาตรา	40	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานของแต่ละสถานศกึษาเพ่ือท�าหน้าทีก่�ากบั

และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาซึ่งจะได้เห็น

ว่าเป็นการก�าหนดไว้กว้างๆ	หากต้องการความชัดเจนและ

ความสะดวกในการด�าเนนิการควรจะต้องมกีารก�าหนดราย

ละเอียดในเชิงปฏิบัติไว้ด้วยต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้

ออกระเบยีบฯ	ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

พ.ศ.	 2543	 ขึ้นและได้ก�าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาไว้ในข้อ	12	ของระเบียบฯดังนี้	1)	ด้านก�าหนด

นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา	 2)	 ให้ความเห็น

ชอบแผนปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษา	 3)	 ให้ความ

เห็นชอบในการจัดท�าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น	 4)	 ก�ากับและติดตามการด�าเนินงาน

ตามแผนของสถานศึกษา	5)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก

ทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	6)	ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิ

เดก็ดแูลเดก็พกิารเดก็ด้อยโอกาสและเดก็ทีม่คีวามสามารถ

พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	 7)	 เสนอ

แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาด้าน

วชิาการด้านงบประมาณด้านการบรหิารงานบคุคลและด้าน

การบรหิารทัว่ไปของสถานศกึษา	8)	ส่งเสรมิให้มกีารระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและ

ภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่เสรมิสร้างพฒันาการของนกัเรยีนทกุ

ด้าน	 9)	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ

ชมุชนตลอดจนประสานงานกบัองค์กรทัง้รัฐและเอกชนเพือ่

ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนใน

การพฒันาชมุชนและท้องถิน่	10)	ให้ความเหน็ชอบรายงาน

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ

สาธารณชน	11)	แต่งตัง้ทีป่รกึษาและ/หรอืคณะอนกุรรมการ

เพื่อการด�าเนินงานตามระเบียบนี้ตามท่ีเห็นสมควร	 
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12)	ปฏบิตักิารอืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากหน่วยงานต้น

สังกัดของสถานศึกษาน้ัน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ.	2543)

	 จากความส�าคญัดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นคณะบุคคลทีม่บีทบาทส�าคญัใน

การเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาและสนบัสนนุการ

จัดกิจกรรมการศึกษาของสถานศึกษา	 ให้บรรลุเป้าหมาย

ได้อย่างดยีิง่หากขาดกลุม่บคุคลดงักล่าวแล้วอาจท�าให้การ

จดัการศกึษาไม่ประสบความส�าเรจ็ซึง่เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	

เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีจัดการศึกษา	 จ�านวน	 8	

โรงเรียน	 1	 ศูนย์พัฒนาเด็กและเป็นองค์กรหลักในการ

จดัการและส่งเสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ประชาชน

ในเขตบริการได้รบับรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่คุีณภาพ

ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและการจดัการศกึษาเพือ่ให้ผูเ้รยีนเป็นคนดเีก่งและ

อยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุทัง้นีเ้นือ่งจากสถานศกึษาเป็น

หน่วยงานหนึง่ของสงัคมสถานศกึษาจงึควรเป็นสถานศกึษา

ของชุมชนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยการรู้เห็นและ

ความร่วมมือของประชาชนและชุมชนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนจึงมีความส�าคัญเนื่องจากท�าให้ประชาชนได้ทราบ

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานและกจิกรรมต่างๆของสถานศกึษา

เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือความม่ันใจและความนิยมให้

เกิดขึ้นในชุมชน

 ในการแต่งตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 พบว่าการเข้ามามี

บทบาทในการปฏบิตัหิน้าทีย่งัขาดความสมบรูณ์	เนือ่งจาก

บางคนขาดความพร้อมในด้านเวลา	ความรู	้ความคดิเฉพาะ

ตัว	 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาได้ทุก

กิจกรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการจัดการศึกษาอยู่

ในระดับน้อยในภาพรวมของแต่ละงาน	 ยกเว้นงานความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเท่าน้ัน	 (กองการศึกษา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด.	2552	:	5)	

	 ผู้ท�าการศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

สภาพปัจจุบัน	 และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมตาม

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน

โรงเรยีนสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพือ่น�าผลการศกึษาไป

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา

ต่อไป

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

	 1.		เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม	 ตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 ในการ

บริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด

	 2.		เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วน

ร่วม	ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 3.		เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม	

ตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน	

ในการบริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด

วิธีการวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก�าหนดขอบเขต

ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้	

ได้แก่	คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน	โรงเรยีนสังกดั

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประจ�าปีการศึกษา	

2557	จ�านวนทั้งสิ้น	108	คน

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น	

2	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 	 1.2.1	 กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาและ

จ�านวนคณะกรรมการสถานศึกษา	 ได้แก่	 เทศบาลวัดสระ

ทอง	15	คน	 เทศบาลวัดบูรพาภิราม	15	คน	 เทศบาลวัด

เหนือ	เทศบาลวัดเหนือเทศบาลวัดเหนือ	15	คน	เทศบาล
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วดัป่าเรไร	15	คน	เทศบาลหนองหญ้าม้าฯ	15	คน	เทศบาล

วัดเวฬุวัน	15	คน	เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	9	คน	อนุบาล

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	9	คน	ผูใ้ห้ข้อมลูส�าหรบัศกึษาสภาพ

และสภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ในการ

บริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	

Yamane.	1973	:	125)	ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้	86	คน	

ได้จากการสุ่มแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	

โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม	ท�าการสุ่มมา	80%

	 	 	 1.2.2	 กลุ่มเป้าหมาย	 ซ่ึงเป็นตัวแทน

คณะกรรมการสถานศึกษา	 ของแต่ละโรงเรียน	 ในสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วย

	 	 	 	 1.	ผูแ้ทนผูป้กครอง	จ�านวน	1	คน	

ที่เคยเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน	ตามโครงการการบรหิารสถานศกึษาโดยโรงเรยีน

เป็นฐาน	(SBMLD)	

	 	 	 	 2.	ผู้แทนองค์กรชุมชน	 จ�านวน	 

1	คน	ที่เป็นประธานชุมชน	

	 	 	 	 3.		ผูแ้ทนองค์กรปกครองท้องถิน่

จ�านวน	1	คน	ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสถานศึกษาที่ได้รับผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษา

	 	 	 	 4.	ผู้แทนศิษย์เก่าจ�านวน	 1	 คน

ที่มีอาชีพและบทบาททางสังคมเป็นที่รู ้จักกับชุมชนและ

สังคมเมืองร้อยเอ็ด

	 	 	 	 5.	ผู ้ แทนพระภิกษุและหรือ

องค์กรศาสนาอื่นๆ	 จ�านวน	 1	 รูป	 ที่เป็นพระภิกษุผู้สอน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดบูรพาภิราม

	 	 	 	 6.	ผู้แทนครูจ�านวน	 7	 คน	 ที่มี

บทบาทหน้าที่ด้านงานวิชาการ

	 	 	 	 7.	ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 

1	 คนที่เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

	 	 	 	 8.	ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	

1	คน	ที่ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาใน

สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น	 ส�าหรับศึกษาแนวทางการ

พฒันาการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐาน	ในการบรหิารงานโรงเรยีน	สังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	

จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	14	คน	โดยการสนทนากลุม่ได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	

	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1		 เครื่องมือ

	 	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้เป็นแบบ 

สอบถามส�าหรบัถามความคดิเหน็ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เกี่ยวกับสภาพการมีส่วน

ร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 ในการบริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่สร้างขึ้นตามความมุ่งหมาย	

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที	่1	 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	(Check	List)

	 	 	 ตอนที	่2		 แบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพ	และสภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วม	

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการบริหาร

งานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 โดยใช้เกณฑ์ก�าหนดคะแนน

และมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(บุญชม	ศรีสะอาด.	

2545	:	102)	จ�านวน	34	ข้อ

  2.2		 ข้ันตอนการหาคณุภาพเครือ่งมอื	ผูศ้กึษา

ด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามตามขั้นตอน	

ดังนี้

	 	 	 1)	ศกึษาหลกัการ	แนวคดิ	กรอบแนวคดิ

ของการศึกษา	 ทฤษฎีจากเอกสาร	 ต�ารา	 บทความทาง

วิชาการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน�าผลการศึกษามาส

ร้างแบบสอบถาม	โดยขอค�าแนะน�าจากอาจารย์	ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้า
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	 	 	 2)		ก�าหนดกรอบแนวคดิ	และขอบข่ายใน

การสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ

ศึกษา	และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

	 	 	 3)		สร้างแบบสอบถามตามบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	12	ด้าน

	 	 	 4)	น�าแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นให้

อาจารย์ทีป่รกึษาการศกึษาค้นคว้า	ตรวจสอบแก้ไขแล้วน�า

มาปรับปรุงแก้ไขสร้างใหม่	 เสร็จแล้วน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	3	ท่าน	ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	ด้าน

การใช้ภาษา	ด้านโครงสร้าง	และ	ด้านอื่นๆ	ที่เห็นสมควร

ปรับปรุงแก้ไข	โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

	 	 	 5)	น�าผลการประเมินจากผู ้เชี่ยวชาญ

ค�านวณหาค่าความสอดคล้องตามความ	มุ่งหมาย	 (Index	

of	 item	Objective	Congruence	:	 IOC)	และคัดเลือก

ข้อค�าถามทีม่ค่ีาตัง้แต่	0.50	ขึน้ไป	ผลการตรวจสอบปรากฏ

ว่ามค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง	(IOC)	รายข้ออยูร่ะหว่าง	0.50-

1.00	จึงน�าไปใช้เป็นข้อค�าถามได้

	 	 	 6)		น�าแบบสอบถามทีไ่ด้ไปทดลองใช้	(Try	

out)	กับคณะกรรมการสถานศึกษา	ขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 30	 ชุด	

จากนั้นน�าแบบสอบถามฉบับ	 ที่ตอบแล้ว	 และมีความ

สมบูรณ์หาค่าความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 โดยค�านวณหา

สมัประสทิธิอ์ลัฟา	(α -	Coefficient)	ตามวธิขีองครอนบาค	
(Cronbach)	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2553	:	117)	ซึ่งมีความ

เชื่อมั่นสภาพการมีส ่วนตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	คือ	.897	และ	.906

	 	 	 7)	น�าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้า	 เพื่อขอค�าแนะน�าปรับปรุงแก้ไข

เครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์

	 	 	 8)		จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

เพื่อน�าไปด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้ศึกษาได้ท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 และน�า

เสนอผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 1.		ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 โดยการ

หาค่าความถี่	และร้อยละ

	 2.		วิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วม	 และวิเคราะห์

สภาพที่พึงประสงค์ของการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการบริหาร

งานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.		การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา	พัฒนาการมี

ส่วนร่วม	ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	ในการบริหารงานโรงเรียน	สังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		สถิติที่ ใช ้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ

ประกอบด้วย

	 	 1.1		 การหาความเทีย่งตรง	(Content	Validity)	

ของแบบสอบถามสภาพ	 ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานโรงเรยีน

สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็โดยใช้สตูรดชันคีวามสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกบันยิามศพัท์เฉพาะ	(สมบตั	ิท้ายเรอืค�า.	

2551	:	101-102)

	 	 1.2	 การหาค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

สภาพ	สภาพการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	หาโดยวิธี

การใช้สตูร	สมัประสทิธิแ์อลฟ่า	(α -	Coefficient)	(บญุชม	

ศรีสะอาด.	2545	:	99)

	 2.	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ประกอบด้วย

	 	 2.1		 ค่าเฉล่ีย	 (Arithmetic	 Mean)	 ใช้สูตร	 

(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	105)	

	 	 2.2	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)	ใช้สูตร	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	106)
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ผลการศึกษาค้นคว้า

	 จากการศึกษาค้นคว้า	สรุปผลได้ดังนี้

	 1.	 สภาพการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการบริหารงาน

โรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดย

รวมทุกด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง

ล�าดบัจากมากไปหาน้อย	3	อนัดบัคอื	ด้านท่ี	12	การปฏบิตัิ

การอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ของสถานศึกษานั้น	ด้านที่	9	การเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	 ตลอดจนประสานงานกับ

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชนและ	 มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่น	และด้านที่	6	การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก	

ดูแลเด็กพิการ	 เด็กด้อยโอกาส	 และเด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	ดังตาราง	

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับ

สภาพการมส่ีวนร่วมตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในการบริหารงาน	โรงเรียน	สังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมรายด้าน

ด้าน

ที่

สภาพการมีส่วนร่วม

ตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

x̄ S.D. ระดับ

1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

และเสนอแนะในการด�าเนินงาน

ตามภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัด

มอบหมายให้สถานศึกษาปฏิบัติ

4.90 .34 มากที่สุด

2 การให้ความร่วมมือส่งเสริม

สนับสนุน	ให้สถานศึกษาปฏิบัติ

งานที่ได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานต้นสังกัดส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์

4.97 .18 มากที่สุด

โดยรวม 4.93 .26 มากที่สุด

	 2.	 สภาพทีพ่งึประสงค์การมส่ีวนร่วมตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ

บริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอด็โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	3	อนัดบัคือ	ด้าน

ที่	7	การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ด้านวิชาการด้านงบประมาณ	ด้านบริหารงานบุคคล	และ

ด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา	ด้านที่	4	การก�ากับ	

และติดตามการด�าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา	 และ

ด้านที่	 1	 การก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาน

ศึกษา	ดังตาราง	

ตาราง 2	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับ

สภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วม	 ตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการบริหารงาน

โรงเรียน	สังกัดเทศบาล	เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน

ที่

สภาพที่พึงประสงค์การมีส่วน

ร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

x̄ S.D. ระดับ

1 การก�าหนดนโยบายและแผน

พัฒนาของสถานศึกษา

4.35 0.63 มาก

2 การให้ความเห็นชอบแผน

ปฏิบัติการประจ�าปีของสถาน

ศึกษา	

3.19 0.91 ปาน

กลาง

3 การให้ความเห็นชอบในการจัด

ท�าสาระหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่น	

3.06 1.09 ปาน

กลาง

4 การก�ากับ	และติดตามการ

ด�าเนินงานตามแผนของสถาน

ศึกษา	

4.40 0.68 มาก

5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้

เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่ว

ถึงมีคุณภาพและ	ได้มาตรฐาน	

3.12 1.07 ปาน

กลาง
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ตาราง 2	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับ

สภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วม	 ตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการบริหารงาน

โรงเรยีน	สงักดัเทศบาล	เมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	(ต่อ)

ด้าน

ที่

สภาพที่พึงประสงค์การมีส่วน

ร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

x̄ S.D. ระดับ

6 การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์

สิทธิเด็ก	ดูแลเด็กพิการ	เด็ก

ด้อยโอกาสและเด็กที่มีความ

สามารถพิเศษให้ได้รับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ	

2.91 1.05 ปาน

กลาง

7 การเสนอแนวทางและมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการด้าน

วิชาการด้านงบประมาณ	ด้าน

บริหารงานบุคคล	และด้านการ

บริหารทั่วไปของสถานศึกษา	

4.81 0.40 มากที่สุด

8 การส่งเสริมให้มีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา	ตลอด

จนวิทยากรภายนอกและ	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเสริม

สร้างพัฒนาการของนักเรียน

ทุกด้าน	รวมทั้งสืบสานจารีต

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น	

4.18 0.78 มาก

9 การเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	

ตลอดจนประสานงานกับ

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	

เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชนและมีส่วน

ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	

4.06 0.96 มาก

10 การให้ความเห็นชอบรายงาน

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี	

ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ

สาธารณชน	

2.35 0.91 น้อย

ตาราง 2	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับ

สภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วม	 ตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการบริหารงาน

โรงเรยีน	สงักดัเทศบาล	เมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	(ต่อ)

ด้าน

ที่

สภาพที่พึงประสงค์การมีส่วน

ร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

x̄ S.D. ระดับ

11 การแต่งตั้งที่ปรึกษา	หรือคณะ

อนุกรรมการเพื่อการด�าเนิน

งานตามระเบียบนี้ตามที่เห็น

สมควร	

2.42 0.61 น้อย

12 การปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมายจากหน่วยงานต้น

สังกัดของสถานศึกษานั้น	

2.22 0.58 น้อย

โดยรวม 3.42 0.81
ปาน

กลาง

	 3.		การสนทนากลุม่แนวทางพฒันาการมส่ีวนร่วม	

ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	ในการบรหิารงานโรงเรยีน	สังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ดผลการสนทนากลุ่มได้ผลดังนี้

	 	 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบพัฒนาคณะ

กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มเีจตคตทิีด่แีละถกูต้อง

ต่อการเป็นกรรมการสถานศึกษา	พฒันาให้รูบ้ทบาทหน้าที่

และพฒันาทักษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นกรรมการสถานศกึษา	

โดยจดัสรรงบประมาณและระบบการอบรมให้กบักรรมการ

ทกุชดุ	และมกีารอบรมผูบ้รหิาร	คร	ูบคุลากรทางการศกึษา

อืน่	ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ

สถานศึกษา	 ซึ่งเมื่อมีความรู ้ความสามารถและเข้าใจ

บทบาทหน้าทีอ่ย่างดแีล้ว	กเ็ชือ่ได้ว่าจะท�าให้เกดิการมส่ีวน

ร่วมในการจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล

	 1.		ผลการศกึษาสภาพการมส่ีวนร่วม	ตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 ในการ
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บริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของนพรัตน์	มั่นคง	(2556	:	131-142)	ศึกษา

สภาพปัญหาและแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	

เขต	 5	 พบว่า	 สภาพการมีส่วนร่วมตามบทบาทของคณะ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน	ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต	 5	 โดยรวมทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก	สอดคลองกับผลการศึกษาของชลฤดี	

ค�าสัตย์	(2555	:	81-86)	ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 พบว่า	

การปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาจันทบุรี	 โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก	 

	 2.		ผลการศกึษาสภาพทีพ่งึประสงค์การมส่ีวนร่วม	

ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา	 ขั้นพื้น

ฐาน	ในการบรหิารงานโรงเรยีน	สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาของทองม้วน	ศรีเจริญ	(2552	:	

66-68)	ศึกษาปัญหา	และความต้องการ	การมีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษา	ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	

อ�าเภอสตึก	 จังหวัดบุรีรัมย์	 การบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา	 พบว่า	 ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษา	 ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง			  

	 3.	 แนวทางการพัฒนาการมส่ีวนร่วม	ตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ในการ

บริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด

	 	 1)	ด้านการก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนา

ของสถานศกึษา	สถานศกึษาควรด�าเนนิการประชุมสัมมนา

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง	 และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้

แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในแผนพัฒนาสถานศึกษา

แต่ละปีการศกึษา	โดยให้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐานร่วมกันวิเคราะห์	ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

	 	 2)		ด้านการก�ากับและติดตามการด�าเนินงาน

ตามแผนของสถานศกึษาสถานศกึษาควรให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการก�ากับ	ติดตามการ

ด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาของสถานศึกษา	

และมีรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนดไว้ให้

กรรมการสถานศึกษาทราบเป็นระยะ

	 	 3)		ด้านการเสนอแนวทางและมส่ีวนร่วมในการ

บริหารจัดการด้านวิชาการด้านงบประมาณ	 ด้านบริหาร

งานบคุคล	และด้านการบรหิารทัว่ไปของสถานศกึษาสถาน

ศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ดังนี้

	 	 	 3.1)	 ด้านวิชาการ	 ควรให้มีการติดตาม	

ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้

ทัดเทียมโรงเรียนอื่นๆ	 รับทราบผลการประเมินการเรียน

ของผู้เรียน	 เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่อง	การอ่านไม่ออก	 เขียน

ไม่ได้	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ชุมชน	 และมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายด้านวิชาการ	

เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนของครใูห้มคุีณภาพมากยิง่ขึน้

	 	 	 3.2)		ด้านงบประมาณ	ควรมส่ีวนร่วมในการ

ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาน

ศึกษา	มส่ีวนในการตรวจสอบการเบกิ-จ่าย	เงนิงบประมาณ

ว่าเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่	 และเกิดผลประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนมากน้อยเพียงใด	 และมีส่วนในการจัดหาเงินงบ

ประมาณ	เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน	และการจัดหาทุนการศึกษาแก่

นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน

	 	 	 3.3)		ด้านบริหารงานบุคคล	ควรมีส่วนร่วม

ในการก�ากับ	 ดูแล	 ติดตาม	 และนิเทศการปฏิบัติงานของ

บคุลากรในสถานศกึษา	เพือ่ให้ส่งผลดต่ีอผูเ้รยีนให้มากทีส่ดุ	

มีส่วนร่วมในการพิจารณาขั้นความดีความชอบกับครูและ
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บุคลากรในสถานศึกษา	เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและมีความ

ยุติธรรมมากที่สุด

	 	 	 3.4)		ด้านการบรหิารทัว่ไป	ควรมกีารจดัให้

มกีารประชุมกรรมการสถานศกึษาอย่างสม�า่เสมอ	หรอืทุก

คร้ังทีม่กีารบรหิารจดัการการศกึษาภายในสถานศกึษา	เช่น	

ประชุมภาคเรียนละ	2	ครั้ง	คือ	ก่อนเปิดภาคเรียนที่	1	ครั้ง	

และก่อนปิดภาคเรยีน	1	ครัง้	ทกุคร้ังทีม่กีารประชมุให้คณะ

กรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วม

กับสถานศึกษาอย่างแท้จริง	

	 	 4)		ด้านการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา	 ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา

ท้องถิน่	เพือ่เสรมิสร้างพัฒนาการของนกัเรยีนทกุด้าน	รวม

ทัง้สบืสานจารีตประเพณศีลิปวฒันธรรม	ของท้องถิน่	สถาน

ศกึษาควรเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	ทกุกจิกรรมท่ีชมุชนจดัขึน้	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน

ตนเอง	จนเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมชุมชน	และ

มีการจ้างวิทยากรท้องถ่ินให้มาสอนเก่ียวกับวัฒนธรรม

ชุมชนต่างๆ	เพื่อให้ความรู้ท้องถิ่นไม่หมดไป	นักเรียนจะได้

รับความรู้และประสบการณ์จริงมากยิ่งขึ้น

	 	 5)		ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชน	 ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง

ภาครัฐและเอกชน	เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ

ของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	 ควร

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	วัด	ภาครัฐ	 เอกชนและ

สถานศกึษาเพือ่จดัท�าเครอืข่ายในการระดมทรัพยากรเพือ่

จัดการศึกษา	 เพื่อให้สถานศึกษา	 เป็นแหล่งวิชาการของ

ชุมชน	 และเกิดความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆ	 สถาน

ศกึษาควรเอือ้ความรูใ้นทกุๆ	ด้าน	และเปิดโอกาสให้ชมุชน

เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้	เช่น	ห้องสมุด	ห้องคอมพิวเตอร์	ห้อง

ปฏิบัติการต่างๆ	

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า

	 จากการศึกษาค้นคว้าสภาพปัจจุบัน	และแนวทาง

การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานโรงเรยีน	

สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ผูศ้กึษาค้นคว้า

พบประเด็นที่สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 ผลการศกึษาสภาพการมส่ีวนร่วม	ตามบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในการ

บริหารงานโรงเรียน	 สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	3	อันดับ	คือ	ด้านที่	

12	การปฏบิตักิารอืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น	ด้านที่	9	การเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	 ตลอดจนประสาน

งานกบัองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน	เพือ่ให้สถานศกึษาเป็น

แหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน

และท้องถิ่น	และด้านที่	6	การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิ

เด็ก	 ดูแลเด็กพิการ	 เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความ

สามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	 ซ่ึง 

สอดคลองกับผลการศึกษาของนพรัตน์	 มั่นคง	 (2556	 :	

131-142)	 ศึกษาสภาพ	 ปัญหาและแนวทางพัฒนาการมี

ส่วนร่วมตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5	พบว่า	สภาพการมีส่วนร่วม

ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานของ

โรงเรียน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่นเขต	5	โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากสอดคลอง

กับผลการศึกษาของชลฤดี	ค�าสัตย์	(2555	:	81-86)	ศึกษา

การปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศกึษาจนัทบรุ	ีพบว่า	การปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าทีข่อง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร	ีโดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก	

	 2.		ผลการศกึษาสภาพทีพ่งึประสงค์การมส่ีวนร่วม	

ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	ในการบรหิารงานโรงเรยีน	สังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	
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จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	3	อนัดบั	

คอื	ด้านที	่7	การเสนอแนวทางและมส่ีวนร่วมในการบรหิาร

จดัการด้านวชิาการด้านงบประมาณ	ด้านบรหิารงานบคุคล	

และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา	 ด้านที่	 4	 การ

ก�ากบั	และตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนของสถานศึกษา	

และด้านที	่1	การก�าหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถาน

ศึกษาซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของทองม้วน	ศรีเจริญ	

(2552	:	66-68)	ศกึษาปัญหาและความต้องการ	การมส่ีวน

ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน	อ�าเภอสตกึ	จงัหวดับรุรีมัย์	การบรหิารจดัการศกึษา

ของสถานศกึษา	พบว่า	ปัญหา	การมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ศึกษา	 ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง	

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1		 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควร

ก�าหนดนโยบายการบรหิารงานด้านการศกึษา	เกีย่วกบัการ

ส่งเสริมบทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ไว้ให้ชดัเจนและเป็นระบบ	

เพื่อส่งผลดีต่อการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษา	 โรงเรียนในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 1.2		 ระดับเทศบาลควรมีการก�ากับ	 ติดตาม	

และดูแลระบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ของแต่ละสถานศกึษาในสงักดั	เพือ่จะได้

เป็นการกระตุ้นการท�างาน	 และส่งผลดีต่อการสร้างความ

สัมพนัธ์อนัดต่ีอกนัระหว่าง	เทศบาล	ชมุชนและสถานศกึษา

	 2.		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรศึกษารปูแบบการมส่ีวนร่วมของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในลักษณะอื่นๆ	เช่น	การ

พฒันาตามกระบวนการ	PDCA	SBMSBMLD	และเศรษฐกจิ

พอเพียง	เป็นต้น

	 	 2.2		 ควรศึกษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดอื่น
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การศึกษาสภาพในการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Teacher Development in the Execution of Rover Scout Activities 

of Kanchanaburi Industrial and Community Education College, 

Office of Vocational Education Commission

ประชารัฐ	สาระวิเศษ1,	ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง2,	และอนุสรณ์	ถูสินแก่น3

Pracharat	Sarawiset1,	Teerawat	Yeamsaeng2,	and	Anusorn	Thusinkaen3

        

บทคัดย่อ

	 การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพการด�าเนนิงานกจิกรรมลูกเสือวสิามญั	ของครวูทิยาลัยการอาชีพ

กาญจนบุรี	2)	เพื่อเสนอแนะ	การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ในวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	รองผู้บริหาร	และครูผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญ	จ�านวน	27	คน	สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.		ผลการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	 ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 พบว่า	 1.1)	 การด�าเนินงาน

กจิกรรมลกูเสอืวสิามญั	ของวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบรุ	ีโดยรวม ผู้บรหิารสถานศึกษา	ระดบัปฏิบัตโิดยรวมอยูใ่นระดบั

น้อย	(x̄ =	1.89)	ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.87)	และครูผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญ	ระดับปฏิบัติโดยรวม

อยู่ในระดับน้อย	 (x̄ =	1.94)	1.2)	การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	ด้านงาน

ทะเบียนลูกเสือ	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษา	ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.80)	รองผู้บริหาร	ระดับปฏิบัติ

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย	 (x̄ =	1.87)	และครูผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญ	ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	 (x̄ =	1.92)	 
1.3)	การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการ	อาชีพกาญจนบุรี	ด้านงานการเงิน	พบว่า	ผู้บริหารสถาน

ศึกษา ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.93)	รองผู้บริหาร	ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.93) 
และครผููก้�ากบัลกูเสอืวสิามญัระดบัปฏบิตัโิดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย	(x̄ =	1.93) 1.4)	การด�าเนนิงานกจิกรรมลกูเสอืวสิามญั	

ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 ด้านงานพัสดุ	 พบว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	 

(x̄ =	2.00)	รอง	ผู้บริหาร	ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.86)	และครูผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญ	ระดับปฏิบัติ

1	ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2	อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3	อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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โดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.98)	1.4)	การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	ด้าน

งานวิชาการ	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษา	ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.86)	รองผู้บริหาร	ระดับปฏิบัติ

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย	(x̄ =	1.86)	และครูผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญ	ระดับปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ

	 2.	 ผลการวิเคราะห์	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	 ของวิทยาลัยการอาชีพ

กาญจนบุรี	พบว่า	2.1)	ผู้บริหาร	มีข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญใน	ด้านงานทะเบียน ควรมีการ

จดัท�าทะเบยีนและเอกสารทางลกูเสอือย่างเป็นระบบ	รวมถงึเอกสารในการขอจดัตัง้กองลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชาให้เป็น

ปัจจบุนั ด้านงานการเงนิ ควรมกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการเงนิของลูกเสอื	ด้านวชิาการ ควรมกีารวางแผน

การท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนทุก

ครัง้	2.2)	รองผูบ้รหิาร	มข้ีอเสนอแนะในการด�าเนนิงานกจิกรรมลกูเสอืวสิามญั	ด้านงานทะเบียน ควรมกีารจดัท�าทะเบยีน

และเอกสารทางลูกเสืออย่างเป็นระบบ	รวมถึงเอกสารในการขอจัดตั้งกองลูกเสือและผู้บังคับบัญชาให้เป็นปัจจุบัน	ด้าน

งานการเงิน ควรมีการวางแผนจัดเก็บเงินค่าบ�ารุงลูกเสือ	 จากลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือประจ�าปี	ด้านงานพัสดุ 

ควรมกีารจดัหาวสัดอุุปกรณ์และสือ่การสอนทีเ่พยีงพอและทนัสมยั	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือทีจ่ดั

กิจกรรม	ด้านวิชาการ ควรมีการวางแผนการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดให้มี

การใช้สือ่ในการจดัการเรยีนการสอนทกุครัง้	2.3)	ครผูู้ก�ากับลูกเสอื	มข้ีอเสนอแนะในการด�าเนนิงานกจิกรรมลูกเสือวสิามญั	

ด้านงานทะเบียน ควรมีการจัดท�าทะเบียนและเอกสารทางลูกเสืออย่างเป็นระบบ	รวมถึงเอกสารในการขอจัดตั้งกองลูก

เสอืและผูบ้งัคบับญัชาให้เป็นปัจจุบนั	ด้านงานการเงินควรมกีารจดัท�าบญัชกีารเงนิลกูเสอืและทะเบยีนคมุใบเสรจ็รบัเงนิ

ค่าบ�ารุงลูกเสือควรมีการวางแผนจัดเก็บเงินค่าบ�ารุงลูกเสือ	จากลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือประจ�าปี	ด้านงานพัสดุ 

ควรมกีารจดัหาวสัดอุุปกรณ์และสือ่การสอนทีเ่พยีงพอและทนัสมยั	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือทีจ่ดั

กจิกรรม ด้านวชิาการ ควรมกีารวางแผนการท�างานร่วมกันเปน็หมูค่ณะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและจดัให้มี

การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง	

 ค�าส�าคัญ	:	การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

        Abstract

	 The	research	aimed	to:	1)	study	the	state	of	execution	of	rover	scout	activities	of	the	teachers	

in	Kanchanaburi	Industrial	and	Community	Education	College;	2)	study	suggestions	for	the	execution	

of	rover	scout	activities	in	Kanchanaburi	Industrial	and	Community	Education	College.	The	research	

target	group	comprised	the	college	administrator,	the	deputy	administrator	and	the	teachers	who	

were	 scoutmasters,	 totally	 27	persons.	 The	data	were	 analyzed	using	 frequency	distribution	with	

description.	The	statistics	used	were	percentage,	mean	and	standard	deviation.	

The results revealed that: 

	 1.		The	 execution	 of	 rover	 scout	 activities	 of	 the	 teachers	 in	 Kanchanaburi	 Industrial	 and	
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Community	Education	College:	by	the	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.89)	;	
by	the	deputy	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.87)	;	and	by	the	teachers	who	

were	scoutmasters,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.94)
	 2.		The	execution	of	rover	scout	activities	in	Kanchanaburi	Industrial	and	Community	Education	

College,	on	the	aspect	of	scout	record,	revealed	that:	by	the	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	

low	level	(x̄ =	1.80)	;	by	the	deputy	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.87)	;	and	
by	the	teachers	who	were	scoutmasters,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.92)
	 3.	 The	execution	of	rover	scout	activities	in	Kanchanaburi	Industrial	and	Community	Education	

College,	on	the	aspect	of	finance,	revealed	that:	by	the	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	

level	(x̄ =	1.93)	;	by	the	deputy	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.93)	;	and	by	
the	teachers	who	were	scoutmasters,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.93)
	 4.		The	execution	of	rover	scout	activities	in	Kanchanaburi	Industrial	and	Community	Education	

College,	on	the	aspect	of	supplies,	revealed	that:	by	the	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	

level	(x̄ =	2.00)	;	by	the	deputy	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.86)	;	and	by	
the	teachers	who	were	scoutmasters,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.98)
	 5.		The	execution	of	rover	scout	activities	in	Kanchanaburi	Industrial	and	Community	Education	

College,	on	the	aspect	of	academic	affairs,	revealed	that:	by	the	administrator,	on	the	whole,	was	in	

the	low	level	(x̄ =	1.86)	;	by	the	deputy	administrator,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.86)	
;	and	by	the	teachers	who	were	scoutmasters,	on	the	whole,	was	in	the	low	level	(x̄ =	1.92)

 Keywords	:	Execution	of	Rover	Scout	Activities

บทน�า

	 กิจกรรมลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียน	

กจิกรรมด้านนีมี้จุดมุง่หมายเพือ่อบรมนกัเรยีนเป็นเยาวชน

ของชาติได้พัฒนาตนเอง	 รู้จักเสียสละ	 มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชน	 สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นพลเมืองด	ี

พระราชบัญญัติลูกเสือ	พ.ศ.	2551	ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์

เพือ่พัฒนาลกูเสือทัง้ทางกาย	สตปัิญญา	จติใจ	และศีลธรรม	

ให้เป็นพลเมืองดี	 มีความรับผิดชอบ	 และช่วยสร้างสรรค์

สังคมให้เกิดความสามัคคี	และมีความเจริญก้าวหน้า	ทั้งนี้	

เพื่อความสงบสุข	 และความมั่นคงของประเทศชาติโดย

ประสงค์ให้ผู้เรียนมีนิสัยในการสังเกต	 จดจ�า	 เช่ือฟัง	 และ

พ่ึงตนเอง	ให้ซือ่สตัย์สจุรติ	มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจ

ผู้อื่น	 ให้รู ้จักบ�าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์	 ให้รู้จัก

ท�าการฝีมอื	และฝึกฝนให้ท�ากจิการต่างๆ	ตามความเหมาะ

สม	ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี	วัฒนธรรมที่ดี	

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	 ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ของ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทาง

ร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญาและศีลธรรม	ให้เป็นพลเมืองดี	มี

ความรับผิดชอบ	 และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ

สามัคคี	และมีความเจริญก้าวหน้า	ทั้งนี้	เพื่อความสงบสุข	

และความม่ันคงของประเทศชาติโดยประสงค์ให้ผู้เรียนมี

นิสัยในการสังเกต	จดจ�า	เชื่อฟัง	และพึ่งตนเอง	ให้ซื่อสัตย์
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สจุริต	มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่	ให้รูจ้กับ�าเพญ็

ตนเพื่อสาธารณประโยชน์	 ให้รู้จักท�าการฝีมือ	 และฝึกฝน

ให้ท�ากจิกรรมต่างๆ	ซึง่จะส่งผลให้ผูเ้รยีนทีจ่บหลกัสูตรออก

ไปแล้วเป็นบคุคลทีส่มบรูณ์	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และสมา

รถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 (ส�านักงานลูกเสือแห่ง

ชาติ.	2551	:	2)

	 อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน	

ปัจจบุนัพบว่ามปัีญหามากมาย	ได้แก่	การฝึกอบรมผูบ้งัคบั

บัญชาลูกเสือ	 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเท่าที่

ควร	ท�าให้ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืไม่สามารถน�าความรูท้ัง้ทาง

วิชาการ	 ทักษะ	 ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการฝึก

อบรมไปใช้ในสถานศึกษาให้เป็นผลส�าเร็จเท่าที่ควร	 อีก

ประการหนึ่งคือผู้บังคับบัญชาลูกเสือบางคนไม่ตั้งใจอบรม

สั่งสอนลูกเสือ	 ตามอุดมการณ์ลูกเสือ	 แต่มุ่งท่ีตนเองเป็น

หลัก	 อาทิการขอเหรียญตราการสอนตามหน้าที่	 ตามท่ี

ก�าหนดให้เท่านั้น	(เพทาย	อมาตยกุล.	2531	:	50)	และใน

การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญใน	 วิทยาลัยการ

อาชพีกาญจนบรุใีนปีการศกึษาทีผ่่านมานัน้	ยงัมปัีญหาและ

อุปสรรคหลายอย่างท่ีจะท�าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับผู้เรียนได	้

ผู ้วิจัยซึ่งท�าหน้าที่ รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญ	 ของ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีอยู่แล้ว	 จึงมีความตั้งใจที่จะ

ศกึษาสภาพการด�าเนนิงานและข้อเสนอแนะในการด�าเนนิ

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	 ของวิทยาลัยการอาชีพ

กาญจนบุรีต่อไป

ค�าถามการวิจัย

	 1.		สภาพการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	อยู่ในระดับใด

	 2.	 การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	มีข้อเสนอแนะใดบ้าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้

ดังนี้	คือ

	 1.		ศึกษาสภาพการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ

วิสามัญ	ของครูวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

	 2.		ศึกษาข้อเสนอแนะ	การด�าเนนิงานกจิกรรมลูก

เสือวิสามัญ	ในวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	

	 วิธดี�าเนนิการวิจยัการวจัิยเก่ียวกับการศึกษาสภาพ

การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	 ของวิทยาลัยการ

อาชีพกาญจนบุรี	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา	ในครั้งนี้	มีวิธีการด�าเนินการ	ดังนี้

 1.  วัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาสภาพในการด�าเนิน

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ใน	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านทะเบียน	

ด้านการเงิน	ด้านพัสดุ	ด้านงานวิชาการ

 2.  เป้าหมาย ข้อสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

และการพัฒนาการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

  3.  กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและให้ข้อมูล 

	 	 ประชากร	ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จัิยได้ก�าหนดกลุ่ม

ผู้ร่วมวิจัยและให้ข้อมูล	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร	 จ�านวน	

1	คน	รองผู้บริหาร	จ�านวน	4	คน	ครูผู้ก�ากับลูกเสือวิสามัญ	

จ�านวน	22	คน

 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ก�าหนดวิธี

การสร้างเครือ่งมอืวจิยั	ตลอดจนการหาคณุภาพของเคร่ือง

มือ	ดังนี้

	 	 4.1		 ลักษณะของเครื่องมือวิจัย

	 	 	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็น

แบบสอบถาม	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที	่1	 เป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 มีลักษณะเป็นแบบ 

สอบถามแบบเลือกตอบ	(Check	List)	

	 	 	 ตอนที	่2		เป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ระดับสภาพในการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของ

วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบรุ	ี4	ด้าน	ดงันี	้1.	ด้านทะเบยีน	

2.	ด้านการเงิน	3.	ด้านพัสดุ	4.	ด้านงานวิชาการ

	 	 	 ตอนที	่3		เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
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เกีย่วกบัข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนนิงานกจิกรรมลกู

เสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	

	 	 4.2		 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

	 	 	 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมอืในการ

วิจัย	มีวิธีการดังนี้

	 	 	 4.2.1		 ศกึษาเอกสาร	ต�าราและงานวจิยั

ทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพการด�าเนนิงานกจิกรรมลกูเสอืวิสามญั

ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

	 	 	 4.2.2		 ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคริ์ท

	 	 	 4.2.3		 ด�าเนินการสร้างแบบสอบถาม

ตามกรอบสภาพการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

	 	 	 4.2.4		 น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอ

ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและ

แก้ไข

	 	 	 4.2.5	 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไข

ตามที่ประธานเสนอแล้วน�าเสนอให้ผู ้เชี่ยวชาญ	 ตรวจ

พิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา	 เลือกข้อค�าถามที่มีค่า	

IOC	ตั้งแต่	0.5	-	1.0	ขึ้นไปเป็นข้อค�าถาม	และที่ได้รับการ

ปรับปรุงตามผู้เชี่ยวชาญเสนอเพื่อน�าไปทดลองใช้

	 	 	 	 1.	น� าแบบสอบถามที่ แก ้ ไข

ปรับปรุงครั้งหลังสุดไปทดลองใช้	 (try-out)	 กับผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู ้ บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ	 ใน

วทิยาลยัการอาชพีพนมทวน	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	158	คน	โดย

แบ่งเป็น	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จ�านวน	 3	 คน	 ครูผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือ	 จ�านวน	 5	 คน	 และนักเรียนลูกเสือวิสามัญ	

จ�านวน	150	คน	

	 	 	 	 2.		น�าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้

แล้วไปวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 และรายด้าน	

โดยหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายเป็นรายข้อและรายด้าน	

(Item	Total	Correlation)	ตามวธิขีองเพยีร์สนั	โดยตดัข้อ

ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่ากว่า	0.23	ออกไป	ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่า	 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 มีค่า

ระหว่าง	0.53	ถึง	0.82

	 	 	 	 3.		น�าแบบสอบถามที่ผู ้ตอบได้

ตอบแล้ว	 มาหาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า	(Alpha-coefficient)	โดยวิธีของครอ

นบาค	 (Cronbach)	 อ้างอิงใน	 พวงรัตน์	 ทวีรัตน์	 (2538:	

126)

	 	 	 	 4.		น�าแบบสอบถามที่มีคุณภาพ

แล้วไปจัดพิมพ์ฉบับจริงเพื่อน�ามาใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่อไป

 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้วิจยัด�าเนนิการ

ตามขั้นตอนดังนี้

	 	 5.1	 น�าหนงัสือจากส�านกังานบณัฑติวทิยาลยั	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปยังผู ้อ�านวยการ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การศกึษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการวจิยัทกุขัน้ตอน

	 	 5.2		 ผู ้ วิจัยขออนุญาตน�าหนังสือส ่งจาก 

ผู้อ�านวยการ	 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ	 สภาพในการด�าเนินงาน

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ด้วยตนเอง	

และให้เวลากับผู้บริหารและครูผู้ก�ากับลูกเสือและลูกเสือ

วิสามัญ	 ในการตอบและพิจารณาแบบสอบถามเป็นเวลา

ประมาณ	10	วัน

	 	 5.3	 ผู้วิจัยติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนจาก	

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	ด้วยตนเอง

 6.  การจัดท�าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 6.1		 ผู ้วิ จัยน�าแบบสอบถามที่ได ้รับคืนมา

ทั้งหมดมาตรวจความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของการ

ตอบ	แล้วตรวจให้คะแนนเฉพาะตอนที่	2

	 	 6.2	 น�าข้อมลูทีไ่ด้มาแยกเป็นกลุม่	ตามตวัแปร

รูปแบบเพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	เพื่อหาค่าเฉลี่ย	ค่า
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรายข้อและรายด้าน

   6.2.1	 วเิคราะห์ข้อมลูส่วนตวัของผูต้อบ

แบบสอบถาม	โดยใช้ร้อยละ	(Percentage)

	 	 	 6.2.2		 วิเคราะห์เพื่อทราบระดับสภาพ

การด�าเนนิงานกจิกรรมลกูเสอืวสิามญัในวทิยาลยัการอาชพี

กาญจนบุรี	 โดยใช้ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	โดยน�าเสนอเป็นตาราง

ประกอบการแปรความหมายรายข้อแต่ละด้าน	(บุญชม	

ศรีสะอาด.	2545	:	100)

 7.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 	 การวิจัยในครั้งนี้	มีสถิติที่ใช้ในการวิจัยดังนี้

	 	 7.1		 สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และ	

S.D.	

	 	 7.2		 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ

	 	 	 7.2.1	 การหาอ�านาจจ�าแนก	 การหา

อ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถามที่ละข้อโดยใช้ค่าสหพันธ์

อย่างง่าย	(Item	Total	Correlation)	ของเปียร์สนั	(Pearson)

   7.2.2		 การหาค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	

การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ	์

แอลฟ่า	ของครอนบาค	(Cronbach’s	µ-Coefficient)

 8.  ผลลัพธ์ 

	 	 ได้ข้อมูลสภาพและข้อเสนอแนะในการด�าเนิน

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพ

กาญจนบุรี	

ผลการวิจัย

	 การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการด�าเนินงาน

กจิกรรมลกูเสอืวสิามญั	ของวทิยาลยั	การอาชีพกาญจนบรุี	

ผู้วิจัยได้น�าเสนอข้อมูลตามล�าดับ	ดังนี้

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม	พบว่า	สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	การ

ด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการอาชีพ

กาญจนบรุ	ีส่วนใหญ่เป็น	ครผููก้�ากบัลูกเสอืวสิามญั	จ�านวน	

22	คนคิดเป็นร้อยละ	81.48	ผู้บริหาร	จ�านวน	1	คน	คิด

เป็นร้อยละ	3.70	รองผู้บรหิาร	จ�านวน	4	คน	คดิเป็นร้อยละ	

14.81	และไม่มีวุฒิทางลูกเสือ	จ�านวน	5	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	18.51	วุฒิ	B.T.C	จ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.81	

วฒุ	ิA.T.C	จ�านวน	16	คน	คดิเป็นร้อยละ	59.25	วฒุ	ิA.L.T./	

วูดแบดจ์	3	ท่อน	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.70	และ	

L.T./	วูดแบดจ์	4	ท่อน	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.70	

ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ด้านงานลกูเสอืต�า่กว่า	5	ปี	จ�านวน	

12	คน	คิดเป็นร้อยละ	44.44	ประสบการณ์	5-10	ปี	จ�านวน	

9	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.33	และประสบการณ์	มากกว่า	

10	ปี	จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.22	

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัสภาพการด�าเนนิ

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยการอาชีพ

กาญจนบุรี พบว่า	การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	

ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 โดยรวมและรายด้าน	

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้	 ระดับ

ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	3.82)	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงล�าดับจากมาก

ไปหาน้อย	คือ	ด้านทะเบียนลูกเสือ	(x̄ =	3.90)	ด้านการ
เงิน	 (x̄ =	3.83)	ด้านงานวิชาการ	(x̄ =	3.83)	และด้าน
ทะเบียนลูกเสือ	(x̄ =	3.72)	
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะแนว

ทางในการด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ของ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี พบว่า

	 	 3.1		 ผูบ้รหิาร	มข้ีอเสนอแนะในการด�าเนนิงาน

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญใน	ด้านงานทะเบียน ควรมีการจัด

ท�าทะเบียนและเอกสารทางลูกเสืออย่างเป็นระบบ	รวมถึง

เอกสารในการขอจดัตัง้กองลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชาให้เป็น

ปัจจบุนั ด้านงานการเงนิ ควรมกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าทีร่บัผิด

ชอบเกีย่วกบัการเงนิของลูกเสือ	และมกีารจดัเกบ็เงนิบ�ารงุ

ลกูเสอือย่างต่อเนือ่งและเป็นปัจจบุนั ด้านงานพสัด ุควรมี

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และส่ือการสอนท่ีเพียงพอและทัน

สมัย ด้านวิชาการ ควรมีการวางแผนการท�างานร่วมกัน

เป็นหมูค่ณะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและจัดให้

มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง	 รวมถึงควร
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เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้เรียนและทดสอบวิชาพิเศษของลูก

เสือตามความสมัครใจ	 และควรมีการวัดและประเมินผล

ตามหลกัสตูรกจิกรรมลกูเสอือย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง	แล้ว

น�าเอาผลการประเมนิทีไ่ด้ไปปรบัปรงุแก้ไขการจดักิจกรรม

ลูกเสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 3.2		 รองผูบ้รหิาร	มข้ีอเสนอแนะในการด�าเนนิ

งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ด้านงานทะเบียน ควรมีการ

จดัท�าทะเบยีนและเอกสารทางลกูเสอือย่างเป็นระบบ	รวม

ถงึเอกสารในการขอจดัตัง้กองลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชาให้

เป็นปัจจบุนั	ด้านงานการเงนิ ควรมกีารวางแผนจดัเกบ็เงนิ

ค่าบ�ารงุลกูเสอื	จากลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืประจ�า

ปี	และมกีารวางแผนจัดหาเงินสนบัสนนุกจิกรรมลูกเสอืของ

วิทยาลัยจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก	ด้านงานพัสดุ 

ควรมกีารจดัหาวสัดอุปุกรณ์และสือ่การสอนทีเ่พยีงพอและ

ทนัสมยั	เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืที่

จดักจิกรรม	ด้านวชิาการ ควรมกีารวางแผนการท�างานร่วม

กนัเป็นหมูค่ณะในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนและจดั

ให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง	และให้มี

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสืออย่าง

จรงิจงัและต่อเนือ่ง	ผูบ้งัคบับญัชาต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในการวัดและประเมินผล	

	 	 3.3	 ครูผู้ก�ากับลูกเสือ	 มีข้อเสนอแนะในการ

ด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ด้านงานทะเบียน ควร

มกีารจดัท�าทะเบียนและเอกสารทางลกูเสอือย่างเป็นระบบ	

รวมถงึเอกสารในการขอจดัตัง้กองลกูเสือและผูบ้งัคบับัญชา

ให้เป็นปัจจุบัน	ด้านงานการเงินควรมีการจัดท�าบัญชีการ

เงินลูกเสือและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินค่าบ�ารุงลูกเสือ

ควรมีการวางแผนจัดเก็บเงินค่าบ�ารุงลูกเสือ	 จากลูกเสือ

และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืประจ�าปี	และมกีารวางแผนจดัหา

เงินสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของวิทยาลัยจากชุมชนหรือ

หน่วยงานภายนอกควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการเงินของลูกเสือ	และควรมีการจัดเก็บเงินบ�ารุง

ลกูเสอือย่างต่อเนือ่งและเป็นปัจจบุนั ด้านงานพสัด ุควรมี

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนท่ีเพียงพอและทัน

สมยั	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทีจ่ดั

กิจกรรม ด้านวิชาการ ควรมีการวางแผนการท�างานร่วม

กนัเป็นหมูค่ณะในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนและจดั

ให้มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง	และให้มี

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสืออย่าง

จรงิจงัและต่อเนือ่ง	ผูบ้งัคบับญัชาต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในการวัดและประเมินผล

อภิปรายผล

 จาการวิจัย	 เรื่อง	 การศึกษาสภาพการด�าเนินงาน

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	อภปิรายผล

ได้	ดังนี้	

 1.	 การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	 ใน

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู 

ผู้ก�ากบัลูกเสือวสิามญั	และนกัเรยีนลูกเสือวสิามญั	โดยรวม 

ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย	 ที่เป็นอย่างนี้อาจเป็นเพราะ

ว่า	 ในด้านปฏิบัติจริงของผู้บริหารไม่เห็นความส�าคัญของ

กจิกรรมลกูเสอืเท่าทีค่วรส่วน	ครูผู้ก�ากบัยงัมคีวามรูพ้ืน้ฐาน

ด้านกิจกรรมลูกเสือไม่เพียงพอ	ประสบการณ์ในการสอน

ยังไม่มาก	 จึงท�าให้นักเรียนลูกเสือวิสามัญร่วมท�ากิจกรรม

ได้ไม่เต็มที่	 สอดคล้องกับ	 อรรถ	 ปราบริปูตลุง	 (2547	 :	

บทคัดย่อ)	 พบว่า	 ผลการศึกษาสภาพ	 ปัญหาของการจัด

กิจกรรมครูที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน	 ยังไม่

สามารถน�ากระบวนการบรหิารกจิกรรมลกูเสอืมาใช้พฒันา

กจิกรรมลูกเสือในโรงเรยีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพเท่าทีค่วร	

ศาสตราวุธ	บุ้งทอง	(2537	:	86)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การ

บริหารจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สังกัดกรมสามัญศึกษา	 จังหวัดยโสธร	 ผลการวิจัย	 พบว่า	

โรงเรียนได้ด�าเนินการบริหารกิจกรรมลูกเสือ	 ในระดับ	

“มาก”	 โดยที่ด้านการจัดองค์การมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มากกว่าการด้านการวางแผนและการควบคุมตามล�าดับ	

ส่วนการบงัคบับญัชาและการประสานงาน	โรงเรยีนด�าเนนิ

การในระดับ	“น้อย”	โรงเรียนมีความต้องต้องการเกี่ยวกับ
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การบริหารกิจกรรมลูกเสือ	ในระดับ	“มาก”	เมื่อวิเคราะห์

ทั้ง	 5	ด้าน	พบว่าโรงเรียนมีความต้องการทางด้านการจัด

องค์การ	ด้านการควบคมุ	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากกว่าการ

ด้านการวางแผน	ด้านการประสานงาน	และด้านการบงัคับ

บญัชาตามล�าดบั	ส�าหรบัแนวทางการปรบัปรุงประสิทธภิาพ

การบรหิารกจิการลกูเสอืนัน้	ผูบ้รหิารโรงเรยีนต้องมศีรทัธา

ในเรื่องอุดมการณ์ลูกเสือ	สนับสนุนและบ�ารุงขวัญให้ก�าลัง

ใจ	จัดตั้งองค์กรและวางแผนระบบการบริหาร	ส่งเสริมให้

ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื	จดักิจกรรมลกูเสอืเป็นภารกจิหลกัใน

การพัฒนาคนและจัดให้มีห้องหรือมุมลูกเสือในโรงเรียน	 

สพุร	ทองด	ี(2545	:	61)	ได้กล่าวว่า	การจดักจิกรรมลกูเสอื

สามัญรุ่นใหญ่	ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	ทั่วไปยังมีอุปสรรค	

และปัญหาอยูอ่กีมาก	ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในด้านครผููส้อน

กจิกรรมลกูเสอื	ปัญหาการบรหิารหลกัสตูรวชิาลกูเสอื	และ

ขาดการสนบัสนนุส่งเสรมิจากผูบ้รหิาร	จงึเป็นผลให้การจดั

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษามีข้อ

จ�ากัด

	 2.	 การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	 ของ

วทิยาลยัการอาชพีกาญจนบรุ	ีด้านงานทะเบยีนลกูเสอื	ด้าน

งานการเงิน	 ด้านงานพัสดุ	 และด้านงานวิชาการ	 พบว่า	 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครผููก้�ากบัลกูเสอืวสิามญั	และนกัเรยีน

ลูกเสือวิสามัญ	ระดับปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย	ที่เป็นอย่างนี้

อาจเป็นเพราะว่าการด�าเนนิทัง้	4	ด้านข้างต้น	ผูบ้รหิารควร

พัฒนาครูผู้ก�ากับให้มีประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมให้

มากขึน้และครผููก้�ากบัยงัไม่มปีระสบการณ์	ยงัไม่เชีย่วชาญ

ในด้านต่างๆ	 ท�าให้นักเรียนได้รับความรู้ได้ไม่เท่าที่ควร	

สอดคล้องกับศาสตราวุธ	บุ้งทอง	 (2537	 :	86)	 ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง	 การบริหารจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยม 

ศกึษาตอนต้นสงักดักรมสามญัศกึษา	จงัหวดัยโสธร	ผลการ

วิจัย	 พบว่า	 โรงเรียนได้ด�าเนินการบริหารกิจกรรมลูกเสือ	

ในระดับ	“มาก”	โดยที่ด้านการจัดองค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากกว่าการด้านการวางแผนและการควบคุมตาม

ล�าดบั	ส่วนการบงัคบับญัชาและการประสานงาน	โรงเรยีน

ด�าเนินการในระดับ	 “น้อย”	 โรงเรียนมีความต้องต้องการ

เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือ	ในระดับ	“มาก”	เมื่อ

วเิคราะห์ทัง้	5	ด้าน	พบว่าโรงเรยีนมคีวามต้องการทางด้าน

การจัดองค์การ	 ด้านการควบคุม	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากกว่าการด้านการวางแผน	ด้านการประสานงาน	 และ

ด้านการบังคับบัญชา	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับแนวทางการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกิจการลูกเสือนั้น	 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีศรัทธาในเรื่องอุดมการณ์ลูกเสือ	

สนับสนุนและบ�ารุงขวัญให้ก�าลังใจ	 จัดตั้งองค์กรและ

วางแผนระบบการบริหาร	ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	

จดักจิกรรมลูกเสือเป็นภารกิจหลักในการพฒันาคนและจดั

ให้มีห้องหรือมุมลูกเสือในโรงเรียน	 แคทเทอร์รอล	 (วิจิตร	

พงศ์สุวรรณ.	2534	:	62	:	อ้างองิมาจาก	Cattherall.	1967	

:	79-A)	ได้ท�าการวจิยัเพือ่ท�าการประเมนิผลความสามารถ

ในการเลือกวิชาลูกเสือ	 ผลการวิจัยพบว่า	 การประเมิน

โปรแกรมการจัดวิชาลูกเสือของสหรัฐอเมริกา	 ระหว่าง

โครงการน�าร่อง	2	ปี	ในพื้นที่	2	แห่ง	ในภาคตะวันตก	เพื่อ

เป็นการก�าหนดนโยบายหรือตัดสินว่าเด็กชาย	 14-15	 ปี	

ควรได้รบัการจงูใจเข้าสูโ่ปรแกรมการจดัวชิาลกูเสอืจงึใช้วธิี

สืบต่อกันมา	จากผลการศึกษา	3	ครั้งในระหว่างโครงการ

น�าร่องวชิาลกูเสือท่ีน�ามาใช้ในการจงูใจเดก็	14-15	ปี	ท�าให้

เขาสนใจและพอใจวิธีนี้	 สรุปผลการวิจัยเห็นว่าวิชาลูกเสือ

ไม่ได้ขึน้อยูก่บัการรบัสมาชิกใหม่	หรอื	การรกัษาจ�านวนให้

คงอยู่กับการฝึกอบรม	 การเร้าความสนใจต่อวิชาลูกเสือ

มากกว่าสมาชิก

สรุปผลการวิจัย

	 จากการวิจัย	เรื่อง	การศึกษาสภาพการด�าเนินงาน

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	

สังกดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สามารถสรปุ

ผลการวิจัยได้	ดังนี้	การด�าเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	

ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 โดยรวมและรายด้าน	

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้	 ระดับ

ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(x̄ =	3.82)	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 เรียงล�าดับจากมาก
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ไปหาน้อย	คือ	ด้านทะเบียนลูกเสือ	(x̄ =	3.90)	ด้านการ
เงิน	 (x̄ =	3.83)	ด้านงานวิชาการ	(x̄ =	3.83)	และด้าน
ทะเบียนลูกเสือ	(x̄ =	3.72)		

	 ข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนนิงานกจิกรรมลูก

เสอืวสิามญั	ของวทิยาลยัการอาชีพกาญจนบรุ	ีของผูบ้รหิาร	

ควรมกีารจดัท�าทะเบยีนและเอกสารทางลกูเสอืร่วมกนัเป็น

หมู่คณะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น

ระบบ	 ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

เงนิของลกูเสอื	ควรมกีารวางแผนการท�างานร่วมกนัเป็นหมู่

คณะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดให้มีการ

ใช้สือ่ในการจดัการเรยีนการสอนทกุครัง้	รองผูบ้รหิาร	ควร

มกีารจดัท�าทะเบียนและเอกสารทางลกูเสอือย่างเป็นระบบ	

ควรมีการวางแผนจัดเก็บเงินค่าบ�ารุงลูกเสือ	 ควรมีการ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนท่ีเพียงพอและทันสมัย	

และควรมีการวางแผนการท�างานและจัดให้มีการใช้สื่อใน

การจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง	 ครูผู้ก�ากับลูกเสือ	 ควรมี

การจัดท�าทะเบียนและเอกสารทางลูกเสืออย่างเป็นระบบ	

ควรมกีารจดัท�าบญัชกีารเงนิลกูเสอืและทะเบยีนคมุใบเสรจ็

รบัเงนิค่าบ�ารงุลกูเสอืควรมกีารวางแผนจดัเกบ็เงนิค่าบ�ารงุ

ลกูเสือ	ควรมกีารจดัหาวสัดอุปุกรณ์และสือ่การสอนทีเ่พยีง

พอและทันสมัย	 และควรมีการวางแผนการท�างานร่วมกัน

เป็นหมูค่ณะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและจัดให้

มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง	

ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.		ควรมกีารศกึษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบ

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	แปลกใหม่	ทันสมัย	ให้ครบ

ทุกประเภทของลูกเสือ

	 2.		ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

	 3.		ควรมกีารศกึษาระดบัความต้องการพฒันาของ

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ

วิสามัญ	 ของส�านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

เปรียบเทียบกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ

อนุเคราะห์จาก	ดร.ธีระวัฒน์	เยี่ยมแสง	ประธานกรรมการ

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์	อาจารย์อนสุรณ์	ถสิูนแก่น	กรรมการ

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	รศ.ดร.กนก	

สมะวรรธนะ	ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	

ดร.วรวรรณ	 อุบลเลิศ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่ได้กรุณา

ถ่ายทอดความรู้และแนะน�าวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง	ตลอดจน

ตรวจสอบกระบวนการท�างานวิทยานพินธ์ด้วยความเอาใจ

ใส่เป็นอย่างดี	 จนกระทั่งการท�าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ส�าเร็จ

สมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้

เป็นอย่างสูง
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การศึกษาองค์ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

An Investigation on Factors of Teachers' Knowledge

in Mathematics Instructions Strategies in Linear Algebra Subject

ปนัดดา	สังข์ศรีแก้ว1,	สมทรง	สุวพานิช2,	อรุณี	จันทร์ศิลา3

Panadda	Sangsrikaew1,	Somsong	Suwapanich2,	Arunee	Chansila3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาองค์ประกอบความรูข้องอาจารย์ท่ีจ�าเป็นในการจดัการเรยีนรูว้ชิาพชีคณติ

เชิงเส้น	การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้	ระยะที่	1	เพื่อยกร่างและพัฒนาองค์ประกอบความรู้ของอาจารย์	

กลุ่มเป้าหมายท่ี	 1	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา	 และนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชา

พีชคณิตเชิงเส้น	รวมทั้งสิ้น	13	คน	ระยะที่	2	เพื่อประเมินองค์ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชา

พีชคณติเชงิเส้น	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ	สองข้ันตอน	คอื	ขัน้ที	่1	เพือ่ยนืยนัองค์ประกอบของความรูข้องอาจารย์ในการจดัการ

เรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 อาจารย์ที่สอนวิชา

พีชคณิตเชิงเส้น	หรืออาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์สอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น	จ�านวนทั้งหมด	199	คน	ได้มาโดยวิธีการสุ่ม

แบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	ขั้นที่	2	เพื่อยืนยันองค์ประกอบของความรู้ของอาจารย์	โดยสังเกตและ

สัมภาษณ์อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	กลุ่มเป้าหมายที่	2	ได้แก่	อาจารย์ที่สอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น	

จ�านวนทั้งหมด	2	คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม	แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ

องค์ประกอบความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา

พชีคณติเชงิเส้น	แบบสมัภาษณ์หลงัการจดัการเรยีนรูว้ชิาพชีคณติเชงิเส้น	วเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานโดยใช้สถติพิืน้ฐาน	และ	

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	ด้วยโปรแกรม	Mplus	Version	6.12	ผลการวิจัย	พบว่า	ความรู้ที่จ�าเป็น

ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	ประกอบด้วย	องค์ประกอบหลัก	3	ด้าน	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย	ดังนี้	ความรู้ด้านเนื้อหา	มี	4	องค์ประกอบย่อย	คือ	ความรู้เชิงมโนทัศน์	ความรู้เชิงกระบวนการ	ความรู้ใน

เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง	และความรูใ้นเนือ้หาเฉพาะ	และพบตวัแปรทีส่งัเกตได้ทัง้หมด	19	ข้อ	ส่วนความรูด้้านการจดัการเรยีน

รู้	มี	3	องค์ประกอบย่อย	คือ	ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	หลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และ	

ความรูใ้นหลกัสตูร	และพบตวัแปรทีส่งัเกตได้ทัง้หมด	36	ข้อ	และส่วน	ความรูด้้านการเรยีนรูข้องผู้เรยีน	ม	ี3	องค์ประกอบ

ย่อย	 คือ	 ธรรมชาติการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน	 ความเข้าใจในมโนทัศน์ของผู้เรียนและองค์ประกอบในการเรียนรู้

1 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2		Ph.D.(Mathematics	Education)	รองศาสตราจารย์	ระดับ	9	สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 มหาสารคาม
3		Ph.D.(Mathematics	Education)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ระดับ	8	สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 มหาสารคาม
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ของผู้เรียน	และพบตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด	18	ข้อ	 โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง	และมีความเหมาะสมจากผลการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นและการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์	ในระดับมาก	ถึงมากที่สุด

 ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบความรู้ของอาจารย์	การจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

Abstract

	 This	research	was	aimed	to	investigate	the	factors	of	teachers'	necessary	knowledge	management	

in	mathematics	learning	of	a	linear	algebra	subject.	The	research	was	divided	into	2	phases.	The	first	

phase	was	the	development	of	factors	of	teachers’	knowledge	using	the	target	group	of	13	individuals	

which	consisted	of	experts	in	mathematics	and	mathematics	education,	and	students	who	had	studied	

the	linear	algebra	subject	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2013.	The	second	phase	was	

the	assessment	of	the	developed	factors	of	teachers'	knowledge	management.	This	phase	had	2	steps.	

The	first	step	was	the	confirmation	of	the	developed	factors	of	the	teachers'	knowledge	using	the	

second	order	confirmatory	factor	analysis.	The	sample	consisted	of	199	linear	algebra	teachers	or	

teachers	who	had	experiences	in	teaching	linear	algebra	in	the	second	semester	of	the	academic	year	

2013,	obtained	from	375	teachers	working	at	all	Rajabhat	Universities	in	the	country,	using	the	stratified	

random	sampling	technique	based	on	the	their	regional	locations.	The	second	step	was	the	confirmation	

of	the	factors	of	teachers'	knowledge	using	observation	and	interview	of	knowledge	management	of	

a	 linear	algebra	subject	of	2	 linear	algebra	 teachers.	The	 research	 instruments	 for	data	collection	

included	a	focus	group	documents,	a	questionnaire	about	teachers'	knowledge	management	in	learning	

of	a	linear	algebra	subject,	an	observation	form	on	learning	management	behaviors,	and	an	interview	

form	for	after	teaching.	The	collected	data	were	analyzed	using	basic	statistics	and	a	second	order	

confirmatory	factor	analysis	using	the	Mplus	Version	6.12.

		 The	major	findings	revealed	that	the	necessary	knowledge	for	 learning	management	of	the	

linear	algebra	subject	consisted	of	3	main	factors	ascending	from	the	more	to	the	less	mean	as	the	

following.	First,	the	knowledge	of	content	which	had	4	sub-factors	:	conceptual	knowledge,	procedural	

knowledge,	common	content	knowledge,	and	specialized	content	knowledge,	with	9	items	of	observed	

variables.	Second,	the	instructional	strategies	knowledge	which	had	3	sub-factors	:	mathematics	theory	

of	instructional	strategies	knowledge,	pedagogical	mathematics	knowledge,	and	curricular	knowledge,	

with	36	items	of	observed	variables.	Lastly,	knowledge	of	learners'	cognition	in	mathematics	which	

had	4	sub-factors:	knowledge	of	learners	and	their	characteristics,	knowledge	of	students'	conceptual	

understandings,	and	knowledge	of	students'	contexts,	with	18	items	of	observed	variables.
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บทน�า

	 คณิตศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยในการ

พัฒนาคน	และฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น	มีระบบในการคิด	ช่าง

คิด	 ช่างริเริ่ม	 (สิริพร	 ทิพย์คง.	 2545	 :	 1)	 หากสามารถ

อธบิายได้ด้วยหลกัการทางคณติศาสตร์จะท�าให้ทฤษฎเีหล่า

นั้นเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและน�าไปอ้างอิงได้	 จึงถือว่า

คณติศาสตร์เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัของศาสตร์ทัง้ปวง	รวมทัง้	

หลักการ	 และทฤษฎีต่างๆ	 ที่จะน�าไปสู่ความเป็นรากฐาน

แห่งความเจริญของเทคโนโลยี	(ยุพิน	พิพิธกุล.	2545	:	1)	

ซึ่งการจัดการศึกษาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ในระดับอุดม 

ศึกษาน้ันเป็นไปเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหาวิชา	 และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตาม

หลักคณิตศาสตร์	รวมทั้งให้มีความสามารถในการสร้างรูป

แบบทางคณิตศาสตร์	 เพื่อเช่ือมโยงและสื่อสาร	 ให้เข้าใจ

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในโลกได้อย่างลกึซึง้	สามารถนาความรูแ้ละ

เครื่องมือทางคณิตศาสตร์	 ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

เหล่านั้นได้	 หากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา	

และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์	 รวม

ทัง้มคีวามสามารถในการสร้างรปูแบบทางคณติศาสตร์	เพือ่

เชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้

อย่างลกึซึง้	แล้วจะท�าให้ผูเ้รยีนสามารถนาความรูแ้ละเครือ่ง

มอืทางคณติศาสตร์ไปประยกุต์แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ	

ได้	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	2555	:	6)	ซึ่ง

องค์ความรู้ในคณิตศาสตร์รวมกันจะกลายเป็นสาขาวิชา

คณติศาสตร์	หลกัการเบือ้งต้นจะเริม่จากเลขคณติไปยงัการ

ประยกุต์ใช้งานพืน้ฐานของวชิาคณติศาสตร์	ทีร่วมเรขาคณิต	

ตรีโกณมิติ	สถิติศาสตร์	แคลคูลัส	และพีชคณิต

	 วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 (Linear	 Algebra)	 ได้ถูก

ก�าหนดให้เป็นวชิาเอกบงัคบั	และจดัอยูใ่นกลุม่วชิาพืน้ฐาน

ของศาสตร์ด้านต่างๆ	 ส�าหรับการศึกษาเพื่อเป็นพ้ืนฐานที่

จะน�าไปสูก่ารประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและการพฒันาในศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง	 (เกรียง	กิจบารุงรัตน์.	2556	 :	869)	 เป็นการ

ศกึษาเกีย่วกบั	เมทรกิซ์	เวกเตอร์	ปรภิมูเิวกเตอร์	การแปลง

เชิงเส้น	 และระบบสมการเชิงเส้น	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	

2555	:	9-10)	ซึง่เป็นการศึกษาด้านพชีคณตินามธรรมผสม

ผสานกบัการวเิคราะห์เชงิฟังก์ชนั	และเกีย่วข้องโดยตรงกบั

การศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห์	 และทฤษฎีตัวด�าเนินการ	

และได้มีการประยกุต์พชีคณติเชงิเส้นใช้กันอย่างแพร่หลาย

ในศาสตร์ต่างๆ	 ในการประยุกต์ใช้อย่างหนึ่งของพีชคณิต

เชิงเส้นคอืการแก้ระบบสมการเชงิเส้นหลายตวัแปร	สแตรง	

จ	ี(Strang	G.	1980)	ดงันัน้ในการเรยีนวชิาพีชคณติเชิงเส้น

นั้น	ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐานความรู้ทั้ง	5	

ด้าน	ซึง่ผูส้อนจะต้องมคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรู้

ที่หลากหลายรูปแบบ	ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ	(Formal)	

รูปแบบกึ่งทางการ	 (Non-formal)	 และรูปแบบไม่เป็น

ทางการ	 (Informal)	 อย่างสร้างสรรค์	 และยังต้องมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย	

ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ	 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

ปานกลาง	 และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ	 อย่างม ี

นวัตกรรม	 และที่ส�าคัญผู้สอนยังต้องมีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรียนรู ้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ	

(กระทรวงศึกษาธกิาร.	2554)	ซึง่ผู้สอนต้องมคีวามรูใ้นทกุๆ	

ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร	ด้านเนื้อหาที่จะสอน	ด้าน

ผูเ้รยีน	ด้านการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม	(ชาตร	ีฝ่ายค�าตา.	

2555)	 เป็นต้น	 ความรู้ของครูถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลของผูเ้รยีนและเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อผล

การเรียนรู้ของผู้เรียน	 จากการเรียนการสอนพีชคณิตเชิง

เส้น	พบว่าผู้เรยีนมกัขาดประสบการณ์ในการวเิคราะห์	และ

การแก้โจทย์	จงึดเูหมอืนว่าเป็นวชิาทีย่ากและน่าเบ่ือหน่าย

ส�าหรับผู้เรียน	 ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้าง

ต�่า	 (เกรียง	 กิจบารุงรัตน์.	 2556)	 และปัญหาในการเรียน

วชิาพชีคณติเชงิเส้นส่วนใหญ่	พบว่า	ผู้เรยีนขาดความเข้าใจ

ในบทนิยาม	 จึงไม่สามารถเชื่อมโยงนิยามเพื่อน�ามาพิสูจน์

ทฤษฎีในเนื้อหาพีชคณิตเชิงเส้นได้	อันจะท�าให้ผู้เรียนขาด

มโนทัศน์ของเน้ือหาสู่การด�าเนินการตามกระบวนการจัด 

การเรียนรู้ขั้นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์	(เกรียง	กิจบารุงรัตน์.	

2556	 :	 868-869)	 โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องเมทริกซ์	 และด ี

เทอร์มิแนนท์	 ระบบสมการเชิงเส้น	 การแก้สมการหาคา
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ตอบด้วยวิธี	Gaussian	Elimination	and	Gauss	Jordan	

ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	 และลักษณะโจทย์มีความหลาก

หลายรูปแบบ	 ท�าให้นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์

และขาดทกัษะในการแก้โจทย์	(ทศินา	แขมมณ.ี	2546)	ทัง้นี้

ปัจจัยด้านความรู้ของครูหรืออาจารย์ผู้สอนถือว่าเป็นสิ่งที่

ส�าคัญอย่างยิ่ง	ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเนื้อหา	ความรู้ด้าน

การจัดการเรียนรู้	 ความรู้ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน	 หรือ

ความรู้ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ท้ังน้ีเนื่องมา

จากอาจารย์ผูส้อนในระดบัอดุมศกึษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ

ฝึกฝนทางด้านการจัดการศึกษา	 วิธีการสอน	 การวัดและ

การประเมินผลโดยตรง	 แต่อาศัยการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง	แล้วมุ่งสอนเนื้อหาให้ชัดเจนเพียงอย่างเดียว	ดังนั้น

นสิตินกัศกึษาทีเ่รยีนดจีะสอบผ่าน	ส่วนผูท้ีเ่รยีนไม่ดีจะสอบ

ตก	(สริิพร	ทพิย์คง.	2541	:	27	อ้างถึงใน	สมภพ	ล่าวฒันพร.	

2544)	 ดังนั้นครูหรืออาจารย์ผู้สอนจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้

ในเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าว	และจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

ถ่ายทอดความรู้สู่ตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดี	จะเห็นว่าความรู้

ของครใูนการสอนในรายวชิาดงักล่าวจงึเป็นสิง่ทีส่�าคัญ	ต่อ

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนซ่ึงจะส่งผลต่อผลการเรยีนในทางตรง

อีกด้วย	 จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาองค์ประกอบความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียน

รู ้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 เพื่อใช้เป็นข้อสนเทศและเป็น

แนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนรู	้ในรายวชิาพชีคณติ

เชิงเส้น	 และเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ของครูหรือ

อาจารย์ผูส้อน	เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัหลักสูตร	

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพือ่ศกึษาองค์ประกอบความรูข้องอาจารย์ทีจ่�าเป็น

ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

 

ขอบเขตการวิจัย

 ระยะที่ 1 การยกร่างและพัฒนาองค์ประกอบ

ความรูข้องอาจารย์ในการจดัการเรยีนรู ้วชิาพชีคณติเชงิ

เส้น

  ขั้นที่	1	 ยกร่างองค์ประกอบของความรู้ของ

อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

  ขั้นที่	2	 พัฒนาองค์ประกอบของความรู้ของ

อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 โดยกลุ่ม

เป้าหมายที่	 1	 ส�าหรับการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม	 (Focus	

Group)	และใช้วธิกีารหาฉนัทามตแิบบพหลุกัษณะ	(Multi-

attribute	Consensus	Reaching	:	MACR)	ประกอบด้วย	

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์	 จ�านวน	 4	 ท่าน	 ผู้ทรง

คุณวุฒิทางด้าน	 คณิตศาสตรศึกษาหรือหลักสูตรการสอน

คณิตศาสตร์	จ�านวน	4	ท่าน	และนักศึกษาที่ผ่านการเรียน

วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 จ�านวน	 5	 คน	 รวมทั้งหมด	 จ�านวน

ทั้งหมด	13	คน

 ระยะที่ 2 การประเมินองค์ประกอบของความรู้

ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

  ขั้นที่	1	 วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัเกีย่ว

กบัองค์ประกอบของความรูข้องอาจารย์ในการจดัการเรยีน

รู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

	 	 ประชากร	 ได้แก่	 อาจารย์ที่สอนวิชาพีชคณิต

เชงิเส้น	หรอือาจารย์ทีเ่คยมปีระสบการณ์สอนวชิาพชีคณติ

เชิงเส้น	โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	ในภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศึกษา	2556	มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	จ�านวน	375	

คน

	 	 กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	อาจารย์ทีส่อนวชิาพชีคณติ

เชงิเส้น	หรอือาจารย์ทีเ่คยมปีระสบการณ์สอนวชิาพชีคณติ

เชิงเส้น	โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	ในภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศกึษา	2556	มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ	ทีไ่ด้จากการ

สุม่แบบแบ่งชัน้	(Stratified	Random	Sampling)	โดยแบ่ง

ตามกลุ่มระดับภูมิภาคในประเทศ	จ�านวน	199	คน

  ขั้นที่	2	 สังเกตและสัมภาษณ์อาจารย์ในการ

จัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น
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	 	 กลุ่มเป้าหมายท่ี	 2	 ได้แก่	 อาจารย์ท่ีสอนวิชา

พีชคณิตเชิงเส้น	โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	ในภาคเรียนที่	

2	ปีการศึกษา	2556	มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	จ�านวนทั้งหมด	2	คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 การศึกษาองค์ประกอบความรู้ของ

อาจารย์ในการจดัการเรยีนรูว้ชิาพชีคณติเชิงเส้น	มขีัน้ตอน

การด�าเนินการวิจัย	2	ระยะ	คือ

 ระยะที่ 1 การยกร่างและพัฒนาองค์ประกอบ

ความรูข้องอาจารย์ในการจดัการเรยีนรู ้วชิาพชีคณติเชงิ

เส้น มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

  ขั้นที่	1	 ยกร่างองค์ประกอบของความรู้ของ

อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

	 	 การยกร่างองค์ประกอบของความรูข้องอาจารย์

ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การยกร่าง	ดังนี้

	 	 	 1.	ศึกษาหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 จาก

เอกสาร	 ตาราต่างๆ	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ของ

อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

	 	 	 2.	ยกร่างองค์ประกอบของความรู้	 ของ

อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 โดยการ

สงัเคราะห์จากแนวคดิของนกัวชิาการและนกั	คณติศาสตร

ศึกษา	 แล้วจัดทาเป็นร่างองค์ประกอบของความรู้ของ

อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	(Factor)	

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	3	ด้าน	ดังนี้

	 	 	 		 ความรูด้้านเนือ้หา	ประกอบด้วย	ความ

รู้เชิงมโนทัศน์	 ความรู้เชิงกระบวนการ	 ความรู้ในเนื้อหาที่

เกี่ยวข้อง	และความรู้ในเนื้อหาเฉพาะ

	 	 	 		 ด้านความรู ้ด ้านการจัดการเรียนรู	้

ประกอบด้วย	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ้

คณติศาสตร์	หลกัการจดัการเรยีนรู้คณติศาสตร์	และความ

รู้ในหลักสูตร

	 	 	 		 ด้านความรู้ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน	

ประกอบด้วย	ธรรมชาตกิารเรยีนรูค้ณติศาสตร์	ความเข้าใจ

ในมโนทศัน์ของผูเ้รยีน	และ	องค์ประกอบในการเรยีนรูข้อง

ผู้เรียน

  ขั้นที่	2	 การพัฒนาองค์ประกอบของความรู้

ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 โดย

ใช้การสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	และใช้วิธกีารหาฉนัทา

มติแบบพหุลักษณะ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศึกษาการพฒันาองค์ประกอบ

ของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิต 

เชิงเส้น	มีดังนี้

	 1.		เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม	 เรื่อง	 การ

ศึกษาองค์ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

	 2.	 ร่างองค์ประกอบของความรูข้องอาจารย์ในการ

จัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 ประกอบด้วย	 3	 องค์

ประกอบหลัก	 ได้แก่	 ความรู้ด้านเนื้อหา	 ความรู้ด้านการ

จัดการเรียนรู้	และความรู้ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยการจดัสนทนากลุ่มและ

ใช้วิธีฉันทามติแบบพหุลักษณะ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 1.	สังเคราะห์ความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม

	 2.		สรุปความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะของผู้ร่วม

สนทนากลุ่ม

	 3.	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสนทนากลุ่มมาพฒันาองค์

ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชา

พีชคณิตเชิงเส้น	แล้วจัดทาร่างโมเดล	(Model)	สมมติฐาน

องค์ประกอบความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชา

พีชคณิตเชิงเส้น
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 ระยะที่ 2 การประเมินองค์ประกอบของความรู้

ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

		 การประเมินองค์ประกอบของความรู้ของอาจารย์

ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การ	2	ขั้น	ดังนี้

  ขั้นที่	1		วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัเกีย่ว

กบัองค์ประกอบของความรูข้องอาจารย์ในการจดัการเรยีน

รูว้ชิาพชีคณติเชงิเส้น	โดยใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิ

ยนืยนัอนัดับสอง	เพือ่ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	ได้แก่	อาจารย์ทีส่อนวชิาพชีคณติเชงิเส้น

หรอือาจารย์ทีเ่คยมปีระสบการณ์สอนวชิาพชีคณติเชงิเส้น	

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	 ในภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	

2556	มหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ	จ�านวนทัง้หมด	375	

คนดังนี้

	 กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	อาจารย์ทีส่อนวชิาพชีคณติเชงิ

เส้น	หรอือาจารย์ทีเ่คยมปีระสบการณ์สอนวชิาพชีคณติเชงิ

เส้น	 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ที่ได้มาโดยการ

สุ่มแบบแบ่งช้ัน	 (Stratified	 Random	 Sampling)	 ตาม

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	จ�านวน	199	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถามองค์

ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชา

พีชคณิตเชิงเส้น	 ท่ีได้จากการยกร่างและพัฒนาองค์

ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชา

พีชคณิตเชิงเส้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ท�าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	เพือ่ขอความร่วมมอืและ

ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของ

อาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

	 2.		น�าแบบสอบถามพร ้อมส�าเนาหนังสือขอ

อนุญาตส่งถึงหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของอาจารย์ที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่งทางไปรษณีย์	 หรือส่งทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์หรือส่งด้วยตนเอง

	 3.	 ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม	โดยส่วน

หนึ่งได้รับจากการจัดส่งมาทางไปรษณีย์	 และอีกส่วนหนึ่ง

ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	 เมื่อได้

แบบสอบถามมาครบแล้วผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

แบบสอบถามเพื่อจะด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง

สถิติ	 และ	 ใช้โปรแกรม	Mplus	 Version	 6.12	 เพื่อการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	 โดย	 มีราย

ละเอียด	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	การวเิคราะห์ความคิดเหน็ต่อองค์ประกอบ

ความรูข้องอาจารย์ในการจดัการเรยีนรูวิ้ชาพชีคณติเชงิเส้น	

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และการหาค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

	 ตอนที่	2	การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดบั

สอง	(Second	Order	Confirmatory	Factor	Analysis)	

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	 ด้วยการพิจารณา

ความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์	โดยใช้ผลของความคดิเห็นต่อองค์ประกอบความ

รู้ของอาจารย์ในการจัดการ	เรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	น�า

ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	 โดยด�าเนิน

การวิเคราะห์	ดังนี้

	 1.	 ค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ

คะแนนระหว่างข้อคาถามโดยใช้สูตรเพียร์สัน	(Pearson’s	

Product	 Moment	 Correlation	 Coefficient)	 ได้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	.216	ถึง	.876	แสดงว่า
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ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของความรูข้อง

อาจารย์ในการจดัการเรยีนรูว้ชิาพีชคณติเชงิเส้นทัง้	10	องค์

ประกอบย่อย	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01

	 2.	 ตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ท่ีใช ้ในการ

วิเคราะห์องค์ประกอบว่าแตกต่างจากศูนย์	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติหรือไม่	โดยพิจารณาจากค่า	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 Bartlett’s	Test	of	Sphericity	มค่ีา	x2 

=	1693.644	(df	=	45	ค่า	p	=	.000)	สอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์ค่าดัชนี	Kaiser	-	Mayer	-	Olkin	(KMO)	=	.840	

แสดงว่าองค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันเหมาะสม

ดี	สามารถน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบในล�าดับต่อไปได้

	 	 2.2	 น�าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีมีคุณสมบัติตาม

การพิจารณาข้างต้นมาด�าเนินการวิเคราะห์	 องค์ประกอบ

เชิงยืนยันอันดับสอง	 โดยใช้โปรแกรม	Mplus	 6.12	 เพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	 ด้วยการพิจารณาความ

สอดคล้องระหว่างโมเดลเชงิสมมตฐิานกับข้อมลูเชงิประจกัษ์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		ค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ

คะแนนระหว่างข้อคาถามโดยใช้สูตรเพียร์สัน	(Pearson’s	

Product	Moment	Correlation	Coefficient)

	 2.	 น�าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้ไปหาความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

	 3.		ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเพือ่

ตรวจสอบว่าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์และสามารถน�า

ไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้หรือไม่

	 4.	 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน

ระหว่างองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 และหาค่าน�า้

หนักขององค์ประกอบ

  ขั้นที่	2	 การสังเกตการจัดการเรียนรู้	และการ

สัมภาษณ์หลังการจัดการเรียนรู ้	 เป็นการยืนยันความ

สอดคล้องขององค์ประกอบของความรูข้องอาจารย์ในการ

จัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ

เพือ่น�าไปยนืยนักบัผลของการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณที่

ได้จากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง	จาก

กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	2	คน	ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

การสังเกตการจัดการเรียนรู้

	 การสงัเกตองค์ประกอบของความรูข้องอาจารย์ใน

การจดัการเรยีนรูว้ชิาพชีคณติเชิงเส้น	เรือ่ง	การหาผลเฉลย

ของระบบสมการเชิงเส้นและระบุจ�านวนผลเฉลยด้วยค่า

ล�าดบัช้ันของเมทรกิซ์	โดย	ท�าการสังเกต	คนละ	2	ครัง้	ครัง้

ละ	3	ชั่วโมง	รวมเวลาที่ใช้ในการสังเกต	คนละ	6	ชั่วโมง	

และน�าผลการสังเกต	 ในบางประเด็นที่ไม่ชัดเจน	 มาเป็น

หัวข้อในการสัมภาษณ์หลังการจัดการเรียนรู้	 โดยผู้วิจัยได้

ด�าเนินการสัมภาษณ์	ดังนี้

การสัมภาษณ์หลังการจัดการเรียนรู้

	 การสัมภาษณ์หลังการจัดการเรียนรู้	มีขั้นตอนการ

ด�าเนินการโดยนาประเด็นที่ไม่ชัดเจนจากการสังเกตการ

จัดการเรียนรู้มาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์	 แล้วน�าผล

การสัมภาษณ์ท�าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับการ

สังเกต	เพื่อน�าผลมาใช้ในการประเมินองค์ประกอบความรู้

ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้

	 1.		แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิง

เส้น

	 2.	 แบบสัมภาษณ์หลังการจัดการเรียนรู้วิชาพีช 

คณิตเชิงเส้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัใช้วธิกีารเก็บรวบรวม

ข้อมลู	(Data	Collection)	หลายรปูแบบ	ได้แก่	การสงัเกต

แบบมีส่วนร่วม	 (Participant	 Observation)	 จากผู้ให้
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ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	และการสัมภาษณ์	โดยมี

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 1.		สังเกตการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

โดยใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 ซึ่งผู้วิจัยเข้าไปมี

ส่วนร่วมในระหว่างการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น

ด้วยตนเองโดยท�าการจดบันทึกข้อมูล	 (Note	 Taking)	

พร้อมเทปบันทึกเสียง

	 2.		สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังการสังเกตการ

จัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้นในประเด็นที่ไม่ชัดเจน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ของอาจารย์

ที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	โดย

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้

	 1.		การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการจัดการ

เรียนรู้ของกกลุ่มเป้าหมายท่ี	 2	 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์

ตามประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้ของอาจารย์ที	่จ�าเป็นใน

การจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 โดยใช้	 ค่าเฉล่ีย

เลขคณติ	(Mean)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	เพื่อหาค่าความเหมาะสม	แล้วน�ามาวิเคราะห์

ผลความรู้ของอาจารย์ในภาพรวม	 และจ�าแนกตามองค์

ความรู้ของอาจารย์ในแต่ละด้าน	 แล้วน�าผลท่ีได้จากการ

สังเกตในข้อที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง	 มาเป็น

ประเด็นพิจารณาร่วมกับประเด็นการสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหา

สอดคล้องกัน	แล้วนาเสนอด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

	 2.		ผู้วิจัยน�าผลการสังเคราะห์จากการสังเกตและ

การ	สัมภาษณ์	มาสร้างประเด็นในการยืนยันองค์ประกอบ

ของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิต 

เชิงเส้น

ผลการวิจัย

	 องค์ประกอบความรู้ของอาจารย์ที่จ�าเป็นในการ

จัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 ความรู้ที่จ�าเป็นของอาจารย์ในการจัดการ

เรยีนรูว้ชิาพีชคณติเชงิเส้น	ประกอบด้วย	องค์ประกอบหลกั

3	ด้าน	โดยเรียงตามล�าดับความจ�าเป็นจากมากไปหาน้อย

ได้	 ดังนี้	 ความรู้ด้านเนื้อหา	 ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้

และความรูด้้านการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	พบว่ามคีวามสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปร	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดย

มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง	.216	ถึง	.876	ซึ่ง

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้าง

องค์ประกอบของความรู้ของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้

วิชาพีชคณิตเชิงเส้นตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

พบว่า	 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	ได้ค่า	x2	=	1693.644	(df	=	45	ค่า	 

p	=	.000)	ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั	.01	และสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชัน	ีKaiser	

-	Mayer	-	Olkin	(KMO)	=	.8	40	แสดงว่าองค์ประกอบมี

ความสัมพันธ์กันเหมาะสมดี	 และพบองค์ประกอบหลัก

แต่ละด้านมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	

ดังนี้	 ความรู้ด้านเนื้อหา	 มีค่าสัมประสิทธิ์ของน�้าหนักองค์

ประกอบ	 เท่ากับ	 .561	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 .01	

อาจารย์มีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก	(x̄=4.35,	S.D.=.73)	

และการสังเกตพบความเหมาะสมระดับมากที่ สุด	 

(x̄=4.73,	 S.D.=.22)	 ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้	 มีค่า

สมัประสทิธิข์องน�า้หนกัองค์ประกอบ	เท่ากบั	.935	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่	 .01	 อาจารย์มีความคิดเห็นอยู่ระดับ

มาก	(x̄=3.97,	S.D.=.83)	และการสังเกตพบความเหมาะ

สมระดับมาก	 (x̄=4.00,	 S.D.=.31)	 และความรู้ด้านการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีนมค่ีาสมัประสทิธิข์องน�า้หนกัองค์ประกอบ	

เท่ากับ	 .841	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 .01	 อาจารย์มี

ความคิดเห็นอยู่ระดับมาก	(x̄=4.22,	S.D.=.71)	และการ

สังเกตพบความเหมาะสมระดับมาก	(x̄=4.40,	S.D.=.65)	

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่า	

ความรู้ของอาจารย์ด้านเนือ้หา	ความรู้ของอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนรู้	 และความรู้ของอาจารย์ด้านการเรียนรู้ของ 

ผู้เรยีน	เป็นองค์ประกอบความรู้ของอาจารย์ทีจ่�าเป็นในการ

จัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้นได้
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	 2.		องค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบหลกั	มี

ดังนี้

	 	 2.1	 ความรู้ด้านเนื้อหา	พบองค์ประกอบย่อย	

4	 องค์ประกอบย่อย	 คือ	 ความรู้เชิงมโนทัศน์	 ความรู้เชิง

กระบวนการ	 ความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	 และความรู้ใน

เนือ้หาเฉพาะ	และพบตวัแปรทีส่งัเกตได้ทัง้หมด	19	ข้อ	ซึง่	

องค์ประกอบย่อย	แต่ละด้านมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดย	 มีค่าสัมประสิทธ์ิน�้าหนักองค์

ประกอบเท่ากับ	.978,	.936,	.935,	.912	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่	.01	ทุกค่า	ตามล�าดับ	และอาจารย์มีความเห็น

ด้วยเกี่ยวกับด้านเนื้อหาทุกองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับ

มาก	 โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 ดังนี้	 ความรู้

ในเนื้อหาเฉพาะ	 รองลงมา	 คือ	 ความรู้เชิงกระบวนการ	

ความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	และความรู้เชิงมโนทัศน์	ตาม

ล�าดับ	 และอาจารย์มีความรู้ในองค์ประกอบย่อยโดยรวม

เหมาะสมมากทีส่ดุ	โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย	

ดังนี้	 ความรู้ในเน้ือหาเฉพาะ	 รองลงมาคือ	 ความรู้เชิง

กระบวนการ	 ความรู้เชิงมโนทัศน์	 และความรู้ในเนื้อหาที่

เกี่ยวข้อง

	 	 2.2	 ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้มี	 3	 องค์

ประกอบย่อย	 คือ	 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้

คณติศาสตร์	หลกัการจดัการเรยีนรู้คณติศาสตร์	และความ

รู้ในหลักสูตร	และพบตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด	36	ข้อ	ซึ่ง	

องค์ประกอบย่อย	แต่ละด้านมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์	โดย	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	เท่ากับ	

.972	,	.961,	.550	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	.01	ทุกค่า	

ตามล�าดับ	และอาจารย์มีความคดิเหน็เกีย่วกบัด้านหลกัการ

จัดการเรียนรู้	 ทุกองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับมาก	 โดย

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย	ดงันี	้ความรูใ้นหลักการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	รองลงมาคือ	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 และความรู้ในหลักสูตร	

ตามล�าดับ	 และอาจารย์มีความรู้ในองค์ประกอบย่อยโดย

รวมเหมาะสมมาก	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	

ดังนี้	 ความรู้ในหลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 รองลง

มา	คือ	ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

และความรู้ในหลักสูตร	ตามล�าดับ

	 	 2.3	 ความรู้ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน	 องค์

ประกอบย่อย	 มี	 3	 องค์ประกอบย่อย	 คือ	 ธรรมชาติการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน	ความเข้าใจในมโนทัศน์ของ

ผู้เรียนและองค์ประกอบในการเรียนรู้ของผู้เรียน	 และพบ

ตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด	 18	 ข้อ	 ซึ่ง	 องค์ประกอบย่อย	

แต่ละด้านมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	

โดย	 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 .979,	 .924,	 .922	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 .01	 ทุกค่า	 ตามล�าดับ	 และ

อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ	ความรู้ด้านการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน	ทกุองค์ประกอบย่อยอยูใ่นระดบัมาก	โดยเรยีงล�าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย	 ดังนี้	 ความรู้เก่ียวกับความเข้าใจ

ในมโนทัศน์ของผู้เรียน	รองลงมา	คือ	องค์ประกอบในการ

เรยีนรูข้องผูเ้รยีน	และ	ธรรมชาตกิารเรยีนรูค้ณติศาสตร์ของ

ผู้เรียน	 ตามล�าดับ	 และอาจารย์มีความรู้ในองค์ประกอบ

ย่อยโดยรวมเหมาะสมมาก	โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมาก

ไปน้อย	 ดังน้ี	 ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจในมโนทัศน์ของ 

ผูเ้รยีน	รองลงมา	คอื	องค์ประกอบในการเรยีนรูข้องผู้เรยีน	

และ	ธรรมชาตกิารเรียนรูค้ณติศาสตร์ของผู้เรยีน	ตามล�าดบั

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลจากการศกึษาองค์ประกอบความรูข้องอาจารย์

ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 พบว่า	 ความรู้ที่

จ�าเป็นของอาจารย์ในการจดัการเรยีนรูว้ชิาพชีคณติเชิงเส้น	

ประกอบด้วย	องค์ประกอบหลัก	3	ด้าน	ได้แก่	ความรู้ด้าน

เนื้อหา	ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้	และความรู้ด้านการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	 โดยอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่	 มีความคิด

เหน็ว่า	ความรูด้้านเนือ้หา	(Subject	Matter	Knowledge)	

มคีวามจ�าเป็นมากทีส่ดุ	รองลงมาคอืความรูด้้านการจดัการ

เรยีนรู	้(Instructional	Strategies	Knowledge)	และความ

รู้ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน	(Learner’s	Learning	Know	

ledge)	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสังเกตและสัมภาษณ์

อาจารย์ผู้สอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 เกี่ยวกับองค์ประกอบ
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ของความรูข้องอาจารย์ทัง้ก่อนและหลงัสอน	พบว่าอาจารย์

ให้ความส�าคัญต่อความรู้ด้านเนื้อหามากที่สุด	ซึ่งประกอบ

ด้วย	ความรูใ้นเนือ้หาเฉพาะ	ความรูเ้ชิงกระบวนการ	ความ

รู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง	 และความรู้เชิงมโนทัศน์	 รองลงมา

คอืความรูด้้านการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ซึง่ประกอบด้วย	ความ

รู้เกี่ยวกับความเข้าใจในมโนทัศน์ของผู้เรียน	 ความรู้เกี่ยว

กับองค์ประกอบในการเรียนรู้พีชคณิตเชิงเส้นของผู้เรียน	

และความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตขิองผูเ้รยีนและสดุท้าย	ความ

รู้ของอาจารย์ด้านการจดัการเรยีนรู	้ซึง่ประกอบด้วย	ความ

รู้ในหลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 และความรู้ในหลักสูตร	

ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากศาสตร์แห่งการสอนทกุรายวิชา	(science	

of	 teaching)	 ต่างก็ให้ความส�าคัญกับผู้สอนที่จะสอน

รายวิชาใดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายหรือ

อย่างเข้าใจ	สามารถน�าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจาวนัได้	จ�าเป็นต้องมคีวามรูใ้นวชิาทีส่อน	มคีวามรูแ้ละ

ความสามารถในกระบวนการถ่ายทอดความรู้หรือการจัด 

การเรียนรู้	และที่ส�าคัญจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้

ของผู้เรียน	(ทิศนา	แขมมณี.	2553:	8-13)	ซึ่งหลักการดัง

กล่าว	ก็สอดคล้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามที่

นักคณิตศาสตรศึกษาได้เห็นความส�าคัญของความรู ้ใน

เนือ้หาวชิา	ความรูใ้นการจดัการเรยีนรู	้และความรูด้้านการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	(Barker.	2007	:	20)	ครูคณิตศาสตร์จึง

รับรู ้ว่าการเป็นครูท่ีสอนดีสอนเก่งน้ัน	 ครูต้องมีความรู	้

ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีจะสอนอย่างถ่องแท้เป็นอันดับแรก	

ถดัมาต้องมีความรู้และทกัษะในกระบวนการถ่ายทอดความ

รู้สู่ผู้เรียน	ซึ่งกระบวนการนี้มีหลายรูปแบบ	แต่ละรูปแบบ

มคีวามเหมาะสมในการจดัการเรยีนการสอนแต่ละมโนทศัน์	

ต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะในการใช้คาถาม	การซกัถาม	ตลอด

จนการใช้สื่อต้องเหมาะสมในการเรียนการสอน	 และ

ประการสุดท้ายต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน

รู้ของผู้เรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับความพร้อมของ 

ผูเ้รียนทัง้ในด้านโครงสร้างความรู	้(knowledge	structure)	

ในวิชาที่จะเรียน	ตลอดจนความพร้อมด้านพัฒนาการทาง

สติปัญญา	(cognitive	or	intellectual	structure)	ตาม

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ	 Piaget	 (	 Piaget.	 

1972	)	ทีก่ล่าวว่าการเรยีนรูข้องเดก็เป็นไปตามพฒันาการ

ทางสตปัิญญา	ซึง่จะมพีฒันาการไปตามวยัต่างๆ	เป็นล�าดบั

ขั้น	 พัฒนาการเป็นส่ิงที่เป็นไปตามธรรมชาติ	 ไม่ควรท่ีจะ 

เร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง	

เพราะจะท�าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก	 แต่การจัดประสบการณ์

ส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ในช่วงทีเ่ดก็กาลงัจะพฒัน�าไปสู่

ขั้นที่สูงกว่าสามารถช่วยให้เด็กพัฒน�าไปอย่างรวดเร็ว	

นอกจากนี้ต้องมีความรู้และความเข้าใจว่าผู้เรียนมีความ

สามารถที่แตกต่างกันอย่างน้อย	 8	 ประการตามทฤษฏี 

พหปัุญญา	(Multiple	Intelligences	Theory)	(Gardner.	

1983)	 และหลักการเรียนรู้ตามทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู	้

(Constructivism)	 (Vygotsky,	 1978:	 84-91)	 ที่เชื่อว่า 

ผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งทีเ่รยีนรูด้้วยตวั

เองโดยอาศัยการปรับความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนและหลังเสมอ	

บทบาทส�าคัญของผู้สอนคือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่

เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ในการจัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	

นั้นอาจารย์ผู้สอน	 ควรตระหนักถึงความรู้ด้านเนื้อหาเป็น

อันดับแรก	 จากนั้นควรตระหนักถึงความรู้ในการจัดการ

เรยีนรู้	และความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูข้องผู้เรียน	ซึง่ผลการ

วิจัยที่ได้ในครั้งนี้	 อาจเป็นแนวทางเพื่อน�าไปใช้ในการ

จดัการเรยีนรู้วชิาพชีคณติเชิงเส้น	โดยอาจารย์ควรคานงึถงึ

หลักการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้ความสามารถในการ

จดัการเรยีนการสอนแบบเน้นมโนทศัน์	(Concept-Based	

Instruction)	รวมถงึวธิกีารทีช่่วยให้ผูเ้รยีนได้เกดิการเรยีน

รู้เกี่ยวกับหลักการ	กฎ	ทฤษฏีบท	หรือข้อสรุป	จนสามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้ได้	เช่น	การจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้การนรินยั	

(Deduction)	 หรือการจัดการเรียนรู ้โดยใช้การอุปนัย	

(Induction)
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	 	 1.2	 จากผลการศึกษาความรู้ของอาจารย์ใน

การจัดการเรียนรู ้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	 จะเห็นว่า	 องค์

ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย	 ต่างก็มีความสัมพันธ์

กัน	 ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าว	 อาจเป็นข้อสนเทศเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงราย

ละเอยีดของรายวชิา	(Course	Specification)	พชีคณติเชงิ

เส้น	และอาจเป็นข้อสนเทศในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

ให้แก่คณาจารย์	 ท่ีท�าการสอนในรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น	

ได้	เช่น	การพฒันาความรู้และทักษะด้านการจดัการเรยีนรู้

ที่เน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อพัฒนาความรู ้	 ความ

สามารถแก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

	 2.		ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 จากผลการศึกษาความรู้ของอาจารย์ในการ

จัดการเรียนรู้วิชาพีชคณิตเชิงเส้น	นั้น

	 	 2.1		 ควรท�าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

ความรูข้องอาจารย์ในการจดัการเรยีนรูวิ้ชาพชีคณติเชงิเส้น	

ที่ส่งผลต่อความรู้ของผู้เรียน	ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน

	 	 2.2		 ควรท�าการศึกษาว่าองค์ประกอบของ

ความรู้ของอาจารย์ในแต่ละด้านนั้น	 ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการการเรียนในรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้นของผู้เรียนที่

แตกแต่งกันอย่างไร

	 	 2.3		 ควรท�าการศึกษาองค์ประกอบด้าน	อื่นๆ	

ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ของอาจารย์ในการจัดการ

เรียนรูว้ชิาพชีคณติเชงิเส้น	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

ด้านความรู้ของอาจารย์ต่อไป
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สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30

Current Stases Problems and Development Operation Guidelines 

of the Internal Quality Assurance in Schools under the Secondary 

Educational Service Area Office 30

ดนุภพ	โพธิ์งาม1,	ชัยยุทธ	ศิริสุทธิ์2,	สุชาติ	บางวิเศษ3

Danuphop	Po-ngam1,	Chaiyuth	Sirisuth2,	Suchat	Bangwiset3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย	 1)	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาในการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาในการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศกึษา	จ�าแนกตามขนาดของสถานศกึษา	3)	เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาการด�าเนนิงานตามระบบประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยคือ

บุคลากรในสถานศึกษา	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	หัวหน้าฝ่ายวิชาการประจ�าสถานศึกษา	หัวหน้างานประกันคุณภาพ	

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	และครูผู้สอนจ�านวน	321	คน	ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นและก�าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

และแบบสัมภาษณ์	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	และการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ	Scheffe

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษาสงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต	30	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัด	ีปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับน้อย

1 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3		อาจารย์	ดร.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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	 2.		การเปรยีบเทยีบสภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต	30	โดยจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั.05	และการเปรยีบเทยีบปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาของสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่าแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.		แนวทางการในการด�าเนนิงานตามระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา	ของสถานศกึษาสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	สถานศึกษาควรจัดท�าเอกสารหรือคู่มือการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในแก่

บุคลากร	การให้ความรู้	ความเข้าใจแก่บุคลากรด้วยวิธีต่างๆ	ด�าเนินการวิเคราะห์จุดเน้นที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษาให้

ถูกต้อง	เหมาะสม	กับบริบทของสถานศึกษา	ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	โดยสนองตอบ

ต่อความต้องการของผูเ้รยีน	ด�าเนนิการจดัท�าเครือ่งมอืการเก็บรวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลู	แปลความหมายข้อมลู	ตาม

บริบทของตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐาน	 ตัวชี้วัด	 รวมทั้งสอดคล้องกับความจริง	 ผลการประเมินแนวทางการในการ

ด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต	30	พบว่าด้านความเหมาะสม	ความเป็นไปได้	และด้านประโยชน์อยู่ระดับมาก	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน

ประโยชน์

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนาการด�าเนิน,	การประกันคุณภาพ

Abstract

	 This	purpose	of	this	research	1)	to	study	the	present	situation	problems	operation	of	the	internal	

quality	assurance	in	school.	2)	to	compare	between	the	present	situation	and	problems	operation	of	

the	internal	quality	assurance	in	school.	3)	to	study	the	directions	for	developing	the	operation	of	the	

internal	quality	assurance	 in	schools	under	 the	secondary	educational	service	area	office	30.	The	

samples	group	for	this	research	consisted	director,	head	of	academic	affair,	head	of	quality	assurance	

and	techers	in	school	321	people	from	a	stratified	random	sampling	and	the	sample	size	was	determined	

according	to	Krejcie	and	Morgan	table.	The	instruments	used	in	this	research	were	:	a	five-level	rating	

scale	questionnaire	and	a	questionnaire.	The	statistic	used	in	data	analysis	were	:	percentage,	mean,	

standard	deviation,	one-way	analysis	of	variance	(one-way	ANOVA)	and	paired	comparison	according	

to	Scheffe	’́s	method.

The results showed

	 1)		Present	situation	operation	of	the	internal	quality	assurance	in	school	under	the	secondary	

educational	service	area	office	30	in	each	and	all	aspects	was	at	the	high	level	and	problems	operation	

of	the	internal	quality	assurance	in	school	under	the	secondary	educational	service	area	office	30	in	
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each	and	all	aspects	was	at	the	low	level.

	 2)		The	comparison	of	present	situation	of	the	internal	quality	assurance	in	school	under	the	

secondary	educational	service	area	office	30	classified	by	school	size	was	different	statistical	significant	

at	level	.05	and	the	comparison	of	problems	operation	of	the	internal	quality	assurance	in	school	

under	the	secondary	educational	service	area	office	30	classified	by	school	size	was	different	statistical	

significant	at	level	.05.

	 3)		Development	the	operation	of	the	internal	quality	assurance	in	schools	under	the	secondary	

educational	 service	 area	 office	 30	 should	 establish	 documentation	 or	manual	 operation,	 quality	

assurance	personnel	to	educate.	Understanding	how	people	with	different	analysis	must	focus	on	the	

development	of	education	appropriate	to	the	context	of	education.	Encourage	local	communities.	

Participation	in	education	by	responding	to	the	needs	of	learners	and	the	local.	Conduct	data	collection	

tool.	Analysis.	 Interpret	the	data.	Context	of	their	own.	According	to	standard	 indicators,	 including	

compliance	with	the	truth.	The	results	of	the	directions	for	developing	the	operation	of	the	internal	

quality	 assurance	 in	 schools	 under	 the	 secondary	 educational	 service	 area	office	 30	 showed	 the	

suitability,	the	possibilities	and	benefit	was	at	the	high	level	and	the	most	valuable	is	a	side	benefit.

 Keywords : The	development	implementation,	quality	assurance.

บทน�า

	 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญ

ประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาให้ด�าเนินไปอย่างต่อเน่ืองปฏิบัติงานได้อย่างเป็น

ระบบ	มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพ

ตามทีมุ่ง่หวงั	ผูป้กครอง	ชมุชน	และองค์กร/สถานประกอบ

การที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทางาน	

มคีวามมัน่ใจว่าการจดัการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละแห่ง

มีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่

มากนัก	 นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมี

ความรู ้ความสามารถ	 มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก�าหนด	ดังนั้น	ผู้เรียน

จงึเป็นบคุคลส�าคญัทีส่ดุทีส่ถานศกึษา	ซึง่หมายถงึผู้บรหิาร	

ครู	และบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา	ต้องคานึง

ถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดทากิจกรรมใดหรือโครงการใด

ก็ตามผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้ง

โดยตรงและโดยอ้อมนอกจากนีใ้นการจดัการศกึษาจาเป็น

ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง

กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาจงึเป็นเครือ่งมอืทีม่ี

ความส�าคัญอย่างยิง่ในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัและต้อง

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 (ส�านักทดสอบทางการศึกษา.	

2554	:	2)	ในขณะเดียวกันการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาให้เข้มแข็ง	มปีระสทิธภิาพและด�าเนินการอย่าง

ยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการทางานที่

มุ ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยมีความ

ตระหนัก	 รับรู้และเห็นคุณค่าของการทางานเป็นระบบ	 มี

คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	มี

การก�าหนดเป้าหมายและการด�าเนินกิจกรรม/โครงการที่

ใช้ผลการประเมินตนเอง	 ผลการประเมินคุณภาพจาก

องค์กรภายนอก	 หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดท�าขึ้น	

เพือ่แก้ปัญหาหรอืพฒันาผู้เรยีน	ของสถานศึกษาเอง	ตลอด
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จนใช้ผลการวจิยัอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องเป็นฐานในการก�าหนดเป้า

หมายคณุภาพผูเ้รยีน	 การตดิตามตรวจสอบ	 และปรบัปรงุ

งานเป็นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลได้เป็นอย่างดีและมี

ประสทิธภิาพ	โดยใช้วงจรคณุภาพในการด�าเนนิงานประเมนิ

คณุภาพภายในคอื	ร่วมกนัวางแผน	(Plan	:	P)	ร่วมกันปฏบิตั	ิ

(Do	 :	 D)	 ร่วมกันตรวจสอบ	 (Check	 :	 C)	 และร่วมกัน

ปรับปรุง	(Act	:	A)	เพื่อให้ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึง

พอใจกับผู้ปกครอง	ชุมชน	และองค์กรหรือสถานประกอบ

การที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษา	 ด้วยการด�าเนินงานที่ทุก

คนมีจิตสานึกและความรับผิดชอบร่วมกัน	 การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะเป็นส่วนหน่ึงของ

การบริหารการศึกษาที่แท้จริง	 และมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนือ่งจนเป็นวถิชีวีติในการทางานของทกุคนเป็นวฒันธรรม

องค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวง

ศึกษาธิการ.	2554	:	2)

	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	

เป็นหน่วยงานทางการศกึษาทีม่หีน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ

ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การประกันคุณภาพการ

ศกึษา	โดยส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	30	

ในปีการศึกษา	2557	มีสถานศึกษาทั้งสิ้น	37	แห่ง	(เฉพาะ

สถานศึกษาภาครัฐ)	 โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้ผ่านการ

ประเมินภายนอกครั้งที่	1	และครั้งที่	2	จากคณะกรรมการ

ประเมินภายนอกและส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน	 (สมศ.)	 ได้

รายงานให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ทราบซ่ึงผลการประเมิน

รอบแรกมสีถานศกึษาหลายแห่งทีต้่องปรบัปรงุการจัดการ

ศึกษาในหลายๆ	ด้านและผลการประเมินครั้งที่	3	พบว่ามี

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	 30	 ที่มีผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน	 ด้านประสิทธิผลของการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ด้านพัฒนาการของ

การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด	

ด้านผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น	 ที่อยู่ในระดับพอใช้และต้อง

ปรับปรุง

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะพบว่าการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษามีความส�าคัญ	 และจาเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกทั้ง	 3	ครั้ง	 ชี้ให้เห็นว่าระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษายงัต้องได้รบัการพฒันาและ

แก้ไขอีกมากจึงจะได้คุณภาพและมาตรฐานตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

สภาพปัจจุบัน	ปัญหา	และแนวทางการพัฒนาการด�าเนิน

งานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของ

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา

เขต	 30	 เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับสถานศึกษา	 ครู	 และ

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

พฒันาการจดัการศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	

เรื่อง	 ระบบหลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษา

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาในการด�าเนิน

งานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของ

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา

เขต	30

	 2.		เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาการ

ด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต	30	จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา

	 3.		เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต	30
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วิธีการวิจัย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 ผู้บริหาร

สถานศกึษา	หวัหน้าฝ่ายวชิาการประจ�าสถานศกึษา	หวัหน้า

งานประกันคุณภาพ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 และคร ู

ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	 30	 จ�านวน	 37	 แห่ง	 จ�าแนกเป็นสถาน

ศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	จ�านวน	9	แห่ง	ผู้บริหาร

สถานศึกษาจ�านวน	42	คน	หัวหน้าฝ่ายวิชาการจ�านวน	9	

คน	หัวหน้าฝ่ายงานประกันคุณภาพจ�านวน	9	คน	หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้จ�านวน	 72	 คน	 ครูจ�านวน	 919	 คน	

สถานศึกษาขนาดกลางจ�านวน	 12	 แห่ง	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษาจ�านวน	32	คน	หัวหน้าฝ่ายวิชาการจ�านวน	12	คน	

หวัหน้าฝ่ายงานประกนัคณุภาพจ�านวน	12	คน	หวัหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้จ�านวน	96	คน	ครูจ�านวน	379	คน	สถาน

ศึกษาขนาดเล็กจ�านวน	 16	 แห่ง	 ผู้บริหารสถานศึกษา

จ�านวน	22	คน	หวัหน้าฝ่ายวชิาการจ�านวน	16	คน	หวัหน้า

ฝ่ายงานประกันคุณภาพจ�านวน	16	คน	หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้จ�านวน	 128	 คน	 ครูจ�านวน	 142	 คน	 รวม

ประชากรในการวจิยัครัง้นีจ้�านวน	1,906	คน	(ข้อมลู	ณ	10	

มิถุนายน	2556)

	 กลุม่ตวัอย่างเป็น	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	หวัหน้าฝ่าย

วิชาการประจ�าสถานศึกษา	 หัวหน้างานประกันคุณภาพ	

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 และครูผู้สอนในสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	

ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาด

ตัวอย่างของ	Krejcie	and	Morgan	 (1970	 :	 607-610)	

และการสุม่แบบแบ่งชัน้	(Stratified	Random	Sampling)	

จ�านวน	321	คน	โดยด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 ขั้นท่ี	1	 แบ่งสถานศึกษาตามจ�านวนนักเรียน

เป็น	3	ขนาดคือ	สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	9	

แห่ง	 สถานศึกษาขนาดกลาง	 12	 แห่ง	 สถานศึกษาขนาด

เล็ก	16	แห่ง	รวม	37	แห่ง	ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น	

(Stratified	Random	Sampling)	เป็นกลุ่มตัวอย่างสถาน

ศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	5	แห่ง	สถานศึกษาขนาด

กลาง	6	แห่ง	สถานศึกษาขนาดเล็ก	8	แห่ง	รวมเป็น	19	

แห่ง

	 	 ขั้นที	่2		เลือกกลุ่มตวัอย่างผู้บรหิารสถานศึกษา	

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	5	แห่ง

จ�านวน	 24	 คน	 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง	 6	 แห่ง	

จ�านวน	 16	 คน	 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก	 8	 แห่ง	

จ�านวน	 11	 คน	 รวมกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา

ทั้งหมด	51	คนจาก	37	แห่ง

	 	 ขั้นที	่3		เลอืกกลุม่ตวัอย่างฝ่ายวชิาการประจ�า

สถานศกึษา	เป็นฝ่ายวชิาการประจ�าสถานศกึษาขนาดใหญ่

พิเศษและใหญ่	5	แห่งจ�านวน	5	คน	ฝ่ายวิชาการประจ�า

สถานศึกษาขนาดกลาง	6	แห่งจ�านวน	6	คน	ฝ่ายวิชาการ

ประจ�าสถานศึกษาขนาดเล็ก	8	แห่งจ�านวน	8	คน	รวมกลุ่ม

ตวัอย่างฝ่ายวชิาการประจ�าสถานศกึษาทัง้หมด	19	คนจาก	

37	แห่ง

	 	 ขั้นที	่4		เลือกกลุ ่มตัวอย่างหัวหน้าฝ่ายงาน

ประกันคุณภาพ	 เป็นหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายงานประกัน

คุณภาพสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	 5	 แห่ง

จ�านวน	5	คน	ฝ่ายวิชาการประจ�าสถานศึกษาขนาดกลาง	

6	แห่งจ�านวน	6	คน	ฝ่ายวิชาการประจ�าสถานศึกษาขนาด

เล็ก	 8	 แห่งจ�านวน	 8	 คน	 รวมกลุ่มตัวอย่างฝ่ายวิชาการ

ประจ�าสถานศึกษาทั้งหมด	19	คนจาก	37	แห่ง

	 	 ขั้นที	่5		เลือกกลุ่มตัวอย่างหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้	 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สถานศึกษา

ขนาดใหญ่พเิศษและใหญ่	5	แห่งจ�านวน	40	คน	เป็นหวัหน้า

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ถานศกึษาขนาดกลาง	6	แห่งจ�านวน	

48	คน	เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สถานศึกษาขนาด

เล็ก	8	แห่งจ�านวน	64	คน	รวมกลุ่มตัวอย่างหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทั้งหมด	152	คน	จาก	37	แห่ง

	 	 ขั้นที	่6		เลือกกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนได้มาโดย

การสุ่มอย่างง่าย	ได้กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนจากสถานศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	5	แห่งจ�านวน	27	คน	ครูผู้สอน

จากสถานศกึษาขนาดกลาง	6	แห่งจ�านวน	27	คน	ครผููส้อน
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จากสถานศึกษาขนาดเล็ก	8	แห่งจ�านวน	26	คน	รวมกลุ่ม

ตัวอย่างครูผู้สอน	ทั้งหมด	80	คน	จาก	37	แห่ง

วิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

	 1.		ตรวจสอบจ�านวนและความสมบูรณ์ของแบบ 

สอบถามที่ได้รับคืนมาแต่ละฉบับ

	 2.		ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์วิเคราะห์

ข้อมูล	ดังนี้

	 	 2.1		 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามลักษณะ

เลือกตอบวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยแล้วน�าเสนอ

ในรูปตารางพร้อมกับค�าบรรยายประกอบ

	 	 2.2	 ตอนท่ี	 2	 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบัน	ปัญหา	การด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต	 30	 ในความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา	

หวัหน้าฝ่ายวชิาการประจ�าสถานศกึษา	หวัหน้างานประกนั

คณุภาพ	หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู	้และครผููส้อน	จ�านวน	

8	 ด้าน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานแล้วน�าเสนอในรปูตารางกบัค�าบรรยายประกอบ	

ส�าหรับการทดสอบสมมตฐิานตวัแปรทีม่ค่ีา	3	ค่าคอืต�าแหน่ง

และขนาดสถานศกึษา	ใช้สถติ	ิOne-way	ANOVA	และการ

เปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ	Scheffe

	 	 2.3	 ตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง

ความคิดเห็นโดยอิสระวิเคราะห์	 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

แล้วสรุปเป็นความเรียง

	 3.	 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล	(บุญชม	ศรีสะอาด.	

2543	:	99-100)

	 4.		คัดเลือกประเด็นปัญหาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด	 2	 อันดับแรกของแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

	 5.		น�าเสนอแนวทางการพฒันาการด�าเนนิงานตาม

ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา	โดยวเิคราะห์ความ

คดิเหน็จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรู	้ความเข้าใจ

ในการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มธัยมศกึษา	 เขต	 30	 ด้วยการวเิคราะห์เนือ้หา	 (Content	

Analysis)

	 6.	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินที่ได้

รับคืนมาแต่ละฉบับ

	 7.	 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์วิเคราะห์

ข้อมูล

ผลการวิจัย

	 จากการวิจัยสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 และแนวทาง

การพฒันาการด�าเนนิงานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นการ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	สามารถอธิบายได้	ดังนี้

	 ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากสถานศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษและใหญ่	 สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษา

ขนาดเลก็วธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้โดยแยกเป็นผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาร้อยละ	 15.9	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 ร้อยละ	

47.4	 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาร้อยละ	 5.9	

หัวหน้างานวิชาการร้อยละ	5.9	และครูผู้สอนร้อยละ	24.9	

ตามล�าดับ

	 1.	 สภาพปัจจุบัน	 ปัญหาในการด�าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	

จ�านวน	8	ด้าน	รายละเอียดดังนี้

	 	 1.1	 ด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พิจารณารายข้อพบว่าข้อ	1	การวเิคราะห์
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มาตรฐานและตวับ่งช้ีการประกนัคณุภาพภายในของสถาน

ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด	 รอง

ลงมาคือข้อ	 3	 การก�าหนดค่าเป้าหมายความส�าเร็จของ

แต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี	้และข้อ	2	การก�าหนดมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ 

สถานศึกษา	ตามล�าดับ	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	ข้อ	

4	ประกาศเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชีว่้าด้วยการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอกทราบ

	 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย	 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ข้อท่ี	 3	 การ

ก�าหนดค่าเป้าหมายความส�าเรจ็ของแต่ละมาตรฐานและตวั

บ่งชี้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือข้อที่	 1	 การวิเคราะห์

มาตรฐานและตวับ่งช้ีการประกนัคณุภาพภายในของสถาน

ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษา	ตามล�าดับ	ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือข้อ	 2	 การก�าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่

สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา

และข้อ	4	ประกาศเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชีว่้า

ด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่ม 

ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบ

	 	 1.2		 ด้านการจดัท�าแผนพฒันาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อ	8	การจัดท�า

แผนปฏิบัติการประจ�าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมา

คอืข้อที	่2	เป้าหมายคณุภาพผูเ้รยีนทีส่ะท้อนคณุภาพความ

ส�าเรจ็มคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรมโดยทกุฝ่ายมส่ีวนร่วม	

และข้อที	่7	การประเมนิความเหมาะสมของแผนพฒันาการ

ศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	ตามล�าดับ	ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	 ข้อ	 3	 การก�าหนดวิธีการด�าเนินงาน

โดยใช้กระบวนการวจิยัหรอืผลการวจิยัหรือข้อมลูทีอ้่างองิ

ได้และครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรและบรรลุตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด

	 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยูใ่นระดบัน้อย	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อ	5	แหล่งเรยีน

รูแ้ละภมูปัิญญาท้องถิน่ทีใ่ห้การสนบัสนนุทางวชิาการมค่ีา

เฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือข้อที่	 6	 การน�าเสนอร่างแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ทุกฝ่ายที่

เกีย่วข้องแสดงความคดิเหน็	และข้อที	่3	การก�าหนดวธิกีาร

ด�าเนินงานโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ

ข้อมูลที่อ้างอิงได้และครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรและ

บรรลุตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 ตามล�าดับ	 ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	ข้อ	8	การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่

สอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

	 	 1.3		 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	3	การแต่ง

ตัง้คณะกรรมการเพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงานการ

ประกันคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือข้อที่	

2	การจดัโครงสร้างการบรหิารงานทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิงาน 

การประกันคุณภาพภายใน	และข้อ	4	การเสริมสร้างความ

รูท้กัษะความมัน่ใจแก่บคุลากรให้	ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการ

ด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพภายใน	และข้อ	5	การประสาน

สัมพนัธ์สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา

ทกุระดบัในการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพภายใน	ตาม

ล�าดับ	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	ข้อ	7	ปัญหาในการ

จัดท�าข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการด�าเนิน

งานการประกันคุณภาพภายใน
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	 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	7	ปัญหาในการ

จัดท�าข้อมูลสารสนเทศไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการด�าเนิน

งานการประกันคณุภาพภายในมีค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ	รองลงมา

คือข้อท่ี	 6	 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศไม่

เพียงพอต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน	และข้อ	

8	 การกากับติดตามการด�าเนินงานด้านระบบบริหารและ

สารสนเทศในการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน	

ตามล�าดับ	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	ข้อ	3	การแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงาน	การ

ประกันคุณภาพภายใน

	 	 1.4		 ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อ	2	การจัดท�า

แผนการปฏบิตักิารประจ�าปีทีช่ดัเจนครอบคลมุงาน	/	โครง 

การสถานศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาและมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือข้อที่	1	

การวางแผนการจดัท�าแผนปฏบิตักิารประจ�าปีตามแนวทาง

ของแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาและมาตรฐานการศึกษา	

และข้อ	3	การนาแผนการปฏบิตักิารประจ�าปีแต่ละปีสูก่าร

ปฏบิตัติามกรอบระยะเวลาและกจิกรรมโครงการทีก่�าหนด

ไว้	และข้อ	4	การมอบหมายงาน/โครงการให้บุคลากรเพื่อ

นาไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างชดัเจนและเหมาะสม	ส่วนข้อทีม่ค่ีา

เฉล่ียต�า่ท่ีสดุคือ	ข้อ	6	กากบัตดิตามประเมินผลและรายงาน

ผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี

	 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	6	กากับติดตาม

ประเมินผลและรายงานผลแผนงาน/โครงการตามแผน

ปฏิบัติการประจ�าปีมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด	 รองลงมาคือข้อที่	 5	

การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีอย่างครบถ้วน

มปีระสทิธภิาพ	และข้อ	1	การวางแผนการจดัท�าแผนปฏิบตัิ

การประจ�าปีตามแนวทางของแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาและมาตรฐานการศึกษา	ข้อ	3	การนาแผนการปฏิบตัิ

การประจ�าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและ

กิจกรรมโครงการที่ก�าหนดไว้	 และข้อ	 4	 การมอบหมาย

งาน/โครงการให้บคุลากรเพือ่นาไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างชดัเจน

และเหมาะสม	ตามล�าดบั	ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีสุ่ดคือ	ข้อ	

2	การจดัท�าแผนการปฏบิตักิารประจ�าปีทีช่ดัเจนครอบคลุม

งาน/โครงการสถานศึกษาและสอดคล้องกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน

	 	 1.5	 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อ	1	การก�าหนด

ผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ระดบัสถานศกึษามค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ	รองลงมาคอืข้อที	่5	การ

ตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด	 และข้อที่	 4	

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ในการปรับปรงุพฒันา	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียต�า่ทีสุ่ด

คือข้อ	 3	 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ

บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ	1	ครั้ง	 

		 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยู่ในระดับน้อย	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	2	ก�าหนด

ขอบข่ายงานการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	 รองลงมาคือข้อที่	 3	 ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
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อย่างน้อยภาคเรียนละ	 1	 ครั้ง	 ข้อที่	 4	 รายงานผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรบัปรงุพฒันาและข้อที	่5	การตรียมการและให้ความร่วม

มือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วย

งานต้นสังกัด	ตามล�าดับ	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือข้อ	

1	การก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาระดับสถานศึกษา

	 	 1.6	 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	 1	 การวาง 

แผนการวดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทกุกลุม่สาระการเรยีน

รู้และทกุระดบัช้ันมีค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ	รองลงมาคือข้อที	่2	การ

วางแผนการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทกุกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และทุกระดับชั้น	และข้อที่	8	การนาผลการวัด

และประเมินระดับชาติมาใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน	

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุคอืข้อ	4	การสนบัสนุน	การสร้าง

เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

	 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัน้อย	เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อ	6	การตดิตามการ

วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รอง

ลงมาคอืข้อที	่8	การนาผลการวดัและประเมนิระดบัชาตมิา

ใช้ในการวางแผนพัฒนาผู้เรียน	 และข้อที่	 3	 การพัฒนา

ความรู้ความสามารถของครูในการวัดผลประเมินผล	 และ

ข้อ	 4	การสนับสนุนการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมิน

ผลที่มีคุณภาพ	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุดคือข้อ	 1	 การ

วางแผนการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้และทุกระดับชั้น

	 	 1.7		 ด้านการรายงานคณุภาพการศกึษาประจ�า

ปี

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	3	น�าเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานหรือคณะ

กรรมการบรหิารสถานศึกษามค่ีาเฉล่ียสูงทีสุ่ด	รองลงมาคือ

ข้อที	่2	สรปุและจดัท�ารายงานประจ�าปีคณุภาพภายในของ

สถานศกึษาทีส่ะท้อนคณุภาพผูเ้รียนและผลส�าเรจ็ของการ

บริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด

ก�าหนด	และข้อที่	1	การวางแผนการรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในประจ�าปีของสถานศึกษา	ตามล�าดับ	 ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือข้อ	 5	 การพัฒนาการจัดท�าการ

รายงานคุณภาพการศึกษา

	 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	5	การพัฒนาการ

จดัท�าการรายงานคณุภาพการศกึษามค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ	รอง

ลงมาคือข้อที	่1	การวางแผนการรายงานการประเมนิคุณภาพ

ภายในประจ�าปีของสถานศึกษา	 และข้อที่	 3	 น�าเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานหรือคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาและข้อที่	 4	 ติดตามผลการ

ด�าเนินงานของคณะกรรมการจัดท�ารายงานคุณภาพการ

ศึกษา	ตามล�าดับ	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือข้อ	2	สรุป

และจดัท�ารายงานประจ�าปีคณุภาพภายในของสถานศึกษา

ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส�าเร็จของการบริหาร

จัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก�าหนด

	 	 1.8	 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	 1	 การ

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองมีค่า
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เฉลี่ยสูงที่สุด	รองลงมาคือข้อที่	2	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

พัฒนารูปแบบเทคนิคการประกันคุณภาพภายใน	และข้อ

ที	่4	การนาผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา

การประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์

สังเคราะห์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร

และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	 ตามล�าดับ	 ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือข้อ	 5	 เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา

	 	 	 ปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	โดยรวม

อยู่ในระดับน้อย	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ	5	เผยแพร่

ผลการพัฒนาคณุภาพการศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่

ให้เกดิการพัฒนามค่ีาเฉล่ียสงูทีส่ดุ	รองลงมาคอืข้อที	่3	การ

ส่งเสริมสนบัสนนุรปูแบบเทคนคิวธีิการการประกนัจากหน่วย

งานต้นสังกัด	และข้อที่	 4	การนาผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาการประเมนิตนเองหรอืหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อ

การพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	

ตามล�าดับ	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุคอืข้อ	1	การวางแผน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 สรุปโดยรวมสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาการด�าเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	

30	พบว่า	 ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก	 และค่า

เฉลี่ยปัญหาอยู ่ในระดับน้อย	 และเม่ือพิจารณาสภาพ

ปัจจุบันรายด้านพบว่า	ด้านที่	 1การก�าหนดมาตรฐานการ

ศกึษาของสถานศกึษามค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ	รองลงมาคอืด้านที่	

4	 การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา	และด้านที่	7	การรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจ�าปีตามล�าดับ	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	ด้านที่	

3	 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ	 และปัญหาการ

ด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่	2	การจัดท�าแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	รองลง

มาคือด้านที่	 3	 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ	 และ

ด้านที่	 1	 การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	

ตามล�าดับ	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือด้านที่	 6	 การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก�าหนด

	 2.		เปรียบเทียบสภาพสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาการ

ด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต	30	จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา

	 	 2.1		 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันในการ

ด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต	30	จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษาประกอบด้วย

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	 ขนาดกลาง	 และ

ขนาดเลก็โดยภาพรวม	พบว่า	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ.05	และรายด้านพบว่า	ด้านที่	 8	การจัด

ให้มกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่งไม่แตกต่าง

กัน

		 	 2.2		 การเปรยีบเทยีบปัญหาในการด�าเนนิงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	

30	จ�าแนกตามขนาดสถานศกึษาประกอบด้วยสถานศกึษา

ขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	 ขนาดกลาง	 และขนาดเล็กโดย

ภาพรวม	 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	และรายได้พบว่า	ด้านที่	7	การรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจ�าปี	 และด้านที่	 8	 การจัดให้มีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน

		 3.		การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่เกี่ยวกับสภาพ

ปัจจุบัน	 ปัญหาการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	จ�าแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา

	 	 3.1		 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่เกี่ยวกับ

สภาพปัจจบุนัในการด�าเนนิงานตามระบบประกนัคณุภาพ
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ภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 จ�าแนกตามต�าแหน่ง

และขนาดของสถานศึกษาประกอบด้วยสถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษและใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	พบว่าแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านที่	4	

การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถาน

ศึกษา	 และด้านที่	 8	 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน

	 	 3.2		 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่เกี่ยวกับ

ปัญหาในการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	จ�าแนกตามต�าแหน่งและขนาด

ของสถานศกึษา	ประกอบด้วยสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ

และใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเลก็	พบว่าแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านที่	7	การรายงาน

คุณภาพการศึกษาประจ�าปีและด้านที่	 8	 การจัดให้มีการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน

	 4.		แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 30	 สถาน

ศึกษาควรด�าเนินการในแต่ละด้าน

อภิปรายผล

	 จากผลการวจิยัสภาพปัจจบุนั	ปัญหา	และแนวทาง

การพัฒนาการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาของ	สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	30	มีข้ออภิปรายดังนี้

	 1.	 สภาพปัจจุบันในการพัฒนาการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ	สถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต	30	พบว่าโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ด้านท่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ

ก�าหนดมาตรฐานการศึกษา	ของสถานศึกษา	รองลงมาคือ

ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา	และปัญหาในการพฒันาการด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาของ	 สถานศึกษาสังกัดส�านัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	30	พบว่าภาพรวม

อยู่ในระดับน้อย	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการจัดท�าแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	รองลงมาคือด้าน

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ	ทั้งนี้เป็นเพราะสถาน

ศึกษาใช้กรอบแนวคิดและแนวทางการด�าเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

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

ซ่ึงก�าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาและให้ถอื

เป็นการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน 

การบรหิารการศึกษาทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งรวมทัง้

ก�าหนดให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวธิี

การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการนาสู ่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศกฎ

กระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2553	และได้มีการนาไปประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษาเรยีบร้อยแล้ว	(ในเล่ม	127	ตอนที	่23	

ก	วันที่	2	เมษายน	2553)	ซึ่งด�าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาจ�านวน	 8	 ประการ	 ได้แก่	 1)	 ก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 2)	 จัดท�าแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 3)	 จัดระบบบริหาร

และสารสนเทศ	4)	ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา	 5)	 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา	6)	จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	7)	จัดท�ารายงาน

ประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน	8)	จัดให้มี

การพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่งซึง่ผลการศกึษา

พบว่าสถานศกึษาส่วนใหญ่มีการพฒันาตนเองเข้าสูม่าตรฐาน

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร

สถานศึกษาหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและครู 

ผู้สอน	ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองและสังคมม่ันใจได้ว่าสถาน
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ศึกษาด�าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพและผ่าน

การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก	 ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของวิฑูรย์	 หนูขาว	 (2552	 :	 89-92)	 ท่ีศึกษา

ปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร

และครูผู้สอนโดยภาพรวมใน	8	ด้านอยู่ในระดับน้อย

	 2.		เปรยีบเทยีบปัญหาในการด�าเนนิงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	30	จ�าแนก

ตามขนาดของสถานศึกษา

	 	 2.1		 การเปรยีบเทยีบปัญหาในการด�าเนนิงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	

30	จ�าแนกตามขนาดสถานศกึษาประกอบด้วยสถานศกึษา

ขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่	 ขนาดกลาง	 และขนาดเล็กโดย

ภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งนี้

อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาแต่ละขนาดมคีวามแตกต่างกนั

ทัง้ปริมาณและบคุลากรเทคโนโลยงีบประมาณอาคารสถาน

ที่	 สภาพแวดล้อมบรรยากาศในการปฏิบัติงานซึ่งสถาน

ศกึษาขนาดใหญ่มคีวามพร้อมมากกว่าการด�าเนนิงานต่างๆ	

จึงบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าและมากกว่า

	 	 2.2		 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่เกี่ยวกับ

ปัญหาในการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา	 ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 30	 จ�าแนกตามขนาดของสถาน

ศึกษาประกอบด้วยสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ	่

ขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก	 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติโิดยสถานศกึษาขนาดเลก็มปัีญหาและความ

ต้องการการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา

มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่พิเศษและ

ใหญ่	และสถานศึกษาขนาดกลางมปัีญหาและความต้องการ

การด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษามากกว่า

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่

	 3.		ผลการประเมินแนวทางการในการด�าเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถาน

ศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	

30	อยู่ระดับมาก	สถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีระบบหรือ

วิธีการที่จะพัฒนาตามวงจรคุณภาพ	 PDCA	 โดยใช้ระบบ

ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาเป็นฐานในการขบัเคลือ่น	

ให้เกดิความต่อเนือ่งและยัง่ยนืน้ัน	และเราถอืว่าขัน้ประเมนิ

ผลการด�าเนนิงาน	(C	:	Check)	เป็นขัน้ทีม่คีวามส�าคญัอย่าง

ยิง่ทีจ่ะเป็นข้อมลูเชือ่มโยงไปสู่ขัน้ปรบัปรงุพฒันา	(A	:	Act)	

เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนา	 (P	 :	 Plan)	 ทาให้

วงจรคุณภาพ	PDCA	ขับเคลื่อนไปอย่างมีชีวิตและเกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องในขั้น	Act	นั้นมีความหมายเป็น	2	นัย	

กล่าวคอื	นยัแรกถ้าพบว่าผลการประเมนิคณุภาพตามแผน 

ที่ก�าหนดในขั้น	 Check	 อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจก็รักษา 

วิธีปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นไว้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน	

(Standard)	ในการปฏบิตังิานประจ�าต่อไปส่วนนยัทีส่องถ้า

ประเมินแล้วพบว่ายังไม่เป็นที่พึงพอใจหรือไม่บรรลุตาม 

เป้าหมายที่ก�าหนดก็ให้นาข้อบกพร่องเหล่านั้นนากลับ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพ่ือวางแผนปรับปรุงพัฒนา	

(Plan)	ในปีต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรตระหนักและให้

ความส�าคัญกับการด�าเนินงานดังกล่าวรวมถึงสถานศึกษา

ต้องมรีะบบจดัท�าข้อมลูสารสนเทศเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ครบถ้วนชัดเจนเป็น

ระบบเพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีการด�าเนิน

การอย่างต่อเนื่อง

	 	 1.2	 ผู้บริหารควรจดัโครงสร้างการบรหิารงาน

ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในรวมทั้งส่ง

เสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรมคีวามรูท้กัษะในการด�าเนนิงาน

รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบเทคนิค

วิธีการประกันคุณภาพภายใน

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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	 	 2.1	 ควรศกึษาปัจจยัทีส่นบัสนนุหรอืมอีทิธพิล

ต่อปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา

	 	 2.2	 ควรศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการด�าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกฝ่าย	

ประกอบด้วย	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูบ้รหิาร	

คร	ูนกัเรยีน	ผูป้กครองนักเรยีน	ตวัแทนชมุชน	ศกึษานเิทศก์

โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย	 เช่น	 การระดมสมอง	 การ

สนทนากลุ่ม	เป็นต้น
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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

Developing a Model of School Budget affairs Administration 

Under the Office of Secondary Education Service Area 21

ฐิติรัตน์	นาพัง1,	กมล	เสวตสมบูรณ์2,	ธัญญธร	ศรีวิเชียร3

Thitirat	Napang 1,	Gamon	Savatsomboon2,	Tanyatorn	Sriwichien 3

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นี	้มคีวามมุง่หมายเพือ่	1)	ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีว้ดัการบรหิารงานงบประมาณของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	2)	ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์	ของการบริหาร

งานงบประมาณชองสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	21	และ	3)	พฒันารูปแบบการบรหิาร

งานงบประมาณของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	21	ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	จ�านวน	112	คน	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน	จ�านวน	56	คน	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ	จ�านวน	56	คน	2)	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาภาพปัจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	ที่เป็นแบบวิธีปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	จ�านวน	6	

คน	ประกอบด้วย	ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	3	คน	และหัวหน้ากลุ่มงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา	จ�านวน	3	

คน	3)	ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างการพฒันารปูแบบและคูมื่อการด�าเนนิการพฒันา

รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษา	จ�านวน	7	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้	ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม	

แบบสัมภาษณ์	แบบสังเกต	แบบบันทึก	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.		องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	21	ประกอบด้วย	7	ด้าน	65	ตัวชี้วัด	ได้แก่	1)	การจัดท�าและเสนอของบประมาณ	มี	19	ตัวชี้วัด	2)	การ

จัดสรรงบประมาณ	มี	7	ตัวชี้วัด	3)	การตรวจสอบ	ติดตาม	ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด�าเนินงาน	

มี	8	ตัวชี้วัด	4)	การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	มี	12	ตัวชี้วัด	5)	การบริหารการเงิน	มี	5	ตัวชี้วัด	6)	การ

บริหารบัญชี	มี	5	ตัวชี้วัด	และ	7)	การบริหารพัสดุและสินทรัพย์	มี	9	ตัวชี้วัด

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	อาจารย์	ดร.	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์	ดร.	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.		ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	พบว่า

	 	 2.1		 สภาพปัจจุบัน	ของการบริหารงานงบประมาณ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	

พบว่า	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การบริหารการเงิน	

	 	 2.2		 สภาพทีพ่งึประสงค์	ของการบรหิารงานงบประมาณ	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	

21	พบว่า	โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ

การจัดท�าและเสนอของบประมาณ

	 3.		รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	

ประกอบด้วย	องค์ประกอบการบริหารงานงบประมาณ	7	ด้าน	ขั้นตอนการด�าเนินงาน	43	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การจัดท�า

และเสนอของบประมาณ	มี	7	ขั้นตอน	2)	การจัดสรรงบประมาณ	มี	6	ขั้นตอน	3)	การตรวจสอบ	ติดตาม	ประเมินผล

และรายงานผลการใช้เงินและผลการด�าเนินงาน	มี	 6	 ขั้นตอน	 4)	 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	 มี	 

7	ขั้นตอน	5)	การบริหารการเงิน	มี	6	ขั้นตอน	6)	การบริหารบัญชี	มี	5	ขั้นตอน	และ	7)	การบริหารพัสดุและสินทรัพย์	

มี	6	ขั้นตอน	ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	พบว่า	มีความเหมะสม	อยู่ในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ :	การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	:	1)	The	studies	composition	and	indicators	of	budget	affairs	

administration	of	school	under	the	office	of	secondary	education	service	area	21.	2)	The	studies	state	

present	and	desirable	condition	of	budget	affairs	administration	of	school	under	the	office	of	secondary	

education	service	area	21	and	3)	The	development	of	budget	affairs	administration	model	of	school	

under	the	office	of	secondary	education	service	area	21.	The	population	of	this	studies	state	present	

and	 state	 desirable	 condition	 of	 budget	 affairs	 administration	 of	 school,	 112	 peoples	were	 :	 56	

administrators,	56	group	leader	of	the	budget	affairs	administration	2)	The	population	of	the	studies	

state	present	and	desirable	condition	of	budget	affairs	administration	of	school	with	the	best	practice,	

6	people	were	:	3	administrators	3	group	leader	of	the	budget	affairs	administration	3)	The	expert	

appropriate	checks	and	the	possibilities	of	the	draft	model	development	and	manuals	operation	the	

development	of	the	budget	affairs	administration	of	school,	7	people.	The	research	instruments	for	

collection	data	a	questionnaire,	interview,	observation	and	save.	The	statistics	used	in	analyzing	data	

were	:	percentage,	mean,	standard	deviation.

 

The findings were as follows:   

	 1.	 The	composition	and	indicators	of	budget	affairs	administration	of	school	under	the	office	
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of	secondary	education	service	area	2.	The	consists	of	7side	65	indicators	were	:	1)	The	prepare	and	

submit	 the	budget	 request	 includes	has	 19	 indicators.	 2)	 The	budget	 allocation	has	 7	 indicators.	 

3)	The	monitor,	evaluate	and	report	on	the	utilization	and	performance	has	8	indicators.	4)	The	raising	

resource	mobilization	and	investment	in	education	has	12	indicators	5)	The	financial	management	has	

5	indicators.	6)	The	accounting	management	has	5	indicators	and	7)	The	package	management	and	

assets	has	9	indicators.

	 2.	 Results	of	the	studies	state	present	and	desired	condition	of	budget	affairs	administration	

of	school	under	the	office	of	secondary	education	service	area	21	were	:

	 	 2.1		 The	state	present	of	budget	affairs	administration	under	the	office	of	secondary	education	

service	area	21	found	that	:	aspects,	the	overall	at	a	medium	level,	the	side	with	the	highest	mean	

was	the	financial	management.

	 	 2.2		 The	adverse	state	of	budget	affairs	administration	under	the	office	of	secondary	education	

service	area	21found	that	:	aspects,	the	overall	at	a	high	level,	the	side	with	the	highest	mean	was	

the	prepare	and	submit	of	budget	request.

	 3.		The	budget	affairs	administration	model	of	school	under	the	office	of	secondary	education	

service	area	21.	The	consists	of	7	side,	the	step	operation	43	stages	were	:	1)	The	prepare	and	submit	

the	budget	 request	 includes	has	7	stages.	2)	The	budget	allocation	has	6	stages.	3)	The	monitor,	

evaluate	and	report	on	the	utilization	and	performance	has	6	stages.	4)	The	raising	resource	mobilization	

and	investment	in	education	has	7	stages	5)	The	financial	management	has	6	stages.	6)	The	accounting	

management	has	5	stages	and	7)	The	package	management	and	assets	has	6	stages.	The	results	based	

on	the	opinion	of	luminaries	are	appropriate	the	possibility	and	useful
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บทน�า

	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546	 ก�าหนดให้โรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีฐานะเป็น

นิติบุคคล	 ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้ง

ส�าคัญของประเทศไทยซึ่งสอด	 คล้องกับเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพทุธศกัราช	2542	และ

แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ที่มุ่งหวังยกระดับการ

ศกึษาของชาติให้ได้มาตรฐาน	และจดัการศกึษาได้อย่างทัว่

ถึง	 มีคุณภาพ	 โดยได้บัญญัติให้มีการกระจายอ�านาจการ 

บริหารจัดการศึกษาทั้งด้าน	 วิชาการ	 งบประมาณ	 การ

บริหารงานบุคคล	 และงานบริหารงานทั่วไป	 ไปยังคณะ

กรรมการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง	องค์กรทีม่สีถานะเป็นนติบิคุคล

ตามกฎหมายมหาชนย่อมมีอิสระในการบริหารโดยมีจุด 

มุง่หมายส�าคญัให้สถานศกึษามคีวามเข้มแข็งในการบรหิาร

การบริหารมีความคล่องตัว	 รวดเร็ว	 สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูเ้รยีน	สถานศกึษา	ชมุชน	ท้องถิน่และประเทศ	

ชาติโดยรวม	 การบริหารสถานศึกษาที่มีสถานะเป็น
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นิติบุคคลผู้บริหารจะต้องค�านึงถึง	คือ	1)	รวบรวมและจัด

ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน	 2)	 วางแผนและ

ด�าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้	 3)	 ศึกษากฎหมาย	 กฎและ

ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	4)	การบรหิารและการตดัสินใจโดยองค์

คณะบุคคล	 5)	 จัดระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง	 แม้ว่า 

ผู้บริหารจะมีอ�านาจอิสระในการตัดสินใจแต่ก็ต้องมีการ

ควบคุมและตรวจสอบจากทางหน่วยงานราชการ	 โดย

เฉพาะด้านการเงิน	 จะมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณของสถานศกึษา	ทัง้ช่วงก่อนใช้	ระหว่างใช้	

และภายหลังการใช้	 ดังน้ันการจัดท�าระบบบัญชีและงบ

ประมาณจะต้องครบถ้วนสมบรูณ์	ถูกต้องตามระเบยีบของ

ทางราชการ	เพือ่ความโปร่งใส	ตรวจ	สอบได้จงึต้องเร่งสร้าง

ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานการเงินและงบประมาณให้

โรงเรียน	เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพ

ที่ดีต่อผู้เรียน	(กระทรวงศึกษาธิการ.	2546	:	1)	

	 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร	 เป็นสิ่งที่

ทุกองค์กรต้องให้ความส�าคัญ	 โดยเฉพาะเรื่อง	การจัดสรร

งบประมาณที่เหมาะสม	 การพิจารณาเลือกกิจกรรมที่มี

ความส�าคญัก่อนหลงั	การก�าหนดระบบการปฏบิติังานและ

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการ

ควบคุมดูแลและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน	 จะช่วยให้

กิจกรรมต่างๆขององค์ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ประหยัดและบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้	 การน�าเอาระบบ

การบริหารและจัดการงบประมาณท่ีเหมาะสมเข้ามาใช้ใน

องค์กรเป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูจะต้องให้ความส�าคญัเป็น

อย่างมากซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการงบประมาณได้

เปลี่ยนจากระบบควบคุมการเบิกจ่ายท่ีเข้มงวดมาเป็นการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่เน้นพันธกิจและ

วัตถุประสงค์	มีการก�าหนดผลผลิต	ผลลัพธ์	และตัวชี้วัดใน

การด�าเนินงาน	 “7Hurdles”	 เป็นระบบการบริหารงบ

ประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยง

ระหว่างทรัพยากร	ที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นว่า	มีความเชื่อม

โยงสัมพันธ์กันอย่างไร	 คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร	 จึงเป็น

แนวทางทีจ่ะช่วยให้การบรหิารจดัการงบประมาณแบบมุง่

เน้นผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	 (ชัยสิทธิ์	

เฉลิมมีประเสริฐ.	2544	:	12)

	 นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน	 ได้กระจายอ�านาจ

และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกไ็ด้มอบ

อ�านาจการบริหารงบประมาณลงสู่สถานศึกษาในรูปเงิน

ก้อน	(Block	Grant)	ได้แก่	การจดัสรรงบเงนิอดุหนนุให้กบั

สถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาได้ตัดสินใจด�าเนินการเอง	

ตามอ�านาจที่ได้รับและตามค�าส่ังส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่	 22/2546	 ลงวันที่	 8	 กรกฎาคม	

2546	และ	ให้ด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 2535	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ	

ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

การบญัช	ีจะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ	สขุมุ	รอบคอบ	

มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัระเบยีบ	 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	 ซึ่งผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องพึงต้องระมัดระวังและต้องเป็นผู้สนใจศึกษา

หาความรู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ที่ก�าหนด	 จะ

ประมาทมิได้	เพราะงานการเงินเป็นงานที่เป็นอันตรายต่อ

อาชีพราชการ	 ดังจะเห็นได้จากข้าราชการถูกไล่ออกจาก

ราชการหรือถูกด�าเนินการทางวินัยจ�านวนไม่น้อย	 และ

งานการเงนิยงัเป็น	ปัจจยัน�าเข้าทีม่ผีลต่อการจดัการศกึษา

ให้ประสบผลส�าเร็จถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ	

นกัเรยีนโดยตรงเหมอืนกบังานวชิาการกต็าม	จงึจ�าเป็นต้อง	

ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง	โปร่งใส	สามารถ	ตรวจสอบได้	ดงันัน้	การ

บริหารงบประมาณของโรงเรียนจึงเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง	 และ

จ�าเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง	 ตามระเบียบกฎหมาย	 ค�าสั่ง

และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือลดภาระและสร้างความ

มัน่ใจให้กบั	ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน	ในสิง่ทีพ่งึปฏบิตัแิละ

พึงระมัดระวัง	 เริ่มตั้งแต่ได้รับเงินจัดสรร	 การเบิกจ่ายเงิน	

การเกบ็รกัษาเงนิ	การจดัท�าบญัช	ีรวมถงึการจดัท�ารายงาน

เกี่ยวกับการเงินการบัญชีต่างๆ	ให้ถูกต้อง	เป็นปัจจุบันอยู่

เสมอ	 (หน่วยตรวจสอบภายใน	 ส�านักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ.	2544	:	8)	

	 ส�าหรับการบริหารงบประมาณของส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	21	ในปัจจบุนัยงัพบปัญหา
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และอุปสรรคอยู ่มาก	 เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านงบ

ประมาณนัน้	จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามทีร่ะเบยีบก�าหนด	

หรืออยู่ในกรอบของกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 และที่ส�าคัญ

ระเบียบแนวทางปฏิบัติ	 หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบ

ประมาณนัน้มกัจะมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงและแก้ไขอยู่

เป็นประจ�าจึงจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

สามารถ	และมคีวามเข้าใจเกีย่วกบังานทีจ่ะปฏบิตัเิป็นอย่าง

ด	ีอกีทัง้ผูบ้รหิารก็ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	มวีสิยั

ทศัน์และทนัต่อเหตกุารณ์จึงจะสามารถบรหิารงบประมาณ

ของโรงเรียนให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และประสบผลส�าเร็จ

ได้แต่ในสภาพทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนันัน้	โรงเรยีนแทบทกุแห่ง

ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงบ

ประมาณ	การเงิน	บัญชี	พัสดุ	โดยตรงอยู่จ�านวนมาก	ซึ่งมี

จุดอ่อนที่มีนัยส�าคัญด้านงบประมาณ	คือ	มีการจัดซื้อพัสดุ

ประเภทสิ้นเปลืองมากเกินไป	ผู้วิจัยเห็นว่าท�าให้สิ้นเปลือง

งบประมาณ	 การด�าเนินงานพัสดุและครุภัณฑ์ของสถาน

ศึกษาบางส่วนยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่

ว่าด้วยการพัสดุ	 ไม่มีการตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ	

หรือตรวจนับพัสดุในวันสิ้นงวด	และบุคลากร	ที่รับผิดชอบ

ในด้านการจัดท�าบัญชี	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่มี

ความช�านาญท�าให้การเบิกจ่ายเงินกับ	 การจัดท�าบัญชีไม่

สอดคล้องกบัการรบัการจ่ายเงนิ	ดงันัน้ความเสีย่งทีเ่กดิจาก

ด�าเนนิงานย่อมมมีากขึน้	(กลุม่นโยบายและแผน	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21.	2557)

	 จากผลการด�าเนินงานของกลุ่มงานการเงินและ

สนิทรพัย์	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต	21	

ที่ผ่านมายังพบปัญหาในภาพรวม	คือ	สถานศึกษามีปัญหา

ในการบรหิารงบประมาณไม่ถกูต้องตามระเบยีบ	ได้แก่	การ

รับเงิน	การจ่ายเงิน	การจัดเก็บรักษาเงิน	การน�าฝาก/การ 

น�าส่งเงิน	การตรวจสอบ	การรายงาน	การจัดเก็บเอกสาร

และการจดัท�าบญัชไีม่เป็นไปตามระเบยีบของกระทรวงการ

คลัง	 เช่น	 ผู ้ท�าหน้าที่รับจ่ายเงินกับผู้ท�าบัญชีเป็นคนๆ	

เดียวกัน	 เป็นการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องตามระบบการ

ควบคมุภายในของส่วนราชการ	หรอื	มกีารบันทกึบญัชี	โดย

ไม่มหีลกัฐานการจ่ายหรอืมหีลกัฐานการจ่ายแต่ไม่สมบรูณ์	

มีการรับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	 มีการเก็บเงินสดไว้

เกินอ�านาจการเก็บรักษาเงิน	 อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ส่วนราชการ	เป็นต้น	(หน่วยตรวจสอบภายในส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21.	2556	:	45)

	 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการ

พฒันารปูแบบการบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	ว่า

มกีารด�าเนนิงานอย่างไรบ้าง	เพือ่ให้ทราบถงึปัญหาว่าอยูใ่น

ระดับใด	 รวมถึงถึงวิธีการ	 ที่จะน�ามาปรับปรุงการบริหาร

งานงบประมาณในสถานศึกษา	 และเพื่อให้ได้แนวทางใน

การพฒันาการบริหารงานงบประมาณเพือ่เป็นประโยชน์ใน

การก�าหนดนโยบาย	การวางแผนบริหาร	งบประมาณให้มี

ประสทิธภิาพ	เพือ่ลดความเสีย่ง	และป้องกันความผดิพลาด

อันอาจจะเกิดข้ึนต่อสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	21	ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการการ

บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21

	 2.		เพื่อศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณชองสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21

	 3.		เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารงานงบประมาณ

ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	21

วิธีการวิจัย

 1.  ประชากร

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียงด้านงบ

ประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	จ�านวน	56	โรงเรียน	(กลุ่มแผน
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และนโยบาย	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	21.	2557	:	1)	ได้แก่

	 	 	 1.1.1	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียน	 จ�านวน	 

56	คน	

	 		 	 1.1.2		 หวัหน้ากลุม่งานด้านงบประมาณ	

จ�านวน	56	คน	

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ทั้งหมดจ�านวน	 

112	คน

	 ตัวแปรท่ีศึกษา	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของผู้อ�านวย

การสถานศึกษา	 และผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ

สถานศกึษา	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต	21	เกีย่วกบัสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของ

การบริหารความเสีย่งด้านการบรหิารงานด้านงบประมาณ

ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	21

	 ขั้นตอนด�าเนินการ	มีดังต่อไปนี้

	 1.	 ศึกษาสภาพสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21

 2.		ศึกษาความคิดเห็นของผู ้อ�านวยการสถาน

ศกึษา	จ�านวน	56	คน	และหวัหน้ากลุม่งานด้านงบประมาณ	

จ�านวน	56	คน	ในสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษามธัยมศกึษาเขต	21	ประจ�าปีการศกึษา	2556	จ�านวน	

112	 คน	 จากโรงเรียนสังกัดสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	 21	 ท้ัง	 56	 โรงเรียน	 เก่ียวกับการ

บริหารงานด้านงบประมาณ	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต	21	 โดยมีการตอบแบบสอบถามใน

ข้อมูล	ดังนี้

	 	 2.1		 การจัดท�าและเสนอของบประมาณ	

	 	 2.2		 การจัดสรรงบประมาณ	

	 	 2.3		 การตรวจสอบ	 ติดตาม	 ประเมินผลและ

รายงานผลการใช้เงินและผลการด�าเนินงาน	

	 	 2.4		 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา	

	 	 2.5		 การบริหารการเงิน	

	 	 2.6		 การบริหารบัญชี	

	 	 2.7		 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมีดังนี้

	 	 1.	แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานงบ

ประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	21	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งออก

เป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	 เป็นแบบสอบเกีย่วกบัสถานภาพ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 ต�าแหน่งประสบการณ์การ

ท�างาน	 และขนาดของโรงเรียน	 มีลักษณะเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ

	 	 	 ตอนที่	2	 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงบ

ประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศึกษาเขต	21	ตามกรอบแนวคิดของการบรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เป ็นนิติบุคคล	 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร.	2546	:	32)	7	ด้าน	คอื	1)	การจดัท�าและเสนอ

ของบประมาณ	 2)	 การจัดสรรงบประมาณ	 3)	 การตรวจ

สอบติดตาม	ประเมินผล	4)	การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา	5)	การบริหารการเงิน	6)	การบริหาร

บัญชี	และ	7)	การบริหารพัสดุและสินทรัพย์	ที่มีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	

ตามแนวของลิเคอร์ท		

	 	 2.		เป็นแบบสัมภาษณ์ที่เป็นข้อค�าถามปลาย

เปิดเกี่ยวกับสภาพ	 ปัญหาและแนวทางด�าเนินการบริหาร

งบประมาณของสถานศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	ใน	7	ด้าน	คือ	การ

จดัท�าและเสนอของบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณ	การ

ตรวจสอบ	ติดตาม	ประเมินผล	การระดมทรัพยากร	และ

การลงทุนเพื่อการศึกษา	 การบริหารการเงิน	 การบริหาร

บัญชีและการบริหารพัสดุและสินทรัพย์	

	 	 2.1		 วิธีการสร้างเครื่องมือ	

	 	 	 2.1.1		 ศึกษาเอกสารที่ เป ็นแนวคิด	
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ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ

ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	21	

	 	 	 2.1.2		 น�าข้อมลูทีไ่ด้มาสงัเคราะห์เน้ือหา

ให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	21	

	 	 	 2.1.3	 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้อ�านวยการสถานศึกษา	และหัวหน้างบประมาณของ

สถาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	

21	ทีม่ต่ีอการบรหิารงานงบประมาณ	แล้วน�าแบบสอบถาม

ดังกล่าว	 เสนอให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจ

สอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา

	 	 2.2		 การหาคุณภาพเครื่องมือ

	 	 	 การหาคณุภาพเคร่ืองมอื	โดยการน�าเสนอ

ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อ

เสนอแนะ	 แล้วจึงน�าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ	 จ�านวน	 5	 คน	

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา	 แล้วน�าไปหาค่าดัชนี

สอดคล้อง	โดยการวิเคราะห์หาค่า	 IOC	(Index	of	 Item	

Congruence)	ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ	แล้วพจิารณา

เลือกข้อค�าถามที่มีค่า	 IOC	มากกว่า	0.50	ขึ้นไป	(บุญชม	

ศรีสะอาด.	2545	:	99)	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน�าข้อมูล	 เชิงคุณภาพ

จากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร ้าง	 (Structured	

Interview)	แบบสังเกต	 (Observation)	และแบบบันทึก

มาตรวจสอบความถูกต ้องสมบูรณ์น�าข ้อมูลที่ ได ้มา

สงัเคราะห์	แล้วข้อมลูจากแบบสอบถาม	เป็นแบบเลอืกตอบ

ใช้วิธีการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ	 ส่วนท่ีเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 ใช้หาค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(S.D.)	แล้วพจิารณาเลอืกค�าถามทีม่ค่ีาเฉล่ีย	

(x̄)	ตั้งแต่	3.51	ขึ้นไป	(บุญชม	ศรีสะอาด.	2545	:	103)	

ผลการวิจัย

	 การพัฒนารปูแบบการบรหิารงานงบประมาณของ

สถานศกึษา	สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	

เขต	21	ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้

	 1.	 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงานงบ

ประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	ประกอบด้วย	7	ด้าน	65	ตัวชี้

วัด	ได้แก่	1)	การจัดท�าและเสนอของบประมาณ	มี	19	ตัว

ชี้วัด	2)	การจัดสรรงบประมาณ	มี	7	ตัวชี้วัด	3)	การตรวจ

สอบ	ติดตาม	ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผล

การด�าเนินงาน	มี	 8	ตัวชี้วัด	4)	การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา	มี	12	ตัวชี้วัด	5)	การบริหารการ

เงิน	มี	 5	ตัวชี้วัด	6)	การบริหารบัญชี	มี	 5	ตัวชี้วัด	และ	 

7)	 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มี	 9 ตัวชี้วัด พบว่าขั้น

ตอนการด�าเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณของ

สถานศึกษาทั้ง	7	ด้าน	มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

	 2.	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 21	 

พบว่า

	 	 2.1		 ปัจจบุนัการบรหิารงานงบประมาณ	สงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 21	 พบว่า	

โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง	ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่

สูงสุด	คือ	การบริหารการเงิน	

	 	 2.2		 สภาพท่ีพึงประสงค์	 ของการบริหารงาน

งบประมาณ	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษา	

เขต	21	พบว่า	โดยรวมและ	รายด้านอยู่ระดับมาก	ด้านที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การจัดท�าและเสนอของบประมาณ

 3.	 รูปแบบการบริหารงานงบประมาณของสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	

21	ประกอบด้วย	องค์ประกอบการบรหิารงานงบประมาณ	

7	ด้าน	ขั้นตอนการด�าเนินงาน	43	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การ

จดัท�าและเสนอของบประมาณ	ม	ี7	ขัน้ตอน	2)	การจดัสรร

งบประมาณ	 มี	 6	 ขั้นตอน	 3)	 การตรวจสอบ	 ติดตาม	
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ประเมนิผลและรายงานผลการใช้เงนิและผลการด�าเนนิงาน	

ม	ี6	ขัน้ตอน	4)	การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพือ่การ

ศึกษา	มี	7	ขั้นตอน	5)	การบริหารการเงิน	มี	6	ขั้นตอน	6)	

การบรหิารบญัช	ีม	ี5	ขัน้ตอน	และ	7)	การบรหิารพสัดแุละ

สินทรัพย์	 มี	 6	 ขั้นตอน	 ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

พบว่า	มีความเหมาะสม	อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

	 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วชิาการของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษา	เขต	21	มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายดังนี้

	 1.	 การศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานงบ

ประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21

	 	 ผลการศกึษาแนวคดิ	หลกัการกรอบแนวคดิการ

วิจัย	 องค์ประกอบการบริหารงานงบประมาณของสถาน

ศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	

21	 และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานงบประมาณของสถาน

ศกึษา	พบว่า	ขัน้ตอนการด�าเนนิงานด้านการบรหิารงานงบ

ประมาณของสถานศึกษา	ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั	7	ด้าน	

คือ	1)	การจัดท�าและเสนอของบประมาณ	2)	การจัดสรร

งบประมาณ	 3)	 การตรวจสอบ	 ติดตาม	 ประเมินผลและ

รายงานผลการใช้เงินและผลการด�าเนินงาน	4)	การระดม

ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	5)	การบริหารการ

เงิน	6)	การบริหารบัญชี	7)	การบริหารพัสดุและสินทรัพย์	

	 2.		การศึกษาสภาพป ัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21

	 	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ของการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	21	มปีระเดน็

อภิปราย	ดังนี้	 	

	 	 1.	ด้านการจัดท�าเสนอของบประมาณสภาพ

ปัจจุบันการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศินี	บัว

น�้าอ้อม	 (2551	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยสภาพและปัญหาการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน	 ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาขอนแก่น	เขต	5	ผลการวจิยัพบว่า	ข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงบ

ประมาณโรงเรยีน	มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการบริหาร

งบประมาณ	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน	พบว่ามีสภาพการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน	 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ	 ด้านการบริหาร

บัญชีรองลงมาคือ	 ด้านการบริหารการเงิน	 และด้านการ

จดัสรรงบประมาณ	ตามล�าดบั	ส่วนด้านทีมี่ค่าเฉลีย่ต�า่ทีสุ่ด	

คือด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล

การใช้้จ่ายเงิน

  2.		สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานงบ

ประมาณของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 21	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สอดคล้องกับงานวิจัยของจันจิรา	 อมรสถิต	 (2548	 :	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ	

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สุราษฎร์ธานี	 เขต	3	พบว่า	การมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้

ในการ	 วิเคราะห์จัดท�าและเสนอของบประมาณ	 การรับ

ทราบนโยบายและข้อมลูจากหน่วยเหนอืในการ	จดัสรรงบ

ประมาณ	 ความสามารถในการสร้างเครื่องมือเพื่อการ

ประเมินผลผลิตตามตัวช้ีวัด	 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระหว่างสถานศึกษา	 และชุมชน	 การเลือกครูที่มีความรู้	

ความสามารถเหมาะสม	เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเป็นเจ้า

หน้าที่จัดท�าบัญชีของโรงเรียน	 และการไม่มีนิติกรประจ�า

โรงเรียน	มีปัญหา	ในระดับมากถึงมากที่สุด 

  3.		ด้านการจัดสรรงบประมาณ	สภาพปัจจุบัน

การบรหิารงานงบประมาณของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา	เขต	21	โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	สอดคล้องกับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

152

(2546	 :	 49)	 ได้ศึกษาการศึกษาสภาพและปัญหาการ

บริหารงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เป ็น

นิติบุคคล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	 

เขต	1	ผลการศึกษาพบว่า	โรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติ

อยูใ่นระดับมาก	คอื	การจดัสรรงบประมาณและการบรหิาร

บญัชี	และมากทีส่ดุ	คอื	การบรหิารการเงนิและการบริหาร

พสัดแุละสนิทรพัย์	ส่วนโรงเรยีนขนาดกลาง	และขนาดเลก็

มีการปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง	คือ	การจัดท�าและเสนอ

ของบประมาณ	และการระดมทรพัยากรและการลงทนุเพือ่

การศึกษา	 และผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบ

ประมาณ	พบว่า	ขนาดของโรงเรียนมีสภาพการบริหารงบ

ประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติทั้ง	7	ด้าน     

	 	 4.		สภาพปัจจุบันการบริหารงานงบประมาณ

ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 21	 โดยรวมอยู ่ในระดับ	 ปานกลาง

สอดคล้องกับงานวิจัยเกศินี	บัวน�้าอ้อม	(2551	:	บทคัดย่อ)	

ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	5	ผล

การวจัิยพบว่า	ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ที่

เกีย่วข้องกับการบรหิารงบประมาณโรงเรยีน	มคีวามคดิเหน็

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณ	โดยภาพรวม	อยู่ใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่ามีสภาพการ

บรหิารงบประมาณอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	ด้านท่ีมค่ีาเฉล่ีย

สูงที่สุดคือ	 ด้านการบริหารบัญชีรองลงมาคือ	 ด้านการ

บรหิารการเงนิ	และด้านการจดัสรรงบประมาณ	ตามล�าดบั	

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุดคือด้านการตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลและรายงานผลการใช้้จ่ายเงิน

	 	 5.		รปูแบบบรหิารงบประมาณของสถานศกึษา	

สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา	เขต	21	โดย

ภาพรวมมีความเหมาะสม	 อยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	กอบกูล	ศรีค�ามี	(2549	:	153)	ได้วิจัยสภาพ

และปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานช่วงช้ันที่	 3	 และช่วงช้ันที่	 4	 ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเพชรบูรณ์	เขต	3	พบว่า	มีสภาพการบริหารการเงิน

มกีารวางแผนการเงนิและบญัชโีดยคณะกรรมการวางแผน	

จดัท�าแผนปฏิบตักิาร	ประจ�าปีเพ่ือใช้เป็นแผนในการใช้จ่าย

เงิน	 มีการรวบรวมข้อมูล	 ปัญหาและความต้องการของ

สถานศึกษา	 โดยผู้บริหารเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการประมวลผลที่รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

 

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะทั่วไป

		 	 1.1		บุคลากรควรมีการวิเคราะห์ความส�าคัญ

ของงบประมาณที่มีความเร่งด่วนมาล�าดับแรกก่อน	ในการ

ด�าเนนิตามโครงการต่างๆ	ก่อนตดัสนิใจอนมุตังิบประมาณ

สนับสนุน

	 	 1.2	 ควรน�าฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่

สมบูรณ์	 มาประกอบการจัดท�าประมาณการรายรับ	 ราย

จ่าย	เพือ่ให้การคาดการณ์งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้

	 	 1.3		 ควรเพิม่การประสานงานและให้ความร่วม

มือกับส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้

งบประมาณอย่างเปิดเผย	 เพื่อหาแนวทางวางแผนใช้งบ

ประมาณในแต่ละปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 2.		ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

	 	 2.1		 ควรศึกษาปัจจัยหลักและปัจจัยรองที ่

ส่งเสริมการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21

	 	 2.2		 ควรท�าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพการ

บริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	

	 	 2.3		 ควรศกึษาการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพือ่

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา	 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	21
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

A Comparative Study of Learning Achievement, Abilities in Analytical 

Thinking and Satisfaction of 8th Grade Students with the Mathematics

Learning Strand Entitled “Introduction to Rational Numbers” through

Learning Activities Designed by Theories of Multiple Intelligences

And Constructivism.

หทัยรัตน์	ภูงามจิตร1,	ชวลิต	ชูกาแพง2,	สุรศักดิ์	คาคง3

Hathairat	Phungamjit1,	Chowwalit	Chookhampaeng2,	Surasak	KhamKhong3

บทคัดย่อ

	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์	จะประสบผลส�าเร็จได้นั้น	ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการสอนที่

หลากหลาย	 เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน	 นอกจากน้ี	 การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประสบผลส�าเร็จมากยิ่งข้ึน	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	 1)	 พัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎพีหปัุญญา	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	กลุม่สาระการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่ง	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัจ�านวนจรงิ	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ทีม่ปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์	

75/75	2)	 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 3)	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุ

ปัญญา	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยในครัง้นี	้เป็นนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนบ้านนาบอน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	39	

คน	จากห้องเรียน	2	ห้อง	คือห้องม.	2/1	จ�านวน	19	คน	และห้องม.	2/2	จ�านวน	20	คน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	

1 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		รองศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะมนุษย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ชนิด	ได้แก่	แผนการจัดการเรียนรู้มี	2	แบบ	แบบละ	15	

แผน	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชาคณิตศาสตร์	เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	2	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	ซึ่งมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ	(B)	ตั้งแต่	.21	ถึง	.76	ค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับ	(rcc)	เท่ากับ	.84	แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อมีค่า

ความรายยากข้อ	(p)	ตั้งแต่	.33	ถึง	.79	ค่าอานาจจาแนกรายข้อ	(r)	ตั้งแต่	.32	ถึง	.75	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(KR-20)	

เท่ากับ	 .79	 และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	

(Rating	Scale)	จ�านวน	20	ข้อ	ซึ่งมีค่าอานาจจาแนก	(rXY)	ตั้งแต่	.23	ถึง	.82	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(α)	เท่ากับ	.91	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	และทดสอบสมมุติฐานด้วย	F-test	(One-

way	MANOVA)	โดยใช้สถิติทดสอบ	Hotelling	T2

	 ผลการวิจัย	ปรากฏว่า	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	และแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	78.77/76.17	และ	79.98/77.19	ตามล�าดบั	2)	ดชันปีระสิทธผิลของแผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎพีหปัุญญาและแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรคัตวิิซมึ	

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	มค่ีาเท่ากบั	0.5938	และ	0.6295	แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนร้อยละ	59.38	และ	

62.95	ตามล�าดับ	3)	นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจ

ต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	ไม่แตกต่างกัน	(p	>	0.05)

	 โดยสรปุ	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิดทฤษฎพีหปัุญญาและการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม	ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจไม่แตกต่าง

กัน	จึงเป็นอีกทางหนึ่งส�าหรับครูผู้สอนที่สามารถเลือกใช้แนวคิดทฤษฎีมาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน

 ค�าส�าคัญ : พหุปัญญา	คอนสตรัคติวิซึม	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การคิดวิเคราะห์	ความพึงพอใจ

Abstract

	 Successful	Mathematics	learning	activity	management	is	based	on	various	teaching	methods,	

which	mainly	depend	on	needs	and	different	individual	of	students.	Theories	of	multiple	Intelligences	

and	constructivism	are	important	to	improve	intellectual	learning	activities.	The	research	aimed	1)	to	

improve	Mathematics	learning	activities	on	the	topic	of	“Introduction	to	Rational	Numbers’	for	8th	

grade	students	based	on	the	75/75	standardized	criteria	efficiency	designed	by	the	theories	of	multiple	

Intelligences	and	constructivism,	2)	to	assess	the	effectiveness	index	of	the	learning	activities,	3)	to	

compare	the	learning	achievement,	abilities	in	analytical	thinking	and	satisfaction	of	the	students	in	

multiple	intelligence-based	and	constructivism-based	learning	activities.	The	sample	subjects	were	39	

8th	grade	students	from	two	classes	(2/1	and	2/2)	at	Nabon	Secondary	School,	Kham	Muang	District,	
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Kalasin	Province	in	the	second	semester	of	2014.	They	were	selected	by	the	cluster	random	sampling	

method.	The	instrument	was	15	lesson	plans,	an	achievement	test	with	.21-.76	discrimination	indices	

and	a	.84	reliability	index,	an	analytical	thinking	test	with	.33-.79	difficulty	indices,	.32-.75	discrimination	

indices	and	a	.79	reliability	 index	and	a	questionnaire	with	.23-.82	discrimination	indices	and	a	.91	

reliability	index.	The	statistics	used	were	mean,	standard	deviation	,	percentage	and	Hypothesis	testing	

using	the	F-test	(One-way	MANOVA)	with	Hotelling	T2	were	employed	for	testing.

Results of the research are as follows.

	 1.		The	 findings	 showed	 that	 the	 indices	 of	 the	 standardized	 criteria	 efficiency	 of	multiple	

Intelligence-based	learning	activities	and	constructivism-based	learning	activities	were	78.77/76.17	and	

79.98/77.19	respectively.

	 2.		The	findings	also	indicated	that	the	indices	of	the	effectiveness	of	multiple	intelligence-based	

learning	activities	and	constructivism-based	learning	activities	were	0.5938	and	0.6295	respectively,	

which	the	percentage	of	learning	progression	of	the	students	was	59.38	and	62.95%.

	 3.		The	findings	revealed	that	the	learning	achievement,	the	abilities	in	analytical	thinking	and	

the	 satisfaction	 of	 the	 students	 taught	 by	multiple	 intelligence-based	 learning	 activities	 and	

constructivism-based	learning	activities	were	not	significantly	different	at	the	.05	level.	

	 In	conclusion,	the	theories	of	multiple	 intelligences	and	constructivism	are	appropriate	and	

practical	for	learning	activity	management.	The	learning	activities	stimulate	the	students	to	participate	

and	improve	significantly	learning	achievement,	abilities	in	analytical	thinking	and	satisfaction	of	the	

students.

 Keywords : multiple	Intelligences	,	constructivism,	achievement	,	thinking	skill	,	analytical

บทน�า

	 คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญ	 ต่อการพัฒน�าความ

คิดของมนุษย์	ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมี

เหตผุล	เป็นระบบ	มแีบบแผนสามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอื

สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ	 (ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา.	2551	:	1)	นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง

ช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์	เป็นพลเมืองดี	

เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล	 มีความ

สามารถในการตดัสนิใจ	มคีวามรบัผดิชอบต่อกจิการงานที่

ได้รับมอบหมาย	 ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้นาใน

สังคม	(สิริพร	ทิพย์คง.	2543	:	1)	อีกทั้งคณิตศาสตร์ยังมี

ประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของทกุคน	ทกุระดบั	

และทกุอาชพี	โดยทีท่กุคนใช้คณติศาสตร์ในชวีติประจ�าวนั

โดยไม่รู้ตัว	 เช่น	 การดูเวลา	 การกะระยะทาง	 การซื้อขาย	

การก�าหนดรายได้รายจ่าย	หรอืแม้แต่การเล่นกฬีา	เป็นต้น	

(พิศมัย	ศรีอาไพ.	2533	 :	6)	สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 ได้ก�าหนดคุณภาพของผู้เรียน

เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	 ดังน้ี	 มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้น

ฐานเกี่ยวกับจ�านวนและการด�าเนินการ	การวัด	เรขาคณิต	
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พีชคณิต	การวิเคราะห์ข้อมูล	ความน่าจะเป็น	สามารถน�า

ความรู ้ ไปประยุกต ์ใช ้ได ้ 	 มีทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ที่จ�าเป็นได้แก่	ความสามารถในการแก้ปัญหา

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 การให้เหตุผล	 การสื่อสาร	 ส่ือ

ความหมายทางคณติศาสตร์และการนาเสนอ	การเชือ่มโยง

ความรูต่้างๆ	ทางคณิตศาสตร์	และเชือ่มโยงกบัศาสตร์อืน่ๆ	

(กระทรวงศกึษาธิการ.	2553	:	56-63)	นอกจากนี	้หลกัสตูร

คณิตศาสตร์ยังต้องการให้ผู้เรียนฝึกการคิดอย่างมีระบบ	มี

การวางแผนในการทางาน	 มีความวามรู้ความเข้าใจใน

คณิตศาสตร์ท้ังในส่วนเน้ือหาสาระท่ีใช้เป็นพื้นฐาน	 ซึ่ง

ประกอบด้วยความรู้	 ทักษะมโนมติ	 และส่วนที่เป็นวิธีการ	

(สมวงษ์	 แปลงประสพโชค.	 2545	 :	 4)	 อีกท้ังต้องการให ้

ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์	 ตระหนักในคุณค่าของ

คณิตศาสตร์	 และสามารถน�าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน�าความรู ้ทาง

คณิตศาสตร์ไปเป็นเครือ่งมอืในการเรียนรูส้ิง่ต่างๆ	และเป็น

พื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น	(กรมวิชาการ.	2545	

:	2-3)

	 คุณภาพของผู ้ เรียนในปัจจุบันยังไม่สนองต่อ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

พุทธศักราช	 2551	 เท่าที่ควร	 เห็นได้จากรายงานผลการ

ทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที	่3	ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต	ิปีการศกึษา	

2556	 ผลการทดสอบระดับชาติ	 พบว่า	 มีค่าเฉล่ียของ

คะแนนทดสอบร้อยละ	 25.43	 และผลการทดสอบของ

โรงเรียนบ้านนาบอน	ต�าบลนาบอน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัด

กาฬสินธุ์	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบร้อยละ	

22.16	ซึ่งต่ากว่าระดับชาติ	โดยเฉพาะคะแนนจากข้อสอบ

ที่เป็นการคิดวิเคราะห์	 นักเรียนท�าคะแนนได้ต�่ามาก	

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.	2554-56	:	ข้อมูล

ออนไลน์)	นอกจากนี	้จากการประเมนิคุณภาพสถานศึกษา

ของโรงเรียนบ้านนาบอน	ปีการศึกษา	2555	โดยส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การ

มหาชน).	พบว่าการด�าเนินงานของสถานศึกษาด้านผู้เรียน

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่	4	คือผู้เรียนคิดเป็น	ทาเป็น	ตัวบ่งชี้

ย่อยที่	4.1	ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด	คะแนนที่ได้	

3.22	ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้	(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน).	2555	:	35)	

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ไม่

ประสบผลส�าเร็จท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า	ส่งผลให้

นกัเรยีนเกดิเจตคตใินทางลบต่อวชิาคณติศาสตร์	ครผููส้อน

คณติศาสตร์มส่ีวนส�าคญัในการท�าให้นกัเรยีนรกัหรอืเกลยีด

คณติศาสตร์	ซึง่ผูส้อนจะต้องหาวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีน

รูแ้บบต่างๆ	เพือ่ให้เดก็เกดิความสนใจ	เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอครู

ผูส้อนและวชิาหรอืให้นกัเรยีนรกัทีจ่ะเรยีนวชิาคณติศาสตร์

ให้มากขึ้นเท่าที่จะทาได้	 (ราตรี	 รุ่งทวีชัย.	 2539	 :	 60)	

นอกจากนีก้ารออกแบบการจดักจิกรรมการเรียนรูใ้ห้เหมาะ

สมกับการเสริมสร้างลักษณะต่างๆ	 เพื่อเป็นการเสริม

ศักยภาพครูผู้สอนให้มีความเข้าใจผู้เรียนที่มีความรู้หลาก

หลายและความถนัดของผู ้เรียน	 ครูผู ้สอนต้องเปลี่ยน

บทบาทของตนเอง	 จากการทาหน้าที่ของครูผู้สอน	 ผู้ให้

ความรู้	จัดการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้สอนเน้น

เนื้อหาและยึดตาราเป็นหลัก	 มาเป็นบทบาทอานวยความ

สะดวก	 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากประสบการณ์จรงิ	ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ	การ

จัดการเผชิญสถานการณ์	 การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา	 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตาม

ความถนัด	 ความสนใจ	 ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคล	 (พจนา	ทรัพย์สมาน.	2550	 :	19)	อีกทั้งครูผู้สอน

คณิตศาสตร์ต้องมีวิธีการช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ

นักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ์สู งขึ้นและเพื่อให ้มี เจตคติที่ ดีต ่อวิชา

คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุก

คนจะต้องกระท�าในการช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถ

พัฒนาตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม	 ซ่ึงรูปแบบการสอนที่

ท�าให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 คือรูปแบบการเรียน

การสอนที่เน้นทักษะการคิดค�านวณ	 ที่ยึดหลักทฤษฎี
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กระบวนการกลุม่ทีพ่ฒันาให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูม้คีวามรู้

ความเข้าใจในมโนมต	ิมทีกัษะทางคณติศาสตร์	รูจ้กัการแก้

ปัญหาและน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันรวมถึงให้

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์	 เห็นความส�าคัญ	

และความจ�าเป็นของการค�านวณ	 (กรมวิชาการ.	 2545	 :	

31)

	 การจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหปัุญญา	

(Multiple	Intelligences)	เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนา

มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

ใช้กจิกรรมทีห่ลากหลาย	น่าสนใจ	เหมาะสมและสอดคล้อง

กับความแตกต่างและความสนใจที่หลากหลายของผู้เรียน	

ท�าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน	 และช่วยส่ง

เสริมให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์	

สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งเสริมความสามารถ

แต่ละด้านตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์	 (พีระ	 

รัตนวิจิตร	และคณะ.	2544	:	2	;	อ้างอิงมาจาก	Gardner.	

1986)	 นอกจากน้ีการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 ยัง

ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะ	 ความคิดสร้างสรรค์	 สร้างบริบทให ้

ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู	้และปรบัส่วนทีบ่กพร่องได้ด้วยตนเอง	

ค้นพบความสามารถที่ตนมีอยู่และรู้จักใช้วิธีเรียนรู้ตาม

ความถนดัของตน	(อาร	ีสณัหฉว.ี	2543	:	1)	นอกจากแนวคดิ

ทฤษฎีพหุปัญญาแล้ว	 ยังมีแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	

เป็นทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา	โดย	นักการศึกษา	

เพียเจต์	(Piaget)	มีแนวคิดว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว

ตนของเรากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราท้ังท่ีอยู่ใกล้และไกล	

เพือ่ให้เกดิการสร้างความรูห้รอืค้นพบความรูจ้ากการเช่ือม

โยงประสบการณ์ใหม่ทีไ่ด้รบักบัประสบการณ์เดิมทีม่อียูใ่น

โครงสร้างความรู้ความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างความ

รู้ความคิดนั้น	 ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดโครงสร้าง

ของความรู้ใหม่ขึ้น	(บุปผชาติ	ทัฬหิกรณ์.	2552	:	10	-15)	

นอกจากนี้ยังเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเด่น	คือ	การให้ความ

ส�าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและความส�าคัญ

ของความรูเ้ดมิ	ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเป็นผูแ้สดงความ

รูด้้วยตนเอง	ผูเ้รยีนสงัเกตสิง่ท่ีตนเองอยากเรยีนแล้วค้นคว้า

แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิเชือ่มโยงกบัความรูเ้ดมิ	ประสบการณ์

เดมิ	ผนวกกบัความรูใ้หม่จนสร้างสรรค์เป็นองค์ความรูแ้ละ

ประสบการณ์ใหม่	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	

2550	 :	 7-9)	 ท�าให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนรู้จักคิด

วิเคราะห์	 และแก้ปัญหา	 สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 

ส่งเสรมิความสามารถแต่ละด้าน	เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสังเกต	

ส�ารวจเพื่อให้เห็นปัญหา	ท�าให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดค้น

ต่อ	ๆ 	ไป	มกีารทางานเป็นกลุ่มให้ผู้เรยีนมปีระสบการกว้าง

ไกล	 เคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆ	 (วิมลรัตน	์

สุนทรโรจน์.	2553	 (ก)	 :	171)	อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญจะช่วยให้ผู้เรยีนมส่ีวนใน

กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง	 มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน	 แลกเปล่ียนข้อมูล	

ทัง้ความรู	้ความคดิและประสบการณ์แก่กนัและกนั	รวมทัง้

มบีทบาทและมส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้มากท่ีสดุและ

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนได้

พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์	 และมีเจตคติเชิงคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น	 

(ทิศนา	แขมมณี.	2552	:	17-19)

	 ด้วยเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าว	 ท�าให้ผู้วิจัย

สนใจที่จะนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิด

ทฤษฎีพหุปัญญาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	มาใช้ในการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	 เพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญั	มุง่ให้นกัเรยีนได้พฒันาศกัยภาพของนกัเรยีนให้เกดิ

ทั้งทางด้านพุทธิพิสัย	ทักษะพิสัย	และจิตพิสัย	นักเรียน	มี

ความกระตอืรอืร้นและรบัผิดชอบในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	

สร้างความพงึพอใจต่อการเรยีนคณติศาสตร์และเพิม่ความ

สามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที่	

2	เพือ่จะได้เป็นข้อสนเทศส�าหรบัครผูู้สอนและผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ	ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม

แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริงของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	

75/75

	 2.	 เพือ่หาค่าดชันปีระสทิธิผลของการจดักจิกรรม

การเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีพหุปัญญาและการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 กลุ่มสาระ

การเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู ้เบื้องต้นเก่ียวกับ

จ�านวนจริง	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 3.		เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ

สามารถในการคดิวเิคราะห์	และความพงึพอใจต่อการเรยีน

รู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องความรู้เบ้ืองต้น

เกี่ยวกับจ�านวนจริง	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่

เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุ

ปัญญา	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม

สมมติฐานการวิจัย

	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิทฤษฎพีหปัุญญาและการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณติศาสตร์	เรือ่ง	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัจ�านวนจรงิ	มผีล

สมัฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และ

ความพึงพอใจแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตไว้ดังนี้

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1		ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนบ้านนาบอนและ

โรงเรียนบ้านดินจี่	 กลุ่มสถานศึกษา	 10	 อ�าเภอค�าม่วง	

จังหวัดกาฬสินธุ์	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	

88	คน	จากห้องเรียน	จ�านวน	4	ห้อง

	 	 1.2	 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี	้เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนบ้านนาบอน	ต�าบล

นาบอน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์	ภาคเรียนที่	 2	ปี

การศึกษา	2557	จ�านวน	39	คน	จ�านวน	2	ห้องคือห้อง	ม.	

2/1	จ�านวน	19	คน	เป็นกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 และห้อง	 ม.	 2/2	

จ�านวน	20	คน	เป็นกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	ใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้อง	

แล้วจับสลาก	 เพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลองจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

	 2.		ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	มีดังนี้

	 	 2.1		 ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 วิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	 และวิธีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

	 	 2.2		 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจ

ต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี	3	ชนิด	ได้แก่

	 1.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิด

ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 เรื่องความรู้เบื้องต้นเก่ียว

กับจ�านวนจริง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ชนิดละ	15	แผน	ใช้

เวลา	15	ชัว่โมง	ไม่รวมเวลาทีใ่ช้ท�าแบบทดสอบและผลการ

ประเมนิแผนโดยผู้เชีย่วชาญ	มค่ีาเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั	4.39	

และ	 4.42	 ตามล�าดับ	 เม่ือน�าไปเทียบกับเกณฑ์	 พบว่ามี

ความเหมาะสมมาก

	 2.		แบบทดสอบ	จ�านวน	2	ฉบับ	ประกอบด้วย

	 	 2.1		 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
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วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	เป็นชนดิเลอืกตอบ	4	ตวัเลอืก	จ�านวน	

30	ข้อ	มีค่า	 IOC	เท่ากับ	 .60-1.00	ค่าอานาจจาแนก	(r)	

ตั้งแต่	.21-.76	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	.84

	 	 2.2		 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	เป็นแบบชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	

ข้อ	มีค่า	IC	เท่ากับ	.60-1.00	ค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	.33-

.79	ค่าอานาจจาแนก	(r)	ตั้งแต่	.32-.75	และค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	.79

	 3.	 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้คณติศาสตร์	มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดบั	(Rating	Scale)	จ�านวน	20	ข้อ	มค่ีาเฉลีย่ความ

เหมาะสมโดยรวมเท่ากับ	4.56	อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	

ค่าอานาจจาแนก	 (r)	 ตั้งแต่	 ตั้งแต่	 .23-.82	และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	.91

ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

	 1.	 แบบแผนการทดลอง	การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการ

วิจัยเชิงทดลอง	 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ	 Two	

-Group	 Pretest-Posttest	 Design	 (ล้วน	 สายยศ	 และ

อังคณา	สายยศ.	2538	:	248-249)

กลุ่ม

ทดลอง

ทดสอบก่อน

ทดลอง
ทดลอง

ทดสอบหลัง

ทดลอง
E

1
T

1
X

1
T

2

E
2

T
1

X
2

T
2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง

	 E
1
		แทน		กลุ่มทดลอง	 1	 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

	 	 	 	การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค 

	 	 	 	ติวิซึม

	 E
2
		แทน		กลุ่มทดลอง	 2	 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 

	 	 	 	การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา

 T
1
		แทน		การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 T
2
		แทน		การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		

	 	 	 	ทดสอบการคดิวเิคราะห์และวดัความพงึ 

	 	 	 	พอใจ

	 X
1
		แทน		กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

	 	 	 	ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

	 X
2
		แทน		กลุ่มท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

	 	 	 	ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา

	 2.		การด�าเนินการทดลอง

	 	 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยจะด�าเนินการทดลองใน

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	รวมเวลาจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีละ	15	ชั่วโมง	ด�าเนินการทดลอง

ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	13	

กุมภาพันธ์	2558	ถึงวันที่	27	มีนาคม	2558

	 3.		เก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ัน

ตอน	ดังนี้

	 	 3.1		 ช้ีแจงรายละเอยีดขัน้ตอนและวธิกีารเรยีน

ตามแนวคดิทฤษฎพีหปัุญญาและแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคั

ติวิซึม	แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่ม

	 	 3.2		ทดสอบก่อนเรียน	 โดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง

	 	 3.3		 ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดย 

ผูว้จิยัท�าการสอนกลุม่ทดลองทัง้สองกลุ่มด้วยตวัเอง	โดยใช้

เนื้อหาเดียวกันแต่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างกัน	 คือกลุ่ม

ทดลองท่ี	 1	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุ

ปัญญาและกลุ่มทดลองที่	 2	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 ซ่ึงในระหว่างด�าเนินการ

สอน	ผู้วิจัยให้นักเรียนทากิจกรรมและแบบทดสอบประจ�า

เนื้อหาย่อยหลังจากท่ีเรียนแต่ละเนื้อหาเสร็จสิ้น	 ทั้งสอง

กลุ่มทดลอง

	 	 3.4	 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง	 ผู ้วิจัยท�าการ

ทดสอบหลังการทดลอง	 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว

กับจ�านวนจริง	 ใช้เวลา	 1	 ชั่วโมง	 แบบทดสอบวัดความ
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สามารถในการคิดวิเคราะห์	ใช้เวลา	1	ชั่วโมง	และแบบวัด

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 ใช้เวลา	 30	

นาที	โดยด�าเนินการกับนักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม

	 	 3.5		 น�าคะแนนท่ีได้จากการใช้แบบทดสอบ

และแบบวัดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	แล้วนา

มาวิเคราะห์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกระท�าข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูล	ดังนี้

	 1.		การจัดกระท�าข้อมูล

	 	 1.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห	์

ด�าเนินการตรวจให้คะแนน	ดังนี้

	 	 เลือกตอบถูก		 ได้	1	คะแนน

	 	 เลือกตอบผิดหรือเว้นไม่ตอบ	 ได้	0	คะแนน

	 	 1.2	 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์	ด�าเนินการตรวจให้คะแนน	ดังนี้

	 	 มากที่สุด		 	 ให้คะแนน	5	คะแนน

	 	 มาก			 	 ให้คะแนน	4	คะแนน

	 	 ปานกลาง		 	 ให้คะแนน	3	คะแนน

	 	 น้อย			 	 ให้คะแนน	2	คะแนน

	 	 น้อยที่สุด	 		 ให้คะแนน	1	คะแนน

	 น�าคะแนนท่ีได้จากการวัดมาหาค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 โดย

ก�าหนดเกณฑ์	ดังนี้

    ค่าเฉลี่ย        ระดับความพึงพอใจ

	 	 4.51-5.00		 	 	 มากที่สุด

	 	 3.51-4.50		 	 	 มาก

	 	 2.51-3.50		 	 	 ปานกลาง

	 	 1.51-2.50		 	 	 น้อย

	 	 1.00-1.50		 	 	 น้อยที่สุด

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิจัยครั้งนี้ใช้การ

วเิคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้

	 	 2.1	 หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีทฤษฎีพหุปัญญาและการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิดคอนสตรคัตวิซึิม	เรือ่ง	ความ

รู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	โดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าร้อยละ

	 	 2.2		หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	

เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจ�านวนจริง	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	2	ตามสูตรค�านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

	 	 2.3	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์และความพงึพอใจต่อการ

เรียนคณิตศาสตร์	เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	

ของนกัเรยีน	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ระหว่างกลุม่ทีเ่รยีนด้วย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	โดยหาค่า

เฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 หาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตวัแปรตาม	โดยใช้	สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	(r
XY
)	เพือ่ตรวจ

สอบความสอดคล้องระหว่างตวัแปร	และทดสอบสมมตฐิาน

ด้วย	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว 

(1-way	MANOVA)	โดยใช้สถิติทดสอบ	คือ	Hotelling	T2 

(สมบัติ	ท้ายเรือคา.	2555	:	188)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.		สถติ	ิวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	r
xy
	และ	Hotelling	

-T2

สรุปผล

	 1.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี

พหุปัญญาและการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	 ของนักเรียนช้ันมัธยม 
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ศึกษาปีที่	2	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	78.77/76.17	และ	

79.98/77.19	ตามล�าดับ	เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

	 2.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิด

ทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	 เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจ�านวนจริงของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.5938	 และ	 0.6295แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรียนร้อยละ	59.38	และ	62.95	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	กลุ่มที่เรียนด้วย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	

และกลุม่ทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 เรื่อง	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

จ�านวนจริง	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์และความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

	 1.	 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม

แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์	เรือ่ง	ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	มปีระสทิธภิาพ	78.77/76.17	

และ	79.98/77.19	ตามล�าดบั	หมายความว่า	การจดักจิกรรม

การเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎีพหุปัญญาและการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 มีประสิทธิ 

ภาพ	78.77/76.17	และ	79.98/77.19	ตามล�าดับ	ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้	75/75	หมายความว่า	นกัเรยีนได้คะแนน

เฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมการเรียน	การทากิจกรรม

ใบงานและจากการท�าแบบทดสอบย่อยท้ายแผน	 ทั้ง	 15	

แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 78.77	 และ79.98	 ตามล�าดับ	 และ

คะแนนจากการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	

คิดเป็นร้อยละ	 76.17และ	 77.19	 แสดงว่า	 แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 ท่ีผู ้วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ	

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้	 สามารถน�าไปใช้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ผู้เรียน

เกดิการเรยีนรูต้ามตัวชีว้ดั	ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	

จามรี	 สมานชาติ	 (2554	 :	 81-82)	 ที่พบว่าแผนการจัด

กิจกรรมเรียนรู้	เรื่อง	ความน่าจะเป็น	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มี

ประสิทธิภาพ	 75.42/74.00	 และ	 80.31/79.00	 และ	

สอดคล้องกบัผลวจิยัของสรุย์ี	จนัทรตันา	(2555	:	130-131)	

ที่พบว่า	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 วิชาคณิตศาสตร์	

เรื่อง	 ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน	 ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 มีประสิทธิภาพ	 78.52/76.25	 และ	

79.97/78.67	ตามล�าดบั	สอดคล้องกับผลวจิยัของ	ชลนชิา	

แสงแก้ว	(2557	:	148-155)	ที่พบว่าแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 เรื่อง	 ความรู้

เบือ้งต้นเกีย่วกบัจ�านวนจรงิ	กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	มีประสิทธิภาพ	78.89/76.16	และ	

79.06/77.47	 ตามล�าดับ	 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการจัด

กิจกรรมการรู้ทั้งสองรูปแบบ	 เป็นการจัดกิจกรรมที่หลาก

หลายที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒน�าความสามารถของตนเอง	

เปิดโอกาสให้นกัเรยีนแสดงออกถงึแนวคิดในการให้เหตุผล	

และการแก้ปัญหา	 มีการอภิปราย	 การแสดงความคิดเห็น

ทัง้เป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่	นกัเรยีนได้สร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง	และท�าให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

สอดคล้องแนวคิดกับ	นลินี	ณ	นคร	(2552	:	72-73)	ที่ได้

สรุปว่า	 วิธีสอนตามรูปแบบพหุปัญญาว่าเป็นวิธีการที่ให้ 

ผู้เรียนเรียนรู้โดยลงมือ	 ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ตนเองโดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสพัฒนาพหุปัญญา	 หรือ

ปัญญาหลายๆด้านไปพร้อมๆ	กัน	ครูควรมีบทบาทในการ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพหุปัญญาในรูปแบบที่หลากหลาย	

สอดคล้องกบั	อารี	สนัหฉว	ี(2543	:	15-26)	กล่าวว่า	ทฤษฎี

พหปัุญญาเปิดประตกูว้างให้แก่ยทุธวธิกีารสอนหลากหลาย

ที่จะนามาใช้ในชั้นเรียน	 เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้วิธีการสอน

ใหม่ๆ	แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าวธิสีอนแบบพหปัุญญาจะ

ใช้สอนได้ดีส�าหรับเด็กทุกคน	 เพราะเด็กแต่ละคนมีความ

สามารถ	ความฉลาดแตกต่างกัน	และสอดคล้องกับ	สุมาลี	
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ชัยเจริญ	(2549	:	2)	ที่ได้สรุปไว้ว่า	นักเรียนสามารถสร้าง

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	 หากมีวิธีการสอนท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้นัน้	และองค์ความรูท้ีน่กัเรยีนได้นัน้จะอยูกั่บนักเรยีน

ได้นาน	 คือเป็นความรู้ความจ�าระดับลึก	 เพราะผู้เรียน

ต้องการการสังเกต	วิเคราะห์สังเคราะห์	จนสรุปองค์ความ

รู้ออกมาได้	สอดคล้องกับ	วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	(2553	(ก)	

:	171)	ได้สรุปว่า	ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	เป็นวิธีการเรียน

รู้ที่มีกระบวนการเกิดขึ้นภายในบุคคล	 บุคคลเป็นผู้สร้าง	

(Construct)	ความรู้ด้วยเหตุผลจากความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งที่พบเห็นกับความรู ้ความเข้าใจที่มีอยู ่เดิม	 เกิดเป็น

โครงสร้างทางปัญญา	ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัญญา

ของผูเ้รยีนได้	แต่สามารถช่วยผูเ้รยีนปรบัเปลีย่นโครงสร้าง

ทางปัญญาได้โดยจดัสภาพการณ์ให้ผูเ้รยีนเกิดความขดัแย้ง

ทางปัญญา

	 2.		ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและแผนการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	กลุม่

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

จ�านวนจริง	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	มีค่าเท่ากับ	

0.5938	 และ	 0.6295	 หมายความว่าว่านักเรียนมีความ

ก้าวหน้าทางการเรยีนร้อยละ	59.38	และ	62.95	ตามล�าดบั	

สอดคล้องกบัการวจิยัของ	ธนติา	ถาวรผล	(2555	:	97-102)	

ทีพ่บว่า	ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา	มีค่าเท่ากับ	0.6434	และยัง

สอดคล้องกับการวิจัยของสุรีย์	 จันทรัตนา	 (2555	 :	 130	

-131)	 ที่พบว่าดัชนีประสอทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคดิทฤษฎพีหุปัญญา	และการจดักจิกรรม 

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 เรื่อง	 ลิมิต

และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	มีค่า

เท่ากบั	0.5872	และ	0.6196	ตามล�าดบั	นอกจากนีผ้ลการ

วจิยัของชลนชิา	แสงแก้ว	(2557	:	148	-	155)	ทีพ่บว่าดชันี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 มีค่าเท่ากับ	 0.6308	 และ	

0.6060	ตามล�าดบั	อกีทัง้สอดคล้องกบัการวจิยัของ	บญุรืน่	

พิลางาม	 (2555	 :	 68-76)	 ที่พบว่า	 ดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิด

ทฤษฎคีอนสตรคัตวิิซมึ	มเีท่ากบั	0.6590	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมา

จากผูว้จิยัได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึหลกัการ

จัดกิจกรรมหลากหลาย	 ตอบสนองความสามารถทาง

ปัญญาด้านต่างๆ	 ได้รวบรวมปัญหาด้านการสอนและผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องความรู ้เ บ้ืองต้นเกี่ยวกับ

จ�านวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	เพื่อนามาวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา	มาตรฐานการเรียนรู้	ตัวชี้วัด	และ

เวลาเรียน	นอกจากนี้ยังได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ตอบสนองปัญญาด้านต่างๆ	 ของผู้เรียน	 ทั้งกิจกรรมกลุ่ม

และรายบคุคลมกีารนาเสนอผลงานให้เพือ่น	ชัน้เรยีนได้รบั

ทราบเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้	 สอดคล้องกับ	 อารี	 สัณหฉวี	

(2543	:	15-26)	ที่ได้สรุปไว้ว่า	ทฤษฎีพหุปัญญาเปิดประตู

กว้างให้แก่ยทุธวธิกีารสอนทีห่ลากหลายทีจ่ะนามาใช้ในชัน้

เรียน	เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้วิธีการสอนแบบใหม่ๆ	แต่ทั้งนี้

มไิด้หมายความว่า	วธิกีารสอนแบบพหปัุญญาจะใช้สอนได้

ดีส�าหรับเด็กทุกคน	 เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถ	

ความฉลาดแตกต่างกนั	ยทุธวิธกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัเด็ก

กลุ่มหน่ึงอาจจะไม่เหมาะกับเด็กอีกกลุ่มหน่ึง	 ครูผู้สอน

สามารถส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู ่ในตัวผู ้เรียน	 โดยจัด

กิจกรรมที่หลากหลายทางปัญญา	นอกจากนี้ยังสอดคล้อง

กับ	กิ่งฟ้า	สินธุวงษ์	(2550	:	35-37)	ได้สรุปไว้	การเรียนรู้

จะต้องเกิดขึ้นโดยผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้	 ให้ผู้เรียนวางแผน

และตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผู้เรียนจะต้องสร้าง

ความเข้าใจด้วยตนเองจากความรู้ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ที่

เรียนใหม่	เพื่อให้มีความหมาย	ในลักษณะที่เขาจะสามารถ

เก็บเอาไว้เป็นความเข้าใจของตนเองโดยการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย	ท�าให้เชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนรูเ้ดิมกับความรู้ใหม่ได้

อย่างมคีวามหมาย	ผูเ้รยีนควรจะใช้วธิกีารทีห่ลากหลายใน

การเรียนรู้

	 3.	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความ

สามารถในการคดิวเิคราะห์และความพงึพอใจต่อการเรยีน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

164

รู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับจ�านวนจริง	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	

ระหว่าง	นกัเรียนทีเ่รยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎพีหปัุญญา	และ

แนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	ไม่แตกต่างกนั	ไม่สอดคล้อง

กบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้	แต่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	จามรี	

สมานชาติ	(2554	:	81-82)	ที่พบว่า	นักเรียนที่เรียนรู้ตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 กับทฤษฎีพหุปัญญามีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องความน่าจะเป็น	 และเจตคติต่อ

คณิตศาสตร์	ไม่แตกต่างกัน	(p	>	.05)	และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาวิจัยของ	ชลนิชา	แสงแก้ว	(2557	:	148-155)	

พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 และกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 การคิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไม่แตกต่าง

กัน	 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิทฤษฎพีหปัุญญาและการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิิซมึ	ให้ผูเ้รยีนได้สร้างองค์ความ

รู้ด้วยตนเองเหมือนกัน	 จะเห็นได้จากขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาที่นามาจากรูปแบบ

ของ	ดร.เยาวพา	เตชะคปุต์	(น้อมศร	ีเคท.	2551	:	86-111)	

ซึ่งมี	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1	ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง	Active	Learning	ขั้นที่	2	ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการเรยีนรู	้Cooperative	ขัน้ที	่3ผูเ้รยีนสามารถ

วเิคราะห์การเรยีนรู	้Analysis	ขัน้ที	่4	ผูเ้รยีนสามารถสร้าง

องค์ความรูด้้วยตนเองConstructivism	และขัน้ที	่5	ผูเ้รียน

สามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้	 Application	 ซึ่งจะเห็นได้

ว่า	ในขั้นที่	4	ถูกรองรับด้วยทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	นอกนี้	

แม้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบจะแตกต่าง

กัน	กล่าวคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญาจะเป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ใช้ปัญญาใน

หลายๆ	 ด้านซึ่งตรงตามความสามารถและความถนัดของ 

ผู้เรียน	 นักเรียนได้วางแผนการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง	 ส่วน

การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดโดยการทบทวน

ความรู้เดิมเช่ือมโยงความรู้ใหม่	 หาเหตุผลด้วยตัวเอง	 ฝึก

แก้ไขปัญหา	 โดยมีการต้ังข้อคาถามแบบสถานการณ์ขึ้น	

เพือ่ให้ผู้เรยีนฝึกคิดวเิคราะห์	การตดัสินใจในสถานการณ์ที่

ผู้เรียนอาจพบได้ในชีวิตจริง	 ก็ไม่ส่งผลให้นักเรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างกัน	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของ	นลิน	ีณ	นคร	(2552	:	63-73)	ทีไ่ด้สรปุว่า	วธิสีอนตาม

รปูแบบพหปัุญญาว่า	เป็นวธิกีารทีใ่ห้ผูเ้รยีนเรยีนรู้โดยลงมอื	

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้เรียนจะได้มี

โอกาสพฒันาพหปัุญญา	หรอืปัญญาหลายๆด้านไปพร้อมๆ

กนั	ครคูวรมบีทบาทในการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพหุปัญญา

ในรูปแบบทีห่ลากหลาย	ส่วนการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้าม

แนวคอนสตรัคติวิซึม	 (Constructivism)	 เป็นการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึผู้เรยีนเป็นส�าคัญ	ผู้เรยีนเป็นผู้รเิริม่

การเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือ

กระท�า	ครูจะเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก	และนักเรียน

ที่โดยปกติแล้วได้รับจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	เมื่อมี

การเปล่ียนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยนาทฤษฎี

ทั้งสองเข้ามากระตุ ้นและพัฒนาทักษะการคิด	 ท�าให้

นักเรียนได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ทั้งสองกลุ่มซึ่งท�าให้

นักเรียนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎีความพึงพอใจ	Maslow	 (ทิศนา	แขมมณี.	 2551	 :	

69	;	อ้างอิงมาจาก	Maslow.	1962	:unpaged)	ได้สรุปไว้

ว่า	ความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์	หากได้

รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ	 ก็จะเกิดแรงจูงใจท่ีส�าคัญ

แสดงความพึงพอใจ	ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์	ความสามารถ	ใน

การคดิวเิคราะห์	ความพงึพอใจของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่	 2	 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

ทฤษฎีพหปัุญญาและการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิ

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	ไม่แตกต่างกัน	

ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้	

	 	 1.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิด

ทฤษฏีพหุปัญญา	 ในขั้นการคิดวิเคราะห์ครูควรเสริมชุด
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กิจกรรมที่ใช้ปัญญาหลายๆ	 ด้าน	 เพื่อท่ีนักเรียนจะได้มี

โอกาสได้ทากิจกรรมตามท่ีตนเองมีความถนัดและทฤษฎี

น่าเหมาะกับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา	 เน่ืองจากว่า

พัฒนาการของผู้เรียนยังไม่เข้าสู่วัยรุ่น	 มีความกล้าแสดง	

ออกทางความคิด	กล้าลองผิดลองถูกมากกว่า	

	 	 1.2	 ครูผู้สอนท่ีจะนาทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

และทฤษฎีพหุปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	

ควรมีความเชื่อในความสามารถของนักเรียนโดยเชื่อว่าค�า

ตอบมีได้หลายมิติหากว่านักเรียนมีเหตุผลสามารถอธิบาย

ได้ถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์	 และควรสร้าง

บรรยากาศในการเรยีนรู้ภายใต้ความเป็นกนัเองระหว่างครู

ผู้สอนและผู้เรียน	โดยการคอยชี้แนะ	จุดประเด็นหรือแนะ

นาเม่ือนักเรียนด�าเนินกิจกรรมต่อไม่ได้	 คอยดูแลให้ค�า

ปรึกษาตลอดการด�าเนินกิจกรรม	

	 2.	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป	

		 	 2.1	 ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตาม

แนวคิดทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ	ไปปรบัใช้ในการจดักิจกรรม

เรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ	 เช่น	 สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์	ภาษาไทยทั้งในระดับชั้นเดียวกัน	และศึกษา

ผลการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์	 การยอมรับนับถือ

ตนเอง	และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์	

		 	 2.2	 ควรท�าการศึกษาการจัดกิจกรรม	 การ

เรยีนรูต้ามแนวคิดทฤษฎพีหปัุญญาและการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	เปรียบเทียบกับ

วิธีการสอนแบบ	4MAT
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การพัฒนาคู่มือการอบรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

A Development of Training Manual Using the Students Participation

for Environmental Conservation

สมศักดิ์	ครองยุติ1,	อดิศักดิ์	สิงห์สีโว2,	ไพฑูรย์	สุขศรีงาม3

(ชื่อภาษาอังกฤษ)

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการอบรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ซึ่ง

ประกอบกบัแผนการอบรมและเครือ่งมอืประเมนิผลการอบรมโดยแบ่งการวจิยัออกเป็น	3	ระยะคอื	ระยะที	่1	การส�ารวจ

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 ตัวแทนสภานักเรียนและตัวแทนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียนจ�านวน	15	คน	ของโรงเรียนเขื่องใน	 (เจริญราษฎร์)	อาเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี	และครูจ�านวน	4	คน	

เครื่องมือได้แก่	 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนส�ารวจปัญหาส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนแล้วนามาวิเคราะห์สรุป

ประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข	 4	 ด้านคือ	 ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล	 ด้านการอนุรักษ์น�้า	 ด้านการใช้สารเคมี	 และด้านการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	ระยะที่	2	พัฒน�าแผนการอบรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือประเมินผล

การอบรม	โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายส�าหรับนักเรียน	ได้แก่	การบรรยายโดยวิทยากร	การชมวีดีทัศน์	การวาดภาพ	การ

ร้องเพลง	 การประชุมกลุ่มย่อยที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	 ส่วนเครื่องมือประเมินผลการอบรมได้แก่	 แบบวัดความรู้ส่ิง

แวดล้อม	แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ระยะ

ที่	 3	 การทดลองการใช้แผนการอบรมและการหาคุณภาพเครื่องมือประเมินผลการอบรม	 ผู้วิจัยได้ใช้แผนการอบรมที่ได้

พฒันาไว้ไปอบรมนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	และชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	จ�านวน	30	คนทีอ่าสาเข้าร่วมอบรมเป็นระยะ

เวลา	2	วัน	หลังการอบรม	นาแบบประเมินทั้ง	3	ฉบับไปให้นักเรียนทาแล้วนาคะแนนที่ได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือดัง

กล่าว

	 ผลการวจัิยพบว่าแผนการอบรม	มค่ีาดชันปีระสิทธผิลเท่ากบั	0.586	แบบวดัความรูด้้านสิง่แวดล้อมมค่ีาความยาก

ง่ายอยู่ระหว่าง	0.24-0.60	ค่าอาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	0.24-0.48	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.86	แบบวัดเจตคติต่อการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อในแต่ละด้านอยูร่ะหว่าง	0.33-0.72	หาค่าความเช่ือมัน่รายด้านและโดยรวม

อยู่ระหว่าง	 0.833-0.862	 ส่วนแบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อใน

แต่ละด้านอยู่ระหว่าง	0.34-0.79	และค่าความเชื่อมั่นรายด้านและโดยรวมอยู่ระหว่าง	0.827-0.868

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3		รองศาสตราจารย์	ดร.	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 ค�าส�าคัญ : คู่มือการอบรมการมีส่วนร่วม,	ความรู้,	เจตคติ,	และพฤติกรรม

Abstract

	 This	research	aimed	to	develop	a	training	manual	using	the	student	participation	for	environmental	

conservation	which	consisted	of	training	plans	and	evaluative	toots.	This	research	was	devided	into	3	

stages.	 Stage	One	was	 the	 survey	of	 the	 status	of	problems	of	 school	environment.	The	 sample	

consisted	 of	 15	 representatives	 of	 student	 council	 and	 environmental	 conservation	 club,	 and	 4	

participatory	 teachers,	 at	 Khueungnai	 (Chareonrat)	 School	 in	 Khueangnai	 district,	Ubon	Ratchatani	

province.	The	open-ended	questionnaire	was	employed	for	collecting	data.	The	collected	data	were	

analyzed	and	synthesized	into	4	problem	areas,	namely,	garbage	and	sewage,	water	conservation,	

chemical	usage,	and	electricity	conservation.	Stage	Two	was	the	development	of	training	plans	using	

the	students	participation	for	environmental	conservation.	The	manual	had	various	activities	for	the	

students	such	as	expert’s	lecture,	VDO	–	watching,	picture	drawing,	a	small	group	discussion	using	a	

participatory	process.	Also,	the	evaluative	tools	for	the	training	were	developed,	namely,	a	test	on	

environmental	knowledge,	a	scale	on	attitudes	towards	environmental	conservation	and	a	scale	on	

participatory	behavior	in	environmental	conservation.	Stage	Three	was	the	try-out	of	the	developed	

training	plans	and	the	determination	of	qualities	of	the	developed	evaluative	tools.	The	30	voluntary	

grade	5	and	grade	6	primary	school	students	were	participated	in	the	try-out	session	for	2	days.	At	

the	end	of	 the	training	session,	3	developed	evaluative	 tools	were	administered	to	 the	students.	 

The	collected	scores	from	these	tools	were	calculated	for	qualifications.

	 The	findings	found	that	the	developed	training	plans	had	an	effectiveness	index	of	0.586.	The	

knowledge	test	had	difficulty	values	ranged	between	0.24-0.60,	discriminating	values	ranged	between	

0.24-0.48,	and	a	total	reliability	of	0.86.	The	attitude	scale	had	discriminating	values	of	each	item	in	

each	area	ranged	between	0.33-0.72,	and	reliabilities	of	each	area	and	 in	overall	 ranged	between	

0.833-0.862.	 In	addition,	 the	behavioral	 scale	had	discriminating	values	of	each	 item	 in	each	area	

ranged	between	0.34-0.79,	and	reliabilities	of	each	area	and	in	overall	ranged	between	0.827-0.868.

 Keywords : Training	Manual	Using	Participation,	Environmental	Conservation

บทน�า

	 การด�ารงชีวิตในสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม	การเมือง	และการ

ปกครอง	 ท�าให้ประชาชนทั่วโลกประสบปัญหาซึ่งกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุดคือ	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น

แทบทุกแห่งของโลก	 ซึ่งระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป

ตามระดับของการพัฒนาประเทศและการเพิ่มขึ้นของ

ประชากร	รวมกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	ความก้าวหน้า



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

170

ทางเทคโนโลยี	 โดยกระบวนการของการพัฒนาประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(เบญจวรรณ	สภุารัตน์,	2553)	การพฒันาประเทศของไทย

ที่ยึดเศรษฐกิจเป็นตัวนาของการพัฒนาที่ผ่านมา	 เป็นไป

เพื่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน	 มีการน�า

ทรัพยากรมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย	 ไม่ค�านึงถึงผลที่ตามมา	 ถึง

แม้ว่าจะมคีวามเจรญิก้าวหน้าทัง้ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขและการเพิ่มขึ้นของรายได้

ประชาชาติ	 แต่การพัฒนาประเทศดังกล่าวท�าให้เกิดการ

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาอย่าง

ยากที่จะแก้ไข	(ไพฑรูย์	พิมพ์ด.ี2555)	และความสญูเสียดัง

กล่าวทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ตามลาดบั	การด�าเนนิการแก้ไข

ป้องกันปัญหาไม่ให้มีความรุนแรงเพิ่มสูงข้ึนน้ัน	 จะต้องส่ง

เสริมแนวความคิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากประชาชนทุกภาคส่วน	 ร่วม

มือร่วมใจกันป้องกันสิ่งแวดล้อมทั้งทางน�้า	ดิน	ป่าไม้	ขยะ

มลูฝอยและพลงังาน	ให้คงด�ารงสภาพทีส่มบรูณ์เอือ้ต่อการ

ด�ารงชวีติของมนษุย์และสตัว์	(วนิยั	วรีะวฒันานนท์,	2546)

การมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ป้องกันพฒันาสิง่แวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาต	ิเป็นความรบัผดิชอบของประชาชนทกุ

คน	และมนษุย์กน็บัว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปล่ียน 

แปลงของสิ่งแวดล้อม	(ปุณมนัสพงศ์	ปุณประเสริฐ,	2555)	

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	มนุษย์ต้องพึ่งพิงสิ่งแวดล้อมอยู่

ตลอดเวลา	ดงันัน้มาตรการต่างๆ	ทีก่�าหนดขึน้เพือ่วตัถุประสงค์

ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	 จะเกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่	

การก�าหนดมาตรการท่ีสามารถนาไปใช้ให้เกิดรูปธรรมได้

นั้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งครูนักเรียนและชุมชนต้องเข้ามามี

บทบาทในการมีส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรม	เนื่องจากเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียในการด�าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ	 และท่ี

ส�าคญัท�าให้เกดิประสทิธภิาพของงานอนรุกัษ์และเกดิความ

ยั่งยืน	(ดุษฎี	อายุวัฒน์,	2550)	การมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้อง

กับทางด้านจิตใจ	 อารมณ์ของบุคคลในแต่ละกลุ ่มใน

สถานการณ์กลุม่นัน้	(นรินัดร์	จงวฒุเิวชย์,	2527)	ซึง่ผลของ

การเกีย่วข้องดงักล่าว	เป็นเหตเุร้าใจให้กระท�าการบรรลุจดุ

มุ่งหมายของกลุ่มและท�าให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับ

กลุ่มดงักล่าวด้วย	การมีส่วนร่วมเป็นการท�างานเป็นกลุ่มให้

บรรลวุตัถปุระสงค์	ร่วมมอืร่วมใจในการท�างานในห้วงเวลา

และเหตุการณ์ท่ีถูกจังหวะและเหมาะสมกับงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ	เกิดความรู้สึกผูกพัน	เชื่อถือไว้ใจกันเป็นการ

เสริมสร้างพลังการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มอีกด้วย	(ไพรัตน์	

เตชะรินทร์,	 2527)	 รูปแบบการมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ร่วม

ท�าการศึกษาค้นคว้าความต้องการ	ปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหาและสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา	 มี

การวางแผนและตดัสนิใจร่วมกนั	การจ�าแนกขัน้ตอนการมี

ส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาของสมาชิกในหน่วยงานและองค์กรเป็น

ส่วนแรกที่ส�าคัญที่สุด	(บัญชร	แก้วส่อง,	2531)	เพราะถ้า

สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย

ตนเองได้	กจิกรรมต่างๆ	ทีต่ามมากจ็ะได้ประโยชน์	ผู้รบัผิด

ชอบหรอืผู้ด�าเนนิงานโครงการ	วางแผนแบบมส่ีวนร่วมจาก

สมาชิก	 ผลที่ตามมาคือเกิดความร่วมมือร่วมใจการด�าเนิน

งานให้ประสบความสาเรจ็	การปลกูฝังให้เกดิการมส่ีวนร่วม

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จาเป็นต้องใช้

กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาหรือการให้การศึกษาแก่

มนุษย์	ซึ่งควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่นักเรียน	จนถึงผู้ใหญ่ใน

สังคม	(UNESCO,1978)	โรงเรียนเป็นบริบทหนึ่งที่มีสภาพ

แวดล้อมเหมาะสมกบัการใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา	

(Disinger,	1993)

	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาคู่มือการอบรม

แบบมีส่วนร่วมในการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาซึ่งประกอบด้วยแผนการอบรม	 และแบบ

ประเมินผลการอบรม	 เพ่ือนาคู่มือดังกล่าวไปใช้ในการ

อบรมนักเรียนต่อไป	 เพ่ือให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ความ

ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ

โรงเรียน
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จุดมุ่งหมาย

	 เพ่ือพัฒนาคูม่อืการอบรมการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ในการพัฒนาคู่มือการอบรมการมีส่วนร่วมของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ของโรงเรียน	 ใช้แผนการทดสอบแบบ	 One-Group	

Posttest	แบ่งออกเป็น	3	ระยะคือ

	 ระยะท่ี	1		การส�ารวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียน

	 1.	 กลุม่ตวัอย่างได้แก่	ตวัแทนสภานกัเรยีนจ�านวน	

15	คน	และตัวแทนชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

จ�านวน	5	คน	ของโรงเรียนเขื่องใน	(เจริญราษฎร์)	อาเภอ

เขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี	และคณะครูจ�านวน	4	คน	ซึ่ง

เป็นอาสมัครเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยใช้แบบสอบ 

ถามปลายเปิดโดยมีค�าถามนา	 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ส�ารวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

	 3.	 วิธีด�าเนินการวิจัย	 ผู้วิจัยก�าหนดให้นักเรียน

พร้อมทั้งครูร่วมกันประชุมปรึกษาหารือกัน	 ตามรูปแบบ

การระดมสมอง	ในภาคเช้าประมาณ	3	ชัว่โมง	ต่อมาในช่วง

ภาคบ่ายแบ่งนักเรียนออกเป็น	4	กลุ่ม	กลุ่มละ	5	คน	ตาม

ความสมัครใจ	 และให้ครูอีก	 1	 คนเป็นท่ีปรึกษากลุ่ม	 ให้

แต่ละกลุ่มเลือกประเด็นปัญหาตามท่ีสมาชิกในกลุ่มสนใจ

แล้วระดมความคดิเหน็ในเรือ่ง	สาเหตขุองปัญหาสิง่แวดล้อม

ของโรงเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข	ซึ่งพบว่าปัญหาที่พบ

ม	ี4	เรือ่งได้แก่ปัญหาด้านขยะและสิง่ปฏกิลู	ปัญหาด้านการ

อนุรักษ์น�้า	ปัญหาด้านการใช้สารเคมี	และปัญหาด้านการ

อนรุกัษ์พลงังานไฟฟ้า	จากนัน้ให้เขยีนสรปุเป็นรายงานของ

กลุ่ม	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	3	ชั่วโมง

	 ระยะที่	2		การพฒันาคูม่อืการอบรมแบบมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแบบวัดผลการอบรม

	 ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

	 1.		ผู้วิจัยนาผลการส�ารวจศึกษาสภาพปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ได้จากระยะที่	1	

ซึ่งสรุปได้ว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาได้แก	่ นักเรียนขาด

ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ขาดความตระหนกั

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และขาดการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงสาเหตุนี้จะนาไปเป็นกรอบในการ

สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียน

	 2.	 ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการมส่ีวนร่วมแบบต่างๆ	

จากเอกสาร	หนงัสือ	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่จะได้พฒันา

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

	 3.	 รวบรวมรปูภาพจากภาพถ่าย	ภาพจากหนงัสือ	

หนังสือพิมพ์	วารสาร	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 ออกแบบกิจกรรมฐานการเรียนรู ้ที่สามารถ

สร้างความอยากรูอ้ยากเหน็และเร้าความสนใจของนกัเรยีน

เช่น	กจิกรรมการร้องเพลง	การใช้บทกลอน	งานศลิปะ	ภาพ

วีดีทัศน์	ตลอดจนภาพการ์ตูนการประชุมกลุ่มย่อย	พร้อม

ทั้งใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	(ทศพล	กฤตยพิสิฐ	:	2538)

	 5.	 ก�าหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการอบรม	ซึ่งใช้เวลา	3	

วัน	วันละ	5	ชั่วโมง

	 6.	 ออกแบบโครงสร้างคู่มือการอบรม	 ได้แก่	 ปก	

ค�าน�า	สารบัญ	คาชี้แจงการใช้คู่มือ	วัตถุประสงค์เนื้อหาสิ่ง

แวดล้อมและการอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 7.		ด�าเนนิการเขยีนรายละเอยีดของแผนการอบรม	

แล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและเสนอแนะ

	 8.		น�าแผนการอบรมมาปรับปรุงแก้ไข	 แล้วจึงให ้

ผู้เช่ียวชาญจ�านวน	 5	 ท่านตรวจสอบความเหมาะสม	 ซ่ึง 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า	 ฉบับร่างของแผนการอบรมมีความ

เหมาะสมในระดับมาก

	 9.	 ผูว้จิยัสร้างเครือ่งมอืประเมนิผลจากการอบรม

โดยใช้คู่มือได้แก่

	 	 9.1	 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 เป็น

แบบเลือกตอบชนิด	4	ตัวเลือกจ�านวน	4	ด้าน	คือด้านขยะ
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และสิ่งปฏิกูล	ด้านการอนุรักษ์น�้า	ด้านการใช้สารเคมี	และ

ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	จ�านวน	48	ข้อ

	 	 9.2		 แบบวัดเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 5	

ระดับ	คือ	เห็นด้วยมากที่สุด	เห็นด้วยมาก	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็น

ด้วย	และไม่เห็นด้วยมากที่สุด	มีทั้งหมด	4	ด้าน	คือ	ด้าน

ขยะและสิ่งปฏิกูล	ด้านการอนุรักษ์น�้า	ด้านการใช้สารเคมี	

และด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	มีทั้งหมด	45	ข้อ

	 	 9.3		 แบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	4	ระดับ	

คอื	ปฏบิตัทิกุครัง้	ปฏิบตับ่ิอยครัง้	ปฏิบตับิางครัง้	และไม่เคย

ปฏบิตัเิลย	มทีัง้หมด	4	ด้าน	คอื	ด้านขยะและสิง่ปฏกิลู	ด้าน

การอนุรักษ์น�้า	 ด้านการใช้สารเคมี	 และด้านการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้า	มีทั้งหมด	32	ข้อ

	 10.	น�าเครื่องมือประเมินผลการอบรมท้ัง	 3	 ฉบับ

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและเสนอ

แนะ	ซึ่งปรากฏว่ามีความเหมาะสมในระดับดี	สามารถนา

ไปใช้ในการประเมินผลการอบรมได้

	 11.	ก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนการตอบแบบวดัเจตคติ

ต่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและแบบวดัพฤตกิรรมการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้

1. แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระดับความเห็น ข้อความเชิง

นิมาน

ข้อความเชิง

นิเสธ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1
เห็นด้วย 4 2
ไม่แน่ใจ 3 3
ไม่เห็นด้วย 2 4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5

2. แบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม
ระดับปฏิบัติ คะแนน

ปฏิบัติทุกครั้ง 4
ปฏิบัติบ่อยครั้ง 3

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 2
ไม่เคยปฏิบัติเลย 1

	 12.	ก�าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย

ของคะแนนจากการวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และแบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อม	ดังนี้

1. แบบวัดเจตคติ

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย    ความหมาย

	 4.51-	5.00		 	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

	 3.51-	4.	50		 	 เห็นด้วย

	 2.51-	3.	50		 	 ไม่แน่ใจ

	 1.51-	2.	50		 	 ไม่เห็นด้วย

	 1.00	-	1.50		 	 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. แบบวัดพฤติกรรม

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย    ความหมาย

	 3.51	-	4.00		 	 ปฏิบัติทุกครั้ง

	 2.51	-	3.50		 	 ปฏิบัติบ่อยครั้ง

	 1.51	-	2.50		 	 ปฏิบัติบางครั้ง

	 1.00	-	1.50		 	 ไม่เคยปฏิบัติ

	 ระยะที่	3		การน�าเครื่องมือไปทดลองใช้

	 1.	 ก่อนการอบรมนักเรียน	 ผู้วิจัยได้น�าแผนการ

อบรมไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	 5	

และ	 6	 จ�านวน	 30	 คน	 เป็นเวลา	 2	 วันเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพในเรื่องความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลาที่ใช้

ในแต่ละกิจกรรม	 แล้วนาผลที่ได้ไปปรับปรุงให้เหมาะสม

ส�าหรับการน�าไปใช้จริงต่อไป

	 2.	 หลังการอบรมนักเรียน	 ผู้วิจัยนาแบบทดสอบ

ความรู ้สิ่งแวดล้อม	 แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม	 และแบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปให้นักเรียนกลุ่มเดิมทา	 แล้วนาไป

ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 เพื่อนาไปหา

คุณภาพด้าน	 ค่าความยากง่าย	 ค่าอ�านาจจ�าแนก	 และค่า
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ความเชื่อมั่นดังนี้

	 	 2.1	 แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดล้อม	หาค่า

ความยากง่าย	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อและค่าความเชือ่ม่ัน

	 	 2.2	 แบบวดัเจตคตต่ิอการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม

และแบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อม	 หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อในแต่ละด้านโดยใช	้

Item-	total	correlation	และค่าความเชือ่มัน่เป็นรายด้าน

และทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการ

ของ	Cronbach

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.		ค่าดัชนีประสิทธิผล	 (Effectiveness	 Index:	

E.I.)	(เผชิญ	กิจระการ,	2545)

	 3.	 หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อแบบวัดความรู้ส่ิง

แวดล้อม	 ค่าอ�านาจจ�าแนกและค่าความเช่ือม่ัน	 (KR-20)	

(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545)

	 4.	 หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อแบบวดัเจตคตแิละ

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้	 Item-total	

correlation	และค่าความเชื่อมั่น	ใช้	Alpha	Coefficient	

(บุญชม	ศรีสะอาด,2545)

ผลการวิจัย

	 1.	 จากการส�ารวจสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมสิ่ง

แวดล้อมของโรงเรียน	พบว่า	 โรงเรียนมีปัญหาสิ่งแวดล้อม

อยู่	4	ด้าน	คือ	ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล	ด้านการอนุรักษ์น�้า	

ด้านการใช้สารเคมี	และด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

	 2.	 แผนการอบรมมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	

0.586	แสดงว่านกัเรียนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนร้อยละ	

58.6

	 3.		แบบประเมินผลการอบรมมีคุณภาพ	ดังนี้

	 	 3.1	 แบบวดัความรู้ด้านสิง่แวดล้อมมค่ีาความ

ยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.24-0.60	 ค่าอาจจ�าแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง	0.24-0.48	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.86

	 	 3.2	 แบบวัดเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อในแต่ละด้าน

อยูร่ะหว่าง	0.33-0.72	และค่าความเช่ือมัน่รายด้านและทัง้

ฉบับอยู่ระหว่าง	0.833-0.862

	 	 3.3	 แบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อในแต่ละด้าน

อยู่ระหว่าง	 0.34-0.79	 และค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับอยู่

ระหว่าง	0.827-0.868

อภิปรายผล

	 คู่มือการอบรมแบบมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ

อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมทีพ่ฒันาขึน้มกีารด�าเนนิการพฒันาเป็น	

3	ระยะสามารถ	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 ระยะที่	1		การส�ารวจสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

โรงเรียน	ซึ่งพบว่าโรงเรียนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	4	ด้าน

คือ	ด้านขยะและสิ่งปฏิกูล	ด้านการอนุรักษ์น�้า	ด้านการใช้

สารเคมี	 และด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งการพบ

ปัญหาทัง้	4	ด้าน	เกดิจากการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีนในการ

ส�ารวจและศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม	 การให้นักเรียน

เข้ามามส่ีวนร่วมโดยการส�ารวจสภาพปัญหา	นบัเป็นวิธกีาร

ที่ถูกต้องตามหลักการมีส่วนร่วม	 (บัญชร	 แก้วส่อง,2531)

คือการมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาซ่ึงจะนาไปสู่การมีส่วน

ร่วมในการหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

	 ระยะที่	2		ค่าดชันปีระสิทธผิลของแผนการอบรมมี

ค่าเท่ากับ	 0.586	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ

เรียนร้อยละ	58.6	ซึ่งสอดคล้องเทียบเคียงผลการวิจัยของ	

ปิตินัช	 ไศลบาท	 (2554)	 ที่พบว่าแผนการฝึกอบรมการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	ส�าหรบัสมาชกิ

องค์การบรหิารส่วนตาบล	มค่ีาประสทิธผิลเท่ากบั	0.6975	

และปุณมนัสพงค์	 ปุณประเสริฐ.	 (2555)	 พบว่าแผนการ

อบรมการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส�าหรับเด็กและ

เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

อุดรธานี	 มีค่าดัชนีประสิทธิผลอยู่ระหว่าง	 0.504-0.508	

การที่นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้หลังการอบรม
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ได้ร้อยละ	 58.6	 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางอาจเนื่องจาก

กจิกรรมการอบรมส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	ท�าให้

นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือทากิจกรรมด้วยตนเอง	 มี

การระดมความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อย	 ซ่ึงเป็นไป

ตามหลักการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติของ	

Dewey	(ประสาท	อิศรปรีดา,	2523)	การเรียนรู้แบบร่วม

มอื	 (Corporation	Learning	 )	 (Johnson	and	Johnson.	

1991)	 และหลักการเรียนรู ้ตามทฤษฎีกลุ ่มสร้างสรรค ์

เชิงสังคม	(Social	Constructivism)	(ไพฑูรย์	สุขศรีงาม,	

2553)

	 ระยะที่	3		แบบวัดแผนการอบรมทั้ง	 3	 ฉบับ	 มี

คณุภาพทัง้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อและ	ค่าความเชือ่มัน่อยู่

ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	 โดยเฉพาะแบบวัดความรู้ด้านสิ่ง

แวดล้อมมค่ีาความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้	(บุญชม	

ศรีสะอาด,	 2545)	 และแบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมและแบบวัดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมมค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อเหมาะสม	ค่า

อ�านาจจ�าแนกทุกข้อ	เป็นไปตามเกณฑ์ใช้ได้คือ	rxy	≥	.30	

ขึ้นไป	(.05	r28=.290)	(Babbie,	2007)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

แต่ละข้อของแต่ละด้านวดัคณุสมบตัเิดยีวกนั	ส่วนค่าความ

เชื่อมั่นก็อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเพราะอยู่ในเกณฑ์เท่ากับ

หรือมากกว่า	0.80	ขึ้นไป	(Payne,	2003)

	 ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างเครื่องมือวัดทั้ง	3	ฉบับนั้น	

สอดคล้องกบัแนวคดิของสิง่แวดล้อมศกึษา	(Environmental	

Education)	 และการรู ้ส่ิงแวดล้อม(Environmental	

Literacy)	ทีต้่องการให้นกัเรยีนมคีวามรู	้มเีจตคตหิรอืความ

ตระหนัก	และมกีารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม	การรูส้ิง่แวดล้อม

ในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื	(Erust	and	Monroe,	

2004)	 โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม	เป็นไปตามความเชื่อหรือหลักที่ว่า	เมื่อนักเรียนมี

ความรู้	 เกิดความตระหนัก	 เจตคติ	 หรือเห็นคุณค่าของ 

สิ่งที่เรียนรู ้	 จะนาไปสู ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้	

(Schwartz,1975)

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้

	 1.		คู่มือการอบรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน	 ใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พัฒนาได้	สามารถนาไปใช้ในการ

วัดการอบรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่	4-6	เพื่อ

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	เจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม	และการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ทัง้นี้

โรงเรียนที่นาคู่มือการอบรมไปใช้	 ควรจัดช่วงเวลาในการ

อบรมให้เหมาะสมกับนักเรียน	 และควรฝึกครูที่เข้าร่วม

กจิกรรมให้มคีวามรู-้ความเข้าใจ	บทบาทหน�า้ทีอ่ย่างแท้จรงิ

ด้วย

	 2.	 ในการจดัโครงการอบรมฯ	ควรเน้นท�าตามกระ

บวนการวิจัยที่สามารถเผยแพร่ผลการอบรม	 ผ่านทาง

วารสารวชิาการ	เพือ่กระตุน้	ส่งเสรมิให้โรงเรยีนอืน่ๆ	ได้ท�า

คู่มือนี้ไปใช้อบรมนักเรียนต่อไป
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 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนของเด็กวัยอนุบาล

ที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายในชนบทอีสาน

The Study of Community Database of Preschoolers

who have lived with Grandparents in Isan Rural.

 รุ่งลาวัลย์	ละอ�าคา1,	ศศิลักษณ์	ขยันกิจ2

	Runglawan	Laumka1,	Sasilak	Khayankij2

บทคัดย่อ

 การวิจยัครั้งนี้มวีัตถุประสงค	์เพื่อศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานชุมชนของเดก็วยัอนุบาลที่อาศยัอยูก่ับปูย่า่ตายายในชนบท

อีสาน	ใน	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ข้อมูลทั่วไปของชุมชน	2)	การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาล	และ	3)	สุขภาวะทางกาย

ของเดก็วยัอนบุาล	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	ใช้วธิกีารศึกษาวเิคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	(	Participatory	

Rural	Appraisal-PRA)	พื้นที่ในการวิจัย	คือ	ชุมชนโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี	ต�าบลหนองเหล็ก	อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	คือ	 เดือนพฤศจิกายน	2557	 -	มีนาคม	2558	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

ได้แก่	 แบบส�ารวจสภาพพื้นฐานท่ัวไปของชุมชน	 และแบบส�ารวจสภาพ	ปัญหาการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กวัย

อนุบาลในชุมชน	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้จากการสังเกต	การสัมภาษณ์	และการสนทนากลุ่ม	จากผู้ให้ข้อมูล	จ�านวน	

40	คน	ประกอบด้วย	ผู้น�าชุมชน	จ�านวน	3	คน	ปราชญ์ชาวบ้าน	จ�านวน	3	คน	ครู	จ�านวน	2	คน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

จ�านวน	1	คน	ผู้ปกครอง	จ�านวน	31	คน	และศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ

โกสุมพิสัย	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลหนองเหล็ก	 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี	 ข้อมูล 

พื้นฐานระดับหมู่บ้าน	 (กชช.	2	ค)	ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน	 (จปฐ.)	และข้อมูลสุขภาพเด็กวัยอนุบาล	วิเคราะห์ข้อมูล

แบบสร้างข้อสรุปและการวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน	ประกอบด้วย	ลักษณะภูมิประเทศ	

การปกครอง	การสาธารณูปโภค	การคมนาคม	การสื่อสาร	อาชีพ	รายได้	การอพยพโยกย้ายแรงงาน	การศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้	และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาวะทางกาย	2)	ปู่ย่าตายายเข้ามามีบทบาทหลักในการอบรม

เลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาลแทนพ่อแม่ที่แท้จริง	ทั้งนี้เป็นเพราะพ่อแม่เด็กอพยพโยกย้ายไปท�างานในเมืองใหญ่เพื่อหารายได้มา

เลี้ยงดูครอบครัว	การอบรมเลี้ยงดูเด็กของปู่ย่าตายาย	พบว่า	มี	2	รูปแบบ	ได้แก่	การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยตามใจ	และ

การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย	และ	3)	สขุภาวะทางกายของเดก็วยัอนบุาล	พบว่า	มปัีญหาในด้านต่างๆ	เรยีงตาม

ล�าดับจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านโภชนาการ	ด้านสมรรถภาพทางกาย	และด้านการดูแลตนเอง	

 

 ค�าส�าคัญ : สภาพชุมชน	การอบรมเลี้ยงดู	สุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาล	ปู่ย่าตายาย	ชนบทอีสาน

1	นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	ค.ด.	(การศึกษาปฐมวัย)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract 

 The	objective	of	the	research	was	to	study	the	community	database	such	as	1)	the	community	

generally	data	2)	the	child	rearing,	and	3)	physical	well-being	of	preschoolers	who	have	lived	with	

grandparents	in	Isan	community.	The	study	was	qualitative	research,	designed	by	using	Participatory	

Rural	Appraisal.	A	research	study	conducted	at	Nonsa-adnongyamakoksi	community	area	where	 is	

located	at	Nong-Lek	Sub-District	,	Kosumpisai	District,	Mahasarakham	Province	at	the	time	of	November	

2014	to	March	2015.	The	instruments	used	in	this	research	were	a	survey	of	community	database,	and	

a	survey	current	conditions	problems	in	physical	well-being	of	preschoolers.	Data	gathering	is	used	by	

observation,	interview,	and	focus	group	from	40	key	informants	for	instance	three	community	leaders,	

three	local	wisdoms,	two	teachers,	a	public	health	officer,	thirty-one	parents.	Additionally,	the	related	

data	sources	are	 from	the	office	of	community	development	of	Kosumpisai	district,	Nong-lek	sub	

district	hospital,	Ban	Nonsa-adnongyamakoksee	school.	All	are	linked	to	basic	minimum	needs	data	,	

village	basic	data,	 and	health	preschoolers	data.	The	data	was	analyzed	by	concluding	data	and	

content	 analysis.	 The	 results	 found	 that	 1)	 basic	 data	 included	physical	 areas,	 govern	 boundary,	

community	facilities,	communication	,	occupations,	incomes,	labors	migration	or	mobility	,	educational	

status,	other	learning	centers	,	and	local	wisdoms.	All	are	consisted	with	the	child	rearing	and	physical	

well-being	of	preschoolers;	 2)	 grandparents	had	mainly	 involved	on	child	 rearing	of	preschoolers	

instead	of	their	actual	parents	because	their	actual	parents	moved	to	a	big	city	for	higher	income.	The	

two	caring	patterns	of	grandparents	were	found	as	spoil	and	neglect;	and	3)	the	problems	of	physical	

well-being	of	preschoolers	found	nutritional	neglect,	physical	competency	,	and	self-caring	respectively.	

 

 Keyword : Community	 Environment;	 Child	 rearing;	 Physical	 well-being	 of	 preschoolers;	

Grandparents;	Isan	community.	

บทน�า

	 ไฮ่นาฝาท้างกะบ่อมหีลายพอสไิด้ขายข้าว	ขายอ้อย	

ขายมัน	เงินทองกะเลยบ่ม้มปี	ม้มเดือน	คั้นบ่หากะบ่มีกิน	

พ่อแม่เดก็น้อยกะเลยต้องไปท�างานโรงงาน	หาเงนิมา	พอได้

เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาล่ะ	 สุมื้อนี้อีหยังกะมีแต่แนวซื้อๆ	 เด็ก

น้อยกะบ่คือเก่าใช้เงินเก่ง	มีท่อใด๋กะบ่ต่อบ่ทน	ซื้อกินหยั่ง

มื้อ”		 	 	 	 	 	

(ยายแก่น,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 เดก็ปฐมวยัเตบิโตมากบัปูย่่าตายายเนือ่งจากพ่อแม่

ต้องไปท�างานต่างถิน่	จากการรายงานของนกังานสถติแิห่ง

ชาติ	(2549)	พบว่า	ในพื้นที่ชนบทภาคอีสานประชากรวัย

แรงงานมีการอพยพโยกย้ายสูง	 ทั้งนี้เพื่อเข้ามาท�างานใน

แหล่งเศรษฐกิจหลักในเขตเมืองใหญ่	 เพราะต้องแสวงหา

ปัจจยัในการเลีย้งดคูรอบครัว	ซึง่ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ	ตาม

มาทั้งพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทาง	เช่น	รูปแบบการอยู่

อาศยัเปลีย่นแปลงไปในพืน้ทีต้่นทาง	จากการทีม่พ่ีอแม่ลกู

และปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกัน	 เหลือเพียงปู่ย่าตายายอยู่ร่วม
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กบัหลาน	เป็นครัวเรอืนรุน่กระโดด	(skip	generation)	และ

เกดิชมุชนแออดัในพืน้ทีป่ลายทาง	สอดคล้องกบัการศกึษา

ของส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร	

(2555)	พบว่า	การทีพ่่อแม่	ต้องไปท�างานต่างถิน่ไม่สามารถ

ดูแลลูกได้เอง	เด็กร้อยละ	19.3	จึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่	เด็ก

ต้องถกูฝากอยูก่บัญาต	ิหรอืผูส้งูอาย	ุซึง่สภาพทีเ่กดิขึน้	พบ

มากที่สุดในภาคอีสาน	

	 การย้ายถิ่นเพื่อไปท�างานหาเลี้ยงชีพของคนวัย

แรงงานส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวและ

การอบรมเลี้ยงดูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ดังสะท้อนให้เห็นได้

จากข้อมลูทีว่่า	ภาคอสีานเป็นพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาสุขภาวะ

ในด้านต่างๆ	 มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่นของ

ประเทศ	 (คณะกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ,	2554)	

	 ความแตกต่างระหว่างวยัท�าให้ปูย่่าตายายไม่สามารถ

ตอบสนองต่อสภาวะจิตใจของเดก็ได้และส่งผลต่อสุขภาวะ

ในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะภาวะทพุโภชนาการ	สอดคล้องกบั

การศกึษาสถานการณ์เดก็	วยั	0-5	ปี	ของประเทศ	จากการ

ส�ารวจสถานการณ์เดก็ในประเทศไทย	(Multiple	Indicator	

Cluster	Survey:	MICS)	ประจ�าปี	2548-2549	พบว่า	ภาค

อสีาน	มเีดก็ร้อยละ	24	ทีต้่องอาศยัอยูก่บัผูเ้ล้ียงดคูนอืน่ทัง้

ทีพ่่อแม่ยงัมชีวีติอยู	่การทีเ่ดก็ต้องอยูใ่นความดแูลของปู	่ย่า	

ตา	ยาย	หรือสมาชิกในครอบครวัขยายนัน้	ท�าให้เด็กประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างวัย	 ซ่ึงผู้เลี้ยงดูไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจของเด็กใน

ลกัษณะทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุได้	และในระยะยาวส่งผลเสยี

ต่อสุขภาพเด็กโดยรวม	 (องค์การยูนิเซฟ	 ประเทศไทย,	

2554;	สุรีย์พร	พันพึ่ง,	2555)	สอดคล้องกับการศึกษาของ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	(2555)	พบว่าเด็กอายุต�่ากว่า	5	ปี	ประสบภาวะ

ทุพโภชนาการสูงโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคอีสาน	 ซึ่งมี

สาเหตุหลักมาจากผู้อบรมเลี้ยงดูเด็กมีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องโภชนาการยังไม่เพียงพอ	 จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก

สะท้อนให้เห็นว่า	 ผู ้ปกครองในภาคอีสานโดยเฉพาะ 

ผู้ปกครองทีเ่ป็น	ปู	่ย่า	ตา	ยาย	หรอืญาตขิาดการอบรมเลีย้ง

ดูเด็กที่เหมาะสม	

	 ผลกระทบจากการอบรมเล้ียงดูเด็กของครอบครัว

ที่ขาดการเล้ียงดูส่งเสริมอย่างเหมาะสมส่งผลต่อการเกิด

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการด�าเนินชีวิตของเด็กในหลาย

ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพอนามัย	ด้านสติปัญญา	และ

ด้านอารมณ์	 จิตใจ	 การที่พ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองมีเวลาท�า

กิจกรรมร่วมกับลูกน้อยส่งผลให้เด็กท�ากิจกรรมอ่ืนตาม

ล�าพัง	ไม่ว่าจะเป็น	การดูโทรทัศน์	เล่นเกม	บริโภคสื่อ	หรือ

บรโิภคอาหารทีไ่ม่มคุีณภาพ	ขาดการท�ากจิกรรมทีส่่งเสรมิ

การคิด	การออกก�าลังกาย	ขาดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและ

เหมาะสมตามวัย	 ภาวะที่เกิดขึ้นน้ีส่งผลเสียต่อการพัฒนา

เดก็และเยาวชน	โดยเฉพาะช่วงปฐมวยัซึง่พ่อ	แม่	ผูป้กครอง

มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กสูง	และงาน

วจิยัยงัชีช้ดัว่าปัจจยัส�าคญัทีส่ดุทีม่ผีลต่อพฒันาการเดก็	คอื	

การเลี้ยงดู	(อมรวิชช์	นาครทรรพ,	จุฬากรณ์	มาเสถียรวงศ์	

และจิรัฐกาล	พงศ์ภคเธียร,	2552)	

	 การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนา 

การองค์รวมของเดก็อาย	ุ1-18	ปี	คือ	การอบรมเล้ียงด	ูการ

ศึกษาของพ่อแม่	และรายได้ของครอบครวั	โดยอทิธพิลของ

การอบรมเลี้ยงดูมีผลสูงสุดในกลุ่มเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง	 

5	ปี	(ลัดดา	เหมาะสุวรรณ,	2544)	สอดคล้องกับการศึกษา

ของส�านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (2553)	

ที่พบว่าเด็กปฐมวัย	(0-5	ปี)	มีแนวโน้มมีการพัฒนาที่ล่าช้า

หรือต�่ากว่ามาตรฐานทั้งในด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สติ

ปัญญา	จรยิธรรม	และสงัคม	เนือ่งจากหลายเหตปัุจจยั	โดย

เฉพาะการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

ของครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ส่งผลให้เด็ก

ปฐมวัยได้รับการอบรมเลี้ยงดู	 ที่ไม่เหมาะสม	 ดังนั้นจึง

สะท้อนให้เหน็ว่า	ปัญหาทีเ่กดิกบัเด็กปฐมวัยเป็นผลมาจาก

พ่อ	แม่	ผูป้กครอง	คร	ูหรอืบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการอบรม

เลีย้งดเูดก็ขาดความรู	้ความเข้าใจ	มทีศันคตแิละการปฏิบตัิ

ต่อเด็กอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม

	 ชุมชนโนนสะอาด	หนองหญ้าม้า	โคกสี	มีครัวเรือน
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ทั้งสิ้น	 จ�านวน	 327	 ครัวเรือน	 ประกอบด้วย	 3	 หมู่บ้าน	

ได้แก่	หมู่ที่	1	บ้านโนนสะอาด	หมู่ที่	3	และหมู่ที่	20	บ้าน

หนองหญ้าม้า	และหมู่ที่	16	บ้านโคกสี	ตั้งอยู่ในเขตต�าบล

หนองเหล็ก	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 เป็น

ชมุชนนอกเขตเมอืง	ห่างจากตวัจงัหวดัราว	50	กโิลเมตร	มี

สถานศึกษาในชุมชน	1	แห่ง	คือ	โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

หนองหญ้าม้าโคกสี	 ผู ้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน

การเกษตร	 เป็นหลัก	 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพ

ส�ารอง	 และมีส่วนน้อยที่ค้าขาย	 หรือรับราชการ	 คนใน

ชุมชนโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีมีฐานะค่อนข้าง

ยากจน	ประชากรวัยแรงงานของชุมชนโนนสะอาด	หนอง

หญ้าม้า	โคกสี	ต้องอพยพโยกย้ายไปท�างานต่างถิ่น	ส่งผล

ให้เด็กวัยอนุบาลโดยส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้การดูแลของ

ปู่ย่าตายายและประสบปัญหาสุขภาวะด้านต่างๆ	 โดย

เฉพาะสุขภาวะทางกาย	 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนสะท้อนให้เห็นว่า	

ผูป้กครองขาดความรู	้ความเข้าใจ	เจตคตแิละทกัษะปฏบิตัิ

ในการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม

	 ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาวจิยัเกีย่ว

กับข้อมูลพื้นฐานชุมชนของเด็กวัยอนุบาลท่ีอาศัยอยู่กับ

ปู่ย่าตายายในชนบทอีสาน	โดยศึกษาในชุมชนโนนสะอาด

หนองหญ้าม้าโคกสี	 เก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆ	 ได้แก่	 

1)	ข้อมลูทัว่ไปของชมุชน	2)	การอบรมเลีย้งดเูดก็วยัอนบุาล	

และ	3)	สุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาลที่อาศัยอยู่กับ

ปู่ย่าตายายในชนบทอีสาน	 โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป็น

ข้อมูลพื้นฐานส�าคัญในการสร้างความรู้	 ความเข้าใจชุมชน

อย่างถ่องแท้	อนัจะสานต่อให้เกดิ	การแก้ปัญหา	และพฒันา

ได้อย่างสร้างสรรค์	 และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสภาพปัญหา

และความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ชมุชนของเดก็วยัอนบุาลทีอ่าศยัอยูก่บัปูย่่าตายายในชนบท

อีสาน	ใน	3	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ข้อมูลทั่วไปของชุมชน	

2)	 การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาล	 และ	 3)	 สุขภาวะทาง

กายของเด็กวัยอนุบาล

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้	

	 1.		การคัดเลือกชุมชนและการเข้าสนามวิจัย	

	 	 1.1	 การคดัเลอืกชมุชน	ผูว้จิยัส�ารวจหาข้อมลู

เบื้องต้นเก่ียวกับชุมชนและสถานศึกษา	 โดยมีเกณฑ์การ

พิจารณาดังต่อไปนี้	

	 	 	 1)		เป็นชุมชนในชนบทของภาคอีสานที่

ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง	ผู้น�าชุมชน	หรือองค์กรใน

ชมุชนให้ความสนใจและยนิดีเข้าให้ความร่วมมอืในการวจิยั	

มีบุคคลแกนน�าในพื้นที่ให้ความสนใจต้องการเข้าร่วมและ

อนุญาตให้ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่	

	 	 	 2)	เป็นชุมชนที่มีผู้บริหาร	 ครูอนุบาลใน

สถานศกึษา	และผูป้กครองเดก็วัยอนบุาลมทีศันคตต่ิอ	การ

ท�างานร่วมกัน	เตม็ใจให้ความร่วมมอืกบัผู้วจิยั	โดยอนญุาต

ให้ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูล	 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม

ความร่วมมือของครู	 เครือข่ายนักพัฒนา	 หรือนักวิชาการ

ทั้งในและนอกชุมชน	ในการประสานร่วมมือกับผู้ปกครอง

เพื่อส่งเสริม	สุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาล

	 	 	 3)	เป็นพืน้ชนบท	ทีผู้่ปกครองส่วนใหญ่ที่

มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูหลักไม่ใช่พ่อแม่เด็กโดยตรง	 แต่เป็น	

ญาติ	 เช่น	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	ฯลฯ	ซึ่งมีการศึกษาไม่สูงนัก	มี

ความรู ้และการปฏิบัติในการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กไม่มากนัก	 ส่งผลให้เกิดปัญหาในการส่ง

เสรมิสขุภาวะทางกายของเดก็วยัอนบุาลในด้านต่างๆ	ได้แก่	

โภชนาการ	สมรรถภาพทางกาย	และการดูแลตนเอง	เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความสามารถของผู ้

ปกครองในการส่งเสรมิสุขภาวะทางกายของเด็กวยัอนบุาล

และสามารถเผยแพร่แนวคิดไปสู่ชุมชนและสถานศึกษาใน

ชนบททั่วไปได้	 	 	 	

	 	 1.2		 การเข้าสนามวจัิย	ผูว้จิยัเตรยีมตวัท�างาน

ภาคสนามโดยการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัชุมชน	และ

โรงเรยีนเพือ่ให้สามารถเข้าไปอยูใ่นชุมชนได้อย่างกลมกลืน	
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โดยมีกิจกรรมดังนี้

	 	 	 1)		การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

แผนที	่เส้นทางชมุชน	หน่วยงานทีส่�าคญั	และผูน้�าในชุมชน

โดยสอบถามข้อมลูกบัครอูนบุาลในชมุชนทีรู้่จักและคุน้เคย	

เพือ่วางแผนการเดนิทางรวมทัง้ท�าแผนผังเกีย่วกบัชุมชนใน

เบื้องต้น

	 	 	 2)		การก�าหนดบทบาทของผูว้จิยัในสถาน

ศึกษาและชุมชน	 ผู้วิจัยสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับครู	

นกัเรยีน	ผูป้กครองและบคุคลในชมุชน	โดยวางแผนแนะน�า

บทบาทของตนกบัคร	ูผูป้กครองและชมุชนในฐานะนกัวจิยั	

ที่เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชน	

	 	 	 3)	การก�าหนดแผนการศึกษาภาคสนาม	

ก่อนลงมือท�างานวิจัยจริงในพื้นที่

	 2.		การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานชุมชน	ในองค์ประกอบ

ต่างๆ	ดังนี้

	 	 2.1		 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชน

	 	 2.2		 การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาล

	 	 2.3		 สุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาล	

     

	 3.	 ผู้ให้ข้อมูล	 ได้แก่	 ผู้ปกครองเด็ก	 วัยอนุบาล	

จ�านวน	 31	 คน	 ครูอนุบาล	 จ�านวน	 2	 คน	 ผู้น�าในชุมชน	

จ�านวน	3	คน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	จ�านวน	1	คน	ปราชญ์

ชาวบ้าน	จ�านวน	3	คน	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	40	คน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูการตรวจสอบข้อมลู

และการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการศึกษาสภาพพ้ืนฐานชุมชน	 ผู ้วิจัยใช้

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลดังนี้

  1.1		 แบบส�ารวจสภาพพืน้ฐานทัว่ไปของชมุชน	

ใช้ในศึกษาสภาพพื้นฐานชุมชนในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 สภาพ

ทางภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐาน	ลักษณะของประชากร	

อาชีพและเศรษฐกิจ	 การปกครองและส่วนราชการ	

สาธารณูปโภค	การศึกษาและแหล่งเรียนรู้	และองค์ความ

รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาวะ

ทางกายของเด็กวัยอนุบาล	 โดยวิธีการสังเกตจากสภาพ

แวดล้อม	สมัภาษณ์และสนทนากลุม่บคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	

ผู้น�าชุมชน	ครู	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	และปราชญ์ชาวบ้าน	

และศึกษาจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานในชุมชน	 ได้แก	่ 

1)	 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน	 (กชช.2ค)	 ซ่ึงเป็นข้อมูล

ระดับหมู ่บ ้านที่แสดงสภาพทั่วไป	 สภาพพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ	 ระดับการศึกษา	 การมีส่วนร่วม	 และความเข้ม

แข็งของชุมชน	 สุขภาพและอนามัย	 สภาพแรงงานและยา

เสพติด	 เป็นข้อมูลที่มีการด�าเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านใน

เขตชนบทเป็นประจ�าทุก	2	ปี	และ	2)	ข้อมูลความจ�าเป็น

พืน้ฐาน	(จปฐ.)	เป็นข้อมลูความจ�าเป็นพืน้ฐานทีจ่ดัเก็บโดย

ผู้น�าชุมชนมีรายละเอียดข้อมูลครัวเรือนและหมู่บ้านท�าให้

ทราบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ	ที่อยู่อาศัย	การศึกษา	รายได้	

ค่านิยมซึ่งท�าให้เห็นสภาพปัญหาของชุมชน

	 	 1.2	 แบบส�ารวจสภาพ	ปัญหาการส่งเสริมสุข

ภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาลในชุมชน	 ใช้ศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู	ประกอบด้วย	1)	สภาพพื้นฐาน

ครอบครัว	 2)	 ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู	 และ	3)	บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการอบรมเล้ียงดู	 และใช้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพ

การส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาล	 ประกอบ

ด้วย	1)	ภาวะทางโภชนาการ	2)	สมรรถภาพทางกาย	และ	

3)	 การดูแลตนเอง	 โดยวิธีการสังเกตจากสภาพแวดล้อม	

และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ผู้ปกครอง	ครู	 เจ้า

หน้าที่สาธารณสุข	 ผู้น�าชุมชน	 และศึกษาจากแหล่งข้อมูล

สุขภาพเด็กของโรงเรียนและข้อมูลสุขภาพเด็กของโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		 	

 2.  การตรวจสอบข้อมูล 

	 	 ผู ้วิจัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 จัดท�า

ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ	ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชน	การ

อบรมเล้ียงดเูดก็	และการส่งเสรมิสุขภาวะทางกายของเดก็

วัยอนุบาลในชุมชน	 โดย	 จัดนิทรรศการ	 เพื่อให้ชุมชนได้
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ศึกษาข้อมูลที่ผู ้วิจัยรวบรวมข้ึนจากการสัมภาษณ์	 การ

สังเกต	 การบันทึกภาพถ่าย	 หรือวีดีทัศน์	 จัดกิจกรรมการ

สนทนาแลกเปลี่ยน	 โดยผู้วิจัยท�าบันทึกภาคสนามในการ

คืนข้อมูลให้ชุมชน	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	

จากผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วจัิยวเิคราะห์ข้อมลูโดยการน�าข้อมลูท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์	การสังเกต	การสนทนากลุ่ม	การจดบันทึก	มา

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป	 และน�าข้อจาก

เอกสารมาวิเคราะห์เนื้อหาจากนั้นน�าข้อมูลมาสังเคราะห์

เพื่อให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน	 ข้อมูลสภาพการอบรม

เลี้ยงดูเด็กและการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กวัย

อนุบาลในชุมชน

ผลการวิจัย

	 การศึกษาสภาพชุมชน	 การอบรมเลี้ยงดูและสุข

ภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาลที่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย

ในชุมชนโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี	 พบข้อมูลต่างๆ	

ดังนี้

 1. ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของชุมชน เป็นข้อมูล

ชุมชนในด้านต่างๆ	ได้แก่	สภาพทั่วไปของชุมชน	ลักษณะ

ภมูปิระเทศ	การปกครอง	การสาธารณปูโภค	การคมนาคม	

การสื่อสาร	การประกอบอาชีพ	รายได้	การอพยพโยกย้าย

แรงงาน	การศกึษาและแหล่งเรยีนรู	้และภมูปัิญญาท้องถิน่

ที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาวะทางกาย	 โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน	 ชุมชนโนนสะอาด	

หนองหญ้าม้า	โคกส	ีเป็นชมุชนละแวกใกล้เคยีงกนัในชนบท

อีสาน	 ชุมชนมีครัวเรือนท้ังสิ้น	 จ�านวน	 327	 ครัวเรือน	

ประกอบด้วย	3	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที่	1	บ้าน	โนนสะอาด	

หมูท่ี	่3	และหมูท่ี	่20	บ้านหนองหญ้าม้า	และหมูท่ี	่16	บ้าน

โคกสี	 ตั้งอยู่ในเขตต�าบลหนองเหล็ก	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม	 เป็นชุมชนนอกเขตเมือง	 ห่างจากตัว

จงัหวดัราว	50	กโิลเมตร	มสีถานศกึษาในชมุชน	1	แห่ง	คอื	

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี	 มีครัวเรือน	

จ�านวนทั้งสิ้น	311	ครัวเรือน	มีประชากร	ประมาณ	1,223	

คน	 เป็นเด็กวัยอนุบาล	 (อายุ	 3-5	 ปี)	 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด	 หนองหญ้าม้า	 โคกสี	 จ�านวน	 

31	คน

  ลักษณะภูมิประเทศ	 เป็นที่ราบลุ่มสลับที่สูง	

พืน้ทีส่่วนใหญ่ใช้ท�าการกสกิรรม	บรเิวณทีร่าบลุม่ใช้ท�านาปี

เท่านั้นเพราะในพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน	 ส่วนที่ราบสูง

เป็นพื้นที่ใช้ท�าไร่	ปลูกมันส�าปะหลังเป็นส่วนใหญ่	และรอง

ลงมาคือ	ปลูกอ้อย	 มีพื้นที่สวนส�าหรับปลูกพืช	 ผัก	 ต่างๆ	

เช่น	มะม่วง	น้อยหน่า	ขนุน	ไผ่	มะรุม	พริก	เป็นต้น	พื้นที่

บริเวณที่ราบลุ่มที่ใช้ท�านา	มีล�าห้วยไหลผ่านหลายสาย	แต่

หน้าแล้งล�าห้วยจะตื้นเขิน	 เพราะมีการพังทลายของหน้า

ดินสูง	ท�าให้ทรายไหลลงสู่ล�าห้วย	หน้าแล้งจึงไม่ค่อยมีน�้า

ในล�าห้วยมากนัก	สภาพดนิโดยทัว่ไปเป็นดนิทรายท�าให้ไม่

สามารถเกบ็กกัน�า้ไว้ได้ตลอดปี	การท�าการเกษตรในชมุชน

จงึอาศยัน�า้ฝนตามฤดกูาลเป็นหลกั	พืน้ทีป่่าในชุมชนมน้ีอย	

ป่าที่มีในชุมชนส่วนมากเป็นป่าสงวน	 ซึ่งเป็นป่าที่สัมพันธ์

กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม	ได้แก่	ป่าดอนปู่ตา	ป่าช้า

	 	 ชุมชนอยู่ในเขตร้อนและอยู่ในอิทธิพลของลม

มรสุม	 ฤดูฝนเริ่มราวกลางเดือนพฤษภาคมสิ้นสุดเดือน

กันยายน	 ซ่ึงเป็นอิทธิพลของฝนที่ตกในพื้นท่ีขึ้นอยู ่กับ

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุดีเปรสชั่น

จากทะเลจีนใต้	 ในปีที่มีพายุดีเปรสชั่นเกิดน้อย	 ชุมชนจะ

แห้งแล้งเพราะอทิธพิลของฝนทีต่กขึน้อยูก่บัพายดุเีปรสชัน่

มากกว่าลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้	ฤดหูนาวเริม่ต้นราวกลาง

เดือนตุลาคมสิ้นสุดราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้เปล่ียนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนือ	ในช่วงนี้จึงมีลมแรงและอากาศหนาว	ฤดูร้อนเริ่มต้น

ราวกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็น

ช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนเป็นลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามา

แทนที่	 เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่ห่างจากอ่าวไทยมากและเป็น
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ช่วงที่ประเทศไทยได้รับแสงแดดมาก	ภูมิอากาศจึงร้อนจัด	

และมีความแห้งแล้งมาก	 เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดิน

ทรายพื้นดินจึงเก็บกักและอุ้มน�้าได้น้อย

  การปกครอง	 ในชุมชนอยู่ภายใต้การน�าของ

คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน	และในแต่ละหมู่บ้าน	

มีพระสงฆ์และผู้อาวุโส	 คอยให้ค�าปรึกษาในเรื่องส�าคัญ

ต่างๆ	กับประชาชนในชุมชน	เช่น	การป้องกันอบายมุขใน

ชุมชน	 การแก้ปัญหายาเสพติด	 การชี้ขาดปัญหาและข้อ

พิพาทต่างๆ	การให้การสนบัสนนุด้านความเป็นอยู่ของชาว

บ้าน	ให้	การสนับสนุนด้านอาชีพ	การอนุรักษ์และสืบสาน

ภมูปัิญญาท้องถิน่	ตลอดจนส่งเสรมิการศกึษาและการเรียน

รู้ในชุมชน

  การสาธารณูปโภค ในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัว

เรือน	 มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออ�านวยความสะดวก	 เช่น	

โทรทัศน์	 ตู้เย็น	พัดลม	 เตารีด	หม้อหุงข้าว	กระทะไฟฟ้า	

บางบ้านมีเครื่องปรับอากาศ	 โดยส่วนมากชุมชนยังใช้ฟืน

หรือถ่าน	ในการประกอบอาหาร	และพบว่ามีการใช้แก๊สหงุ

ต้มเพ่ิมมากขึน้ในช่วง	5	ปีหลงัเพราะผูค้นนยิม	ความสะดวก

สบาย	ชาวบ้านใช้น�า้ประปาในการอปุโภค	ส่วนน�า้ดืม่ใช้น�า้

ฝน	น�้ากรองจากน�้าประปา	และซื้อจากรถบริการรับส่งน้า

ดื่มที่แวะเวียนเข้ามาในชุมชนมากขึ้น	 ทั้งนี้เพราะความไม่

สะอาดของหลงัคาบ้านและสภาพอากาศในชมุชนท�าให้คน

เลิกเก็บกักน�้าฝนเพื่อการดื่มกินโดยหันมาซื้อและบาง

ครอบครวัติดเครือ่งกรองน�า้เพือ่บรโิภคน�า้ประปาทีสู่บจาก

น�้าใต้ดินในชุมชน

  การคมนาคม	ในชุมชน	มีรถเมล์สายโกสุม	กุด

รังวิ่งผ่าน	 และมีรถรับจ้างในชุมชนคอยบริการรับส่ง

นักเรียนที่ไปเรียนนอกชุมชน	 เกือบทุกครอบครัวมีรถ

จักรยานยนต์ใช้	และพบว่าแต่ละหมู่บ้าน	ในครอบครัวเริ่ม

มีรถเก๋ง	รถกระบะมากขึ้น	ท�าให้การเดินทางในชุมชนค่อน

ข้างสะดวก	 ถนนหนทางที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนและตัว

อ�าเภอ	ตัวจังหวัดมีความสะดวกสบาย	การคมนาคมขนส่ง

จึงเป็นไปในทางท่ีดี	 เอื้อให้เกิดการคมนาคมท่ีสะดวก

รวดเร็ว

  การสื่อสาร	 ในชุมชนใช้ปากต่อปาก	มีหอกระ

จายข่าวในหมู่บ้านกระจายข่าวสารต่างๆ	 ระหว่างผู้ใหญ่

บ้านกับลูกบ้าน	หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่วย

งานราชการกับชุมชน	 และมีการส่ือสารเพื่อจัดเตรียมงาน

ประเพณีส�าคัญ	 หรืองานบุญตามวิถีวัฒนธรรมในชุมชน	

หรือโอกาสส�าคัญต่างๆ	เช่น	งานบวช	งานศพ	โดยใช้หอก

ระจายข่าวประกาศเพื่อให้ข้อมูลกับคนในชุมชน	 ปัจจุบัน

ทกุครวัเรอืนมโีทรศพัท์มอืถอืใช้	ส่วนมากเป็นโทรศพัท์แบบ

ธรรมดาและเริ่มมีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนมากขึ้น	 บาง

ครอบครัวมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	

หรอืแทบ็เล็ต	โดยเฉพาะครอบครวัทีม่เีดก็วยัรุน่	การตดิต่อ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชนจึงมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น

  อาชีพ	 ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบ

อาชีพทางการเกษตร	พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในชุมชน	 ได้แก	่

ข้าวเหนยีว	ข้าวเจ้า	มนัส�าปะหลัง	มนัส�าปะหลังกโิลกรมัละ	

2.50	บาท	ราคาอ้อย	ตันละ	950	บาท	ราคาข้าวเปลือก

ข้าวเหนียว	กิโลกรัมละ	13.50	บาท	ราคาข้าวเปลือกข้าว

เจ้า	กิโลกรัมละ	14.50	บาท	การท�านาปีละครั้งในช่วงฤดู

ฝนมุง่ท�านาเพือ่	การบรโิภค	และเหลือจากการบรโิภคกข็าย

เพือ่ใช้จ่ายในครวัเรอืน	รายได้หลกัมาจากพชืไร่เป็นหลกั	คอื	

มันส�าปะหลังและอ้อย	ในชุมชนมีการจ้างคนในชุมชนเพื่อ

ท�าการเกษตร	เป็นรายวัน	วันละประมาณ	220	บาท	เช่น	

ปลูกอ้อย	 ตัดอ้อย	 ปลูกและถอดมันส�าปะหลัง	 ดายหญ้า	

ด�านา	หว่านข้าว	 เป็นต้น	รายได้ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายใน

ชุมชนจึงเป็นรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ	 ทางการ

เกษตร	 ผู้คนในชุมชนประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็น

หลัก	 ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพส�ารอง	 และมีส่วน

น้อยท่ีค้าขาย	 หรือรับราชการ	 ในชุมชนไม่มีระบบการ

จัดการน�้าหรือระบบชลประทาน	 การท�าการเกษตรใน

ชมุชนจงึอาศยัน�า้ฝนทีต่กตามฤดกูาลเท่านัน้	พชืพนัธุท์ีป่ลกู

ในชุมชน	 ได้แก่	 ข้าว	มันส�าปะหลัง	 และอ้อย	ซึ่งสามารถ

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น

  รายได้	 รายได้หลักของชุมชนเกิดจากการ
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ประกอบอาชพีทางการเกษตร	คนในชมุชนมฐีานะค่อนข้าง

ยากจน	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน	ประมาณ	20,000	บาท

ต่อปี	เมือ่รายได้ไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย	ประกอบกบัวถิ	ีการ

ด�ารงชีวิตของคนในสังคมยุคบริโภคนิยม	 ที่ให้ค่ากับความ

สะดวกสบาย	และการแสวงหาความเจริญทางวัตถุตามยุค

สมัย	 คนวัยแรงงานส ่วนใหญ่ในชุมชนจึงไหลเข ้าสู ่

กระบวนการขายแรงงานในเมอืงใหญ่เพือ่หารายได้มาเลีย้ง

ดูครอบครัว	

  การอพยพโยกย้ายแรงงาน ด้วยสภาพทาง

ภูมิประเทศมีข้อจ�ากัดท�าให้ผู้คนต้องโยกย้ายไปท�างานใน

เมอืงใหญ่	ส่งผลให้เดก็วยัอนบุาล	ร้อยละ	87.50	ต้องอยูใ่น

ความดูแลของปู่	ย่า	ตา	ยาย	หรือญาติ	โดยอายุเฉลี่ยของปู่	

ย่า	ตา	ยายหรือญาติ	คือ	61	ปี	ส่วนเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อ

แม่เป็นผู้เล้ียงดูหลักมีเพียงร้อยละ	 12.50	 และอายุเฉลี่ย

ของพ่อแม่	คือ	31	ปี	และพบว่าการที่เด็กอยู่ในความดูแล

ของผู้ปกครองที่เป็น	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	หรือญาติ	

  การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ คนในชุมชนส่วน

มากอ่านออกเขียนได้เพราะจบการศึกษาภาคบังคับจาก

โรงเรียนในชุมชน	 และในปัจจุบัน	 มีโรงเรียนมัธยมหนอง

เหลก็ศกึษาเป็นโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนในระดบัมธัยมศกึษาป่ีที่	

1-6	 ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนบ้านโนนสะอาด	 หนองหญ้าม้า	

โคกส	ีประมาณ	2	กโิลเมตร	ส่วนมากหลงัจากจบชัน้ประถม

ศึกษาป ีที่ 	 6 	 ชุมชนส ่ งบุตรหลานเข ้ า เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ปริญญาตรี	ที่มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 วิทยาลัย

เทคนคิมหาสารคาม	วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม	และ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	แต่ช่วง	5	ปีให้หลงัพบว่าเยาวชนใน

ชมุชนออกโรงเรยีนกลางครนัมากขึน้ในช่วงมธัยมศกึษาปีที	่

1-6	เพราะประสบปัญหาพ่อแม่วัยรุ่น

	 	 ส่วนการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นนอกเหนือ

จากการศึกษาภาคบังคับในชุมชน	 คือ	 การศึกษานอก

โรงเรยีน	ซึง่มศีนูย์การจดัการเรยีนรูต้ัง้อยูท่ี	่องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองเหลก็	ห่างจากชมุชนประมาณ	2	กโิลเมตร	

ซึ่งจัดให้บุคคลท่ีต้องการเรียนให้จบในระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

6	ในด้านการส่งเสรมิอาชพีอืน่ๆ	ทีม่ใีนชมุชน	ได้แก่	เยบ็ผ้า	

เสริมสวย	 การทอผ้า	 การจักสาน	 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถไป

เรียนรู้ได้ที่บ้านของผู้รู้ในแต่ละด้านซึ่งมีการจัดให้เรียนรู้ได้

ตลอดเวลา

		 	 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน	ได้แก่	วัดประจ�าหมู่บ้าน	

ประกอบด้วยวัดบ้านโนนสะอาด	วัดบ้านหนองหญ้าม้า	วัด

บ้าน	 โคกสี	 และวัดดอนปู่ตาบ้านหนองหญ้าม้า	 โรงเรียน	

ประกอบด้วย	โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี	

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองเหล็ก	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลหนองเหลก็	ร้านค้าชมุชน	สหกรณ์ประจ�าหมูบ้่าน	ฉาง

ข้าว	สนามกีฬาประจ�าหมู่บ้าน	ฟาร์มหมู	ฟาร์มปลา	โรงต้ม

ปลาทู	สนามกีฬาประจ�าหมู่บ้าน	สวนป่า	และดอนปู่ตา

 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมสุข

ภาวะทางกาย 

 ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาชุมชนที่เกี่ยวกับการส่ง

เสริมสุขภาพ	 อันส่งผลดีต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยโดยทั่วๆ	 ไป	 จากการสัมภาษณ์	 ปราชญ์ชาวบ้าน

ด้านสุขภาพในชุมชน	3	คน	ได้แก่	พระสงฆ์	หมอพื้นบ้าน	

หมอน�า้มนต์	และศกึษาจากเอกสารภมูปัิญญาด้านสขุภาพ

ตามแนววัฒนธรรมอีสาน	ได้ข้อมูลดังนี้

	 1.		ความเชื่อและค่านิยมให้ลูกดื่มนมแม่นานถึงปี

ครึง่	หรอืสองปี	สตรทีีค่ลอดบตุรใหม่ต้องดืม่ร้อนหรอืน�า้อุน่	

ระมัดระวังอาหารที่อาจท�าให้ร่างกายอ่อนแอ	เช่น	อาหาร

รสจัด	อาหารที่มีกลิ่นรุนแรง	เป็นต้น

	 2.		ข้าวเป็นธัญพืชที่เป็นอาหารหลักตามประเพณี

อีสาน	วิถีชีวิตผู้คนในชุมชนผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมข้าว	มี

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีของข้าวซ่ึงเป็นอาหารหลักใน

ชุมชน	การประกอบอาหารตามประเพณี	เช่น	ข้าวเม่า	ข้าว

ฮาง	ข้าวจี	่ข้าวเกรยีบว่าว	ข้าวต้มมดั	ข้าวต้มหวัหงอก	ขนม

เทียน	ขนมจีน	ฯลฯ

	 3.		การรับประทานอาหารตามแนวคิดทางการ
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แพทย์พืน้บ้าน	ซึง่เชือ่ว่า	ร่างกายประกอบด้วยธาตทุัง้	4	คอื	

ดิน	 น�้า	 ลม	 ไฟ	 การรับประทานอาหารต้องให้เกิดความ

สมดุลในธาตุทั้งสี่	 และให้รับประทานอาหารให้เหมาะกับ

แต่ละธาตุ	 เป็นต้น	 การเจ็บป่วยเนื่องมาจากธาตุใดหย่อน

ไป	อาหารจะช่วยให้ธาตอุยูใ่นระดบัเสมอกนั	จงึแบ่งอาหาร

ตามลักษณะภายใน	2	ประเภท	คือ	“ร้อน”	กับ	“เย็น”

	 4.		อาหารท่ีแบ่งตามสภาวะร่างกายและสังคม	

อาหารบางชนดิถกูจดัไว้ส�าหรบับคุคลบางกลุม่	เท่านัน้	เช่น	

หญิงมีครรภ์	 หญิงให้นมบุตร	 ผู ้ป ่วยหมอพระ	 หมอ

ไสยศาสตร์	ต้องระมดัระวงัเรือ่งอาหารการกินเป็นพเิศษ	งด

อาหารบางอย่างเพื่อการดูแลสุขภาพ	เช่น	คนที่ร่างกายอยู่

ในภาวะเจ็บป่วย	 ร่างกายอ่อนแอ	 การรับประทานอาหาร

ต้อระมัดระวังไม่ทานของแสลงโรค	 เพราะจะมีความเส่ียง

สูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคหรือร่างกายปกติ

	 5.		การมองโลกตามแนวคิดเรื่องธาตุ	 ถือว่าสรรพ

สิ่งในธรรมชาติประกอบันขึ้นด้วยธาตุทั้ง	4	อันได้แก่	ธาตุ

ดิน	(ปถวีธาตุ)	ธาตุน�้า	(อาโปธาตุ)	ธาตุลม	(วาโยธาตุ)	และ

ธาตุไฟ	(เตโชธาตุ)	มาประชุมกัน	ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	

ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ	เช่น	พายุ	ฝนฟ้าคะนอง	น�้าท่วม	ฝน

แล้ง	แผ่นดนิไหว	ล้วนมพีืน้ฐานมาจากการเปลีย่นแปลงและ

แปรปรวนของธาตุทัง้	4	ทีป่ระกอบเป็นโลกท�าปฏกิริยิากนั	

ร่างกายของมนุษย์ก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง	4	คือ	ดิน	น�้า	ลม	

ไฟ	 ธาตุเหล่านี้มีคุณสมบัติและบทบาทแตกต่างกัน	 ท�า

หน้าที่ควบคุมกันไว้ให้ระบบร่างกายเป็นไปตามปกติ	

สุขภาพดีเกิดจาก	การมีธาตุทั้ง	4	ที่สมดุลกัน	หากธาตุทั้ง	

4	มีการแปรปรวนก็จะท�าให้ร่างกายมีการเจ็บป่วย

	 6.		การใช้พืชผักสมุนไพรเป็นยา	ในชุมชนมีพืชผัก

สมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป ็นยารักษาโรคได	้

สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 ขิง	 ข่า	 ตะไคร้	 ผักบุ้ง	

กระเพรา	แมงลัก	ผักปลัง	น�ามาประกอบอาหาร	กระเจี๊ยบ	

มะตูม	 ใบเตย	น�ามาท�าเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	ภูมิปัญญาใน

การดูแลสุขภาพของชาวบ้านเป็นการดูแลรักษาตนเองใน

ครอบครัว	ใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยารักษาโรคไปในตัว	

เมื่อเจ็บป่วยก็มีหมอพื้นบ้านรักษาในการใช้สมุนไพรนั้น	

หมอพื้นบ้านจะมีหลักการต่างๆ	 ได้แก่	 ต้องใช้ให้ถูกต้อง	

หมายถึง	ต้องรู้จักชนิดของสมุนไพร	ใช้ให้ถูกส่วน	หมายถึง	

รูว่้าส่วนใดของพชืทีใ่ช้เป็นตวัยา	ใช้ให้ถกูขนาด	หมายถงึ	ใช้

ในปริมาณที่พอเหมาะ	และใช้ให้ถูกโรค	หมายถึง	รู้วิธีใช้ให้

ถูกต้องกับโรค

	 7.		การรกัษาโดยหมอยาพืน้บ้าน	ในชมุชนมคีวาม

เชื่อเกี่ยวกับหมอยาพื้นบ้าน	ดังนี้	

	 	 7.1		 หมอไสยศาสตร์	 ประกอบด้วย	 หมอมอ	

เป็นหมอดฤูกษ์ยาม	ทายโชคชะตาราศ	ีตามหลกัโหราศาสตร์	

จ�้า	หรือเฒ่าจ�้า	จ�้าบ้าน	เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ	เกีย่ว

กับการบวงสรวง	 สังเวยผีและเทวดาประจ�าหมู่บ้าน	หมอ

ขวัญ	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับกล่อมขวัญ	 สู่

ขวญั	หรอืเรยีกขวญั	หมอมนต์	เป็นผูร้กัษาคนเจ็บไข้ทีไ่ม่ได้

เกดิจากผที�า	หมอธรรม	เป็นผูเ้รียนวชิาอาคมและปฏิบตัติน

อยู่ในศีลธรรมเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเคารพนับถือ	 สามารถ

ขจัดปัดเป่าผีรา้ย	เมื่อเกิดความเจ็บป่วยอันมสีาเหตุมาจาก

การถูกผีร้ายกระท�า	 เช่น	 ผีปอม	 ผีโพง	 ชาวบ้านมักจะหา

หมอธรรมผูกฝ้าย	 รดน�้ามนต์	พร้อมๆ	กับ	การรักษาด้วย

สมุนไพร	

	 	 7.2		หมอยา	คอื	หมอรกัษาอาการเจบ็ป่วยด้วย

สมนุไพร	แบ่งเป็น	7	ประเภท	ได้แก่	1)	หมอยาฮากไม้	(หมอ

ยารากไม้หรือสมุนไพร)	 เป็นหมอที่ใช้วิธีการรักษาโรคด้วย

สมุนไพร	แร่ธาตุและส่วนต่างๆ	ของสัตว์	2)	หมอเป่า	เป็น

หมอที่ใช้วิธีการเป่าในการรักษาโรค	โดยส่วนประกอบที่ใช้

และพบบ่อยได้แก่	 ปูนกินหมาก	 หมอเป่าบางรายใช้เคี้ยว

กระเทียมหรือหมาก	 หรือใบไม้บางชนิดแล้วเป่าลงไปท่ี

ร่างกายของผู้ป่วย	 ส่วนมากใช้กับอาการปวดศีรษะ	 โรค

ผิวหนัง	งูสวัด	ถูกสุนัขกัด	3)	หมอเอ็นหรือหมอนวด	เป็น

หมอที่ใช้วิธีการรักษาโดยวิธีนวด	 โดยใช้หัวแม่มือและนิ้วชี้

ส�าหรับจับเส้นเอ็นที่เคล็ด	 ขัด	 ยอก	 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	

หมอจับเส้น	4)	หมอพระ	เป็นพระสงฆ์ที่ท�าหน้าที่เป็นหมอ

รักษาโรคแก่ชาวบ้าน	 โดยการประพรมน�้ามนต์	 การอาบ

น�้ามนต์	 การผูกแขนและให้ระลึกถึง	 พระพุทธ	 พระธรรม	

พระสงฆ์	 เป็นต้น	 5)	 หมอยาหม้อหรือหมอสมุนไพร	 เป็น
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หมอที่ช�านาญการในการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร	

หรือยาโบราณหลายอย่างผสมต้มในหม้อดินดื่มน�้ายา	 

6)	 หมอกระดูก	 บางแห่งเรียกว่าหมอน�้ามัน	 เป็นผู้มีความ

ช�านาญในการรกัษาอาการกระดกูหกั	โดยใช้น�า้มนังาในการ

รักษาร่วมด้วย	และ	7)	หมอต�าแย	เป็นผู้มีความช�านาญใน	

การท�าคลอดด้วยวิธีโบราณ

 2.  การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาล

	 	 ข้อค้นพบจากการสังเกตสภาพความเป็นอยูข่อง

เด็กวัยอนุบาล	 และจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง	 ปู่ย่าตา

ยาย	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	พบข้อมูลที่แสดงถึงมุม

มอง	 ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการ

อบรมเลี้ยงดูเด็ก	2	รูปแบบ	ดังนี้

	 	 2.1		 การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ

	 	 	 การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจพบมากถึง

ร้อยละ	84	ทัง้นีเ้ป็นเพราะปูย่่า	ตา	ยาย	รกัและเอาอกเอาใจ

บุตรหลานมาก	 เด็กจึงมีพฤติกรรมเรียกร้องและเอาแต่ใจ

ตนเองสูง	ผู้ใหญ่ค่อนข้างตามใจและปกป้องเด็ก	ท�าให้เด็ก

รู้สึกสะดวกสบายจนไม่มีระเบียบแบบแผนในชีวิต	

	 	 ปู	่ย่า	ตา	ยายให้ความรกัและตามใจบตุรหลาน

มาก	เพราะเหน็ว่าการทีพ่่อแม่ผูป้กครองเด็กต้องไปหางาน

ท�าอยู่ห่างไกล	 เด็กจะขาดความรักความอบอุ่น	 จึงต้อง

ชดเชยโดยการให้ความรักมากขึ้น	 และมีบางคนที่เปรียบ

เทียบกับประสบการณ์ความยากล�าบากของตนและลูกท่ี

เคยอยู่อย่างอดอยาก	จึงเกิดความสงสารไม่อยากให้หลาน

อดอยาก	 การแสดงออกจึงเป ็นในลักษณะของการ

ประคบประหงมตามใจ	ให้ทุกอย่างที่เด็กเรียกร้อง	แม้บาง

ครั้งผู้ปกครองรู้ว่าสิ่งที่เด็กเรียกร้องเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม	

แต่ก็ไม่สามารถฝืนใจตนท�าในสิ่งที่เหมาะสมส�าหรับเด็กได	้

การปฏิบัติที่เกิดข้ึนจึงกลายเป็นวิถีท่ีคุ้นชิน	 ดังความเห็น

ของผู้ปกครองที่ว่า

 “หลานกะ	คอืหวัใจของยายน้อ	ฮกัคกัก่อลกูเด้อฮกั

หลานนัน่	ลกูเฮายงักล้าตอียูเ่ด้	แต่หลานนีบ่้ได้ดอกฮกัหลาย	

ยามฮ้องไห้กะเหลือโตน	พ่อแม่เขากะบ่ได้อยู่น�ามาแต่ยาม

เทศกาลปีละเทือสองเทือ	 ยามหลานฮ้องไห้ถามหาพ่อแม่

แฮ่งเหลือโตนหลาย	บ่อยากให้หลานน้อยใจ	อยากได้หยัง

กะหาให้เบิ้ด	กะฮู้อยู่ดอกว่าตามใจบ่ดี	แต่กะบ่ฮู้สิเฮ็ดจังใด๋	

กะได้แต่เบิ่งแงงกันไปนี่หล่ะ”

 (ยายพรรณี,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 “ฮักหลายอยู่ดอกฮักหลานบ่เคยขัดใจปานใดดอก	

คึดว่าเขาอยากได้หยังกะให้โลด	 เหลือโตนเขา	สมัยเฮาหือ

ว่าสมัยพ่อแม่เขากะยากล�าบากมาพอแฮงแล้ว	เลยอยากให้

หลานสัมบายคือบ้านคือเมืองเขา	 อยากได้หยังกะหาให้สุ

แนวนัน่ล่ะ	กะเอาใจยากอยู	่เดก็น้อยสมุือ้นีก่ะดาย	เหน็หมู่

ได้กะอยากได้	ผู้หาให้กะเมื่อยอยู่แต่กะเฮ็ดน�าเขาคือเก่า”

(ยายมุก,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวนั้นมีบุคคลแวดล้อม

เด็กหลายคนแต่ละคนมีความเห็น	 และปฏิบัติกับเด็กใน

ลักษณะท่ีแตกต่างกัน	 ขาดการสร้างความเข้าใจร่วมกัน	

ท�าให้ผูป้กครองเกดิความท้อแท้	เพราะคดิว่าไม่มทีางแก้ไข

ได้	เพราะการที่เด็กมีพฤติกรรมอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับบุคคล

ทีอ่ยูแ่วดล้อมเด็กซึง่มหีลายคน	วนิยัหรอืข้อบงัคบัต่างๆ	จงึ

ไม่คงเส้นคงวา	 ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค	์

เป็นไปในทางเรียกร้องเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่	เพราะเมื่อ

เขาต่อต้านหรือเรียกร้องในทางตรงกันข้ามจะมีสมาชิกใน

ครอบครัวคนใดคนหน่ึงเป็นผู้คอยให้การสนับสนุนและ

ตามใจเด็กอยู่	 จึงพบว่าเด็กมีพฤติกรรมเรียกร้องเอาแต่ใจ

ตนเองสูง	 จึงเกิดความท้อแท้เบ่ือหน่ายต่อการแก้ไข

พฤติกรรมเด็ก

 	“มือ้หนึง่ฮ้องไห้ขอเงนิหลายรอบยายกบัตาคดึเปิด

อิ่ม	 พากันคึดว่าสิดัดนิสัยหลานยายกับตากะเลยแข็งใจจะ

ของบังคับบ่ตามใจหลาน	 คิดว่าอยากดัดนิสัยลองเบิ่ง กะ

เลยพากนัหนไีปล้ีอยูส่วนหลังบ้าน	ปล่อยให้ฮ้องไห้ไปโลดบ่

สน	กะไห้อยู่โดนเติบ	เห็นเงียบไปว่าแม่นเซาอยากกินแล้ว	

พอเอื้อยเขามากะมาออยน้อง	 จูงมือน้องไปร้านค้าซะจังซ่ี
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แหม	บอกว่าร�าคาญเสียงน้องไห้	คันเป็นจังซี่มันสิแก้ได้จัง

ได๋ล่ะ	”

(ยายแก่น,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 “ยายกะพยายามบ่ตามใจหลานปานได๋ดอก	คั้น

หลานฮ้องไห้ขอเงินซื้อขนมกะใจแข็ง	เห็นว่ากินอยู่เบิดมื้อ	

ติดนิสัยแล้วอยากดัดนิสัย	ตาวรนั่นล่ะกะมาด่ายายว่าสิ

แพงเงินไป	หยังพ่อแม่เขาเป็นผู้หาลูกเขาอยากกินกะให้

กินโลด	กะพาหลานไปซื้อคือเก่า	เว้ายากอยู่ดอกบ่ไปทาง

เดียวกันหลานมันกะได้ใจบ่ฟังความเฮา	อยากได้หยังกะ

ฮ้องไห้จนได้นั่นล่ะ	กะเลยแก้ยากอยู่ดอก”  

	 (ยายหงวน,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 	 2.2		 การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย	

	 	 	 การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลยใน

ชุมชนพบประมาณร้อยละ	16	ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองที่

เป็นปูย่่า	ตา	ยาย	กลุม่นีม้ปัีญหาทางเศรษฐกจิ	นอกจากท�า

หน้าทีเ่ลีย้งดบูตุรหลานแล้วยงัต้องรับจ้างในชุมชนควบคูไ่ป

ด้วย	 เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว	 เพราะรายได้ที่พ่อ

แม่เด็กส่งให้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอ	การอบรม

เลี้ยงดูบุตรหลานบางช่วงจึงเป็นลักษณะของการปล่อยให้

เด็กเล่นกับเพื่อนๆ	ในชุมชน	บางครั้งก็ฝากญาติหรือเพื่อน

บ้านแทน	 ผู้ปกครองที่เป็นปู่	 ย่า	 ตา	 ยาย	 ที่ต้องออกไป

ท�างานต่างมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องท�ามาหากิน	 เด็กๆ	

สามารถดูแลตนเองได้โดยมีการจัดอาหารไว้ให้	และให้เงิน

บตุรหลานไว้ใช้จ่ายซือ้ขนมในแต่ละวนั	จงึไม่ห่วงหรือกงัวล

อะไร	และบางครัง้กน็�าบตุรหลานออกไปเล่นทีไ่ร่นาด้วยกนั

เมื่อต้องออกไปรับจ้าง

 “ยายกะยากหลายอย่างเด้	 ต้องไปรับจ้างรับบ่าย

หาเงินให้เขานั่นล่ะ	พ่อแม่เขาส่งมา

	 กะบ่ต่อบ่ทนดอก	รายจายกะหลาย	กะให้เงนิซือ้กนิ

แล้วกะเล่นอยู่บ้าน	กะจักว่าไปหา

	 ซ้ือหยังแน่ดอกบ่ได้ใส่ใจปานใด๋	 ยามแลงมากะจัง

พ่อกัน	เงินให้ไว้กะเบิ่ด	ลังเทือกะ

	 เอาไปรับจ้างน�า	 แล่นเล่นน�ากันอยู่ไฮ่อยู่นาพู่นละ	

กะดีอยู่บ่แอ่วขอเงิน	กะให้เขาเล่น

	 ไปตามปะสาเดก็น้อยละ	เฮากะต้องท�ามาหากนิเนา

ะจักสิเฮ็ดแนวใด๋”    

(ยายมุก,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 “กะให้เล่นน�าบ้านน�าเมืองนีล่่ะ	มหีมูอ่ยูด่อก	ให้เงนิ

ไว้กะหาซื้อกินเอง	เด็กน้อยสุมื้อนี่เก่งบ่คิดน�าดอก	คนขาย

ของกะมีมายังมื้อมีลูกชิ้น	 ขนม	 น�้าหวานอยากหยังกะกิน	

เขากะอยูไ่ด้บ่อต่องห่วง	ไทบ้านเฮาเบิง่เอาลกูหลานอยูด่อก	

ถิ่มไว้ยามแลงกลับมากะเห็นเขาสัมบายดีอยู่

บ่ยากดอก	”

(ยายแก่น,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

        

    

	 การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่เป็นปู่ย่า	ตา	ยาย	

ไม่ได้เป็นแบบใดแบบหนึง่ในสองแบบดงักล่าวข้างต้นอย่าง

ชัดเจน	 ในกลุ่มท่ีปล่อยตามใจบางครั้งก็มีการเล้ียงดูแบบ

ปล่อยปละละเลยผสมผสานอยู่	 โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เป็น

ฤดูเริ่มต้นท�าการเกษตรและฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการ

เกษตร	 การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เกิดขึ้นในชุมชนจึงมีความ

สัมพนัธ์กบัภาระหน้าทีข่อง	ปู	่ย่า	ตา	ยาย	ด้วย	สภาพทีเ่กดิ

ขึน้กลายเป็นความคุน้ชนิของคนในชมุชน	เพราะถอืว่าการ

ที่ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ในชุมชนนั้น	 เพื่อนบ้านที่

อยู่รอบๆ	 สามารถเป็นหูเป็นตาแทนได้	 จึงไม่ห่วงกังวลว่า

เด็กจะได้รับอันตราย	 แต่ในทางตรงกันข้ามการที่เด็กต้อง

ดแูลตนเองหรอืเล่นตามวยั	สิง่แวดล้อมในหมูบ้่าน	ไม่ว่าจะ

เป็น	 สื่อที่ผ ่านมาทางโทรทัศน์	 สื่อโฆษณา	 ประเพณี	

วัฒนธรรม	 หรือ	 การค้าขายที่เกิดขึ้นในวิถีชุมชนล้วนเป็น

ส่ิงที่เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเด็กอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	

ซึ่งถ้าผู ้ปกครองไม่ตระหนักและขาดการอบรมเลี้ยงดูที่

เหมาะสม	ย่อมส่งผลต่อสุขภาวะของเดก็ในภาพรวม	เพราะ

เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยที่ต้องการแบบอย่างที่ดี	 โดยการมี
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ปฏิสัมพันธ ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่าง

สม�า่เสมอ	จงึจะปลกูฝังคณุลกัษณะทีส่มบรูณ์ได้ทัง้ทางด้าน

ร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สติปัญญา	และคุณธรรม

 3.  สุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาล 

	 	 การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาลในชุมชนส่งผล

ให้เกิดปัญหาเก่ียวกับสุขภาวะทางกาย	 3	 ด้าน	 โดยเรียง

ล�าดับจากปัญหาที่พบมากไปหาน้อยดังนี้

	 		 3.1		 ด้านโภชนาการ	 เด็กทุกคนมีพฤติกรรม

ด้านโภชนาการท่ีเป็นปัญหา	 คือ	 เด็กในชุมชนทุกคนรับ

ประทานอาหารไม่ครบ	 5	 หมู่	 เด็กจ�านวน	 3	 คนชอบรับ

ประทานผกั	และเดก็จ�านวน	28	คน	ไม่ชอบรบัประทานผัก	

เดก็ทกุคนชอบรบัประทานขนมกรบุกรอบ	ดืม่น�า้หวาน	น�า้

อัดลม	และพบว่าเด็กจ�านวน	29	คน	ฟันผุ	ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นผู้

ปกครองถือว่าเป็นเรื่องปกติ	เป็นธรรมชาติของเด็กๆ	ไม่ได้

เป็นปัญหาอะไร	หรือแม้บางคนจะมองว่าเป็นปัญหาแต่ไม่

สนใจที่จะแก้ไขอย่างจริงจัง

	 “ลูกผุใด๋กะเป็นเบิดคือกันน่ันล่ะ	 ห้ามยากอยู่ดอก

สมัยนี้มันมีของล่อตาล่อใจหลายแม่ค้ากะขายอยู่เบิดมื้อมี

เทิ่งร้านค้า	รถเข็น	ตลาดนัดกะเลยปล่อยเลยตามเลยบอก

แล้วกะบ่ฟังเพิ่นกะเป็นโตกะเป็นลูกหลานไผกะคือกันจักสิ

เฮ็ดแนวใด๋กะเลยถือเป็นธรรมดาไปเลย	ซ่างมันเถาะ”

(ยายใจ,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 เดก็ขาดโอกาสในการจดัเตรยีมหรอืปรงุอาหารทีม่ี

ประโยชน์ร่วมกับผู้ปกครอง	เพราะผู้ปกครองส่วนมากเห็น

ว่าไม่เหมาะกบัวยัของเดก็	เดก็ไม่สามารถท�าได้	อกีทัง้เกรง

ว่าจะเกิดอันตรายกับเด็ก	 และผู้ปกครองบางคนคิดว่า

เป็นการเสียเวลาท่ีจะมาท�าอาหารร่วมกัน	 เพราะมีภาระ

หลายอย่างทีต้่องดแูล	จงึท�าให้เดก็ขาดโอกาสในการซมึซบั

พื้นฐานการมีโภชนาการที่ดี

		 “คั้นยามเฮาเฮ็ดแนวกินกะอยากมาซ่อย	มาเบิ่งมา

จับน�ากะบ่อยากให้เฮ็ดน�าดอกเคียงเด็กน้อย	 ย่านน�้าฮ้อน

ลวก	 ย่านมาเล่นเตาไฟ	 อยากฟ่าวเฮ็ดฟ่าแล้วมีเวียกมีงาน

หลายอยู่	 บ่ได้มีเวลามาเล่นมาหัวน�าเด็กน้อยป่านได๋ดอก	

โดนๆ	เทือคั้นพอมีเวลาจั่งให้ช่อย”

(ยายเพ็ง,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 	 3.2		 ด้านสมรรถภาพทางกาย	 พบว่า	 เด็ก

จ�านวน	28	คน	ยังเล่นในวิถีธรรมชาติ	ได้แก่	เล่นขายของ	

เล่นกระโดดเชือก	กระโดดเส้นหนังยาง	ถีบจักรยาน	หรือ

วิ่งเล่นตามหมู่บ้าน	เล่นในไร่นากับผู้ปกครอง	และมีเด็กวัย

อนุบาลจ�านวน	3	คน	ที่ขาดการเล่นโดยใช้การเคลื่อนไหว

ร่างกายและใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	คือ	ใช้

เวลาหมกมุ่นอยู่กับการดูโทรทัศน์	 เล่นแทบเลต	 หรือเล่น

เกมในโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง	 โดยใช้เวลาวันละ

ประมาณ	4	ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงศุกร์	และในวันหยุดเสาร์

อาทิตย์	 วันละประมาณ	 8	 ชั่วโมง	 ซึ่งเด็กวัยอนุบาลที่มี

พฤตกิรรมดงักล่าวมกัอยูร่่วมกับญาตพิีน้่องวยัประถมศกึษา

และมัธยมศึกษาที่มักดูโทรทัศน์	 หรือมักเล่นคอมพิวเตอร์	

แทบเลต	หรือสมาร์ทโฟนในครัวเรือน

  

  “ค้ันม้ือได๋อ้ายเล่นแทบเลตกะเฝ้าเขาอยู่เบ่ิดม้ือบ่

ไปใส	 ลังเทือกะฮ้องไห้แอ่วอยากเล่นน�าอ้ายให้เล่นแล้วจัง

แล้ว	คั้นอ้ายบ่เล่นกะบ่เป็นหยังดอกพอมีผู้ใหญ่พาเล่นเด็ก

น้อยกะอยากเล่นน�ามันเลยยากกัน”

(ยายพรรณี,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

	 	 3.3		 ด้านการดูแลตนเอง	 เด็กทุกคนสามารถ

ดูแลตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้	 เช่น	 แปรงฟัน	

อาบน�า้	ท�าความสะอาดร่างกาย	ล้างมอื	สระผม	แต่งตวั	ใช้

ห้องน�้าห้องส้วม	ฯลฯ	แต่การดูแลตนเองยังขาดคุณภาพที่

เหมาะสม	 เพราะขาดการดูแลและก�ากับติดตามจากผู้

ปกครองท�าให้การดูแลตนเองไม่บรรลุผลอย่างแท้จริง	 ดัง

ปรากฏปัญหาที่เกิดขึ้น	คือ	 เด็กผู้หญิงมีเหา	 เด็กแปรงฟัน

ไม่ถกูวธิที�าให้ฟันผ	ุอวยัวะส่วนต่างๆ	ของร่างกายไม่สะอาด	
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รวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์	ทั้งนี้เป็นผล

มาจากผูป้กครองขาดการดูแลเอาใจใส่	ฝึกฝน	ก�ากับตดิตาม	

รวมถงึขาดการกระตุน้และการสนับสนนุทีเ่หมาะสมในการ

ที่จะท�าให้เด็กสามารถท�าได้อย่างถูกต้อง

 “บอกให้อาบน�้า	แปรงฟัน	สระผมเขากะเฮ็ดเองได้

อยู	่บ่ต้องไปก�ากับเขาดอกให้เขาเฮด็เอาเองใหญ่แล้วล่ะ	กะ	

ฝึกไว้	เฮ็ดได้แนบ่ได้แน่กะตามเขาเป็นการฝึก	กะสิเฮ็ดได้บ่

ดี	ปานใด๋ดอก	กะเห็นว่ามีขี้ใครน�าคอ	หู	แขน	ขา	มีเหา	มี

แข่วแมงคือเก่า	คึดว่าเป็นตามประสาเด็กน้อย	กะบ่ค่อยได้

ใส่ใจเขาปานได๋ดอก	ลังเทือกะบอกสอนกันอยู่	ยามมีเวลา

กะจั่งค่อยได้เบ่ิง	 ม้ือน้ีกะได้หาเหาให้	 คั้นบ่มีเวลากะบ่ได้

ใส่ใจน�าคักปานได๋ดอก” 

(ยายดม,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน)

 

	 “กะเล้ียงไปตามกะเยมินัน้ล่ะ	บ่ค่อยฮู้เรือ่งหยงัป่าน

ได๋ดอก	ให้เขากนิอิม่นอนหลบักะพอตี	้คดิว่าไผกะคอืกนัล่ะ

บ้านเฮา	กะฮูอ้ยูด่อกว่าลงัอนัมนับ่ดกีบัเดก็น้อยแต่บ่ฮูส้เิฮด็

แนวได๋ไผกะสอิยากให้ลกูหลานดเีบดิสคุนล่ะ	แต่กะเฮด็ยาก

เด็กน้อยสุมื้นี้แห่งปากยาก	บ่ฟังความคน”	

(ยายดม,	ข้อมูลพื้นฐานชุมชน	)

 

	 สรุปได้ว่า	ปัญหาสุขภาวะทางกายที่เกิดขึ้นกับเด็ก

วยัอนบุาลในชมุชนโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกส	ีเกดิจาก

สภาพแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติ	เศรษฐกจิ	สงัคม	ซ่ึงส่งผลก

ระทบต่อวถิชีวีติและ	การอบรมเลีย้งดูของปู่ย่าตายาย	ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะปู่	ย่า	ตา	ยาย	ขาดความรู้	ความเข้าใจเกี่ยว

กบัการอบรมเลีย้งดเูดก็	มคีวามเข้าใจว่าการเลีย้งดใูห้เตบิโต	

กินอิ่มนอนหลับก็เพียงพอแล้วส�าหรับเด็ก	 แต่ยังพบว่ามี 

ผู้ปกครองจ�านวน	 5	 คน	 เห็นว่าการปฏิบัติของตนที่มีต่อ

บุตรหลานไม่เหมาะแต่ขาดพลังที่จะปรับเปลี่ยนไปในทาง

ที่ถูกต้อง	 และปู่ย่าตายายต่างมีความเห็นว่าอยากให้บุตร

หลานเติบโตอย่างดีมีคุณภาพแต่ในทางปฏิบัติก็ยากที่จะ

ท�าให้เกิดผลเพราะเด็กไม่เชื่อฟัง

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญน�ามาอภิปรายผล

ดังนี้

 1.	 ชุมชนชนบทอีสาน	 ประกอบอาชีพด้านการ 

เกษตรเป็นหลัก	ด้วยข้อจ�ากดัของสภาพทางภูมศิาสตร์ของ

พื้นที่ท�าให้รายได้จากภาคเกษตรไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย

ในครัวเรือน	ประชากรวัยแรงงานจึงต้องโยกย้ายไปท�างาน

ต่างถิ่นเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว	 สมาชิกใน

ครอบครวัชนบทอีสานในหลายพืน้ที	่จงึมเีพยีงประชากรวยั

สูงอายกุบัวยัเดก็อาศัยอยูร่่วมกนั	กลายเป็นครอบครวัแหว่ง

กลาง	 (Skipped-generation	Households)	 สอดคล้อง

กับข้อมูลการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย	 ปี	

2557	ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(2557)	พบว่า	ประเทศ 

ไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องจากปี	 2537	 คิดเป็นร้อยละ	 6.8	 ของประชากรทั้ง

ประเทศ	และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	9.4	ร้อยละ	10.7	ร้อยละ	

12.2	และ	ร้อยละ	14.9	ในปี	2545	2550	2554	และ	2557	

ตามล�าดับ	และจากข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของ

ประชากร	 (ไตรมาส	3)	พ.ศ.	2530-2553	ของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ	 ชี้ให้เห็นว่า	 เมื่อจ�าแนกครัวเรือนขยายออก

เป็น	 ครัวเรือนที่มีพ่อแม่ลูก	 และปู่ย่าตายาย	 อาศัยอยู่ใน

ครัวเรือนเดียวกัน	และครัวเรือนที่มีปู่ย่าตายาย	และหลาน

อาศัยอยูด้่วยกนั	หรอืทีเ่รยีกว่า	“ครอบครวัแหว่งกลาง”	แม้

จะพบว่า	 ครัวเรือนขยายส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่มีทั้งพ่อ

แม่ลูก	และปู่ย่าตายาย	อาศัยอยู่ด้วยกัน	โดยในปี	2553	มี

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ	94.5	แต่จะเห็นได้ว่าครอบครัวแหว่ง

กลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	3.2	 ในปี	2530	 เป็น

ร้อยละ	5.5	ในปี	2553	สะท้อนให้เหน็ว่า	ครวัเรอืนทีม่ปีูย่่า

ตายายและหลาน	ส่วนใหญ่ปู่ย่าตายายจะเป็นผู้สูงอายุ	คือ	

มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	แม้จะมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	64.2	

ในปี	2530	เหลือร้อยละ	57.5	ในปี	2553	แต่ก็ยังแสดงให้

เหน็ถงึภาระของผูส้งูอายใุนการดแูลหลานซึง่เป็นเดก็	หาก

จ�าแนกเฉพาะครวัเรอืนทีผู้่สูงอายเุป็นปูย่่าตายาย	อาศัยอยู่

กบัหลานซึง่เป็นเดก็	ตามกลุม่อายขุองผูส้งูอาย	ุพบว่า	ส่วน
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ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุวัยต้น	(อายุ	60-69	ปี)	

	 ในชนบทหลายพืน้ทีข่องประเทศไทยพบว่าผูส้งูอายุ

เข้ามามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวแหว่ง

กลาง	สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัความสขุและวถิชีวีติของ

ผู ้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของ

ประเทศไทย	ของ	สุธรรม	นันทมงคลชัย	(2554)	ที่พบว่า	

ประชากรวยัแรงงานส่วนหนึง่มกีารย้ายถ่ินจากชนบทเข้าสู่

เมอืงเพือ่หางานท�าโดยมจีดุมุง่หมายทีก่รุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเป็นหลกั	ซึง่การย้ายถิน่ของประชากรวัยแรงงาน

เป็นการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เกิดการ

ด�ารงชีวิตอยู ่ ได ้ในสังคมสมัยใหม่ ซ่ึงหากผู ้ย ้ายถิ่นมี

สถานภาพเป็นบดิา	มารดากจ็�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท้ิงบุตร

ไว้กบัผูส้งูอายทุีบ้่าน	ผลทีต่ามมาคอื	ผูส้งูอายซุึง่โดยมากมกั

เป็นผู้สูงอายุหญิงและมีสถานภาพเป็น	 ย่า	 ยาย	 ที่ต้องรับ

ภาระในการดูแลหลานทั้ง	ในเรื่อง	การกิน	การอยู่	การใช้

ชีวิตประจ�าวัน

  2.		การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของ	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

ในชมุชนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกส	ีพบ	2	รปูแบบ	

ได้แก่	1)	การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ	และ	2)	การอบรม

เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ�ากัด

ทางด้านความรู ้	 ด้านทักษะการปฏิบัติ	 และเจตคติท่ี 

ผูป้กครองมต่ีอการอบรมเลีย้งดบูตุรหลาน	จงึท�าให้เกิดการ

อบรมเลีย้งดทูีไ่ม่เหมาะสม	ซึง่จากการศกึษาสะท้อนให้เหน็

ว่าผู้สูงอายุท่ีท�าหน้าที่เลี้ยงดูบุตรหลานไม่สามารถดูแล

เอาใจใส่บุตรหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะ

สภาพชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยทั้งทางด้าน

สขุภาพกายและจติใจ	อกีทัง้ปัญหาทางเศรษฐกิจ	หรอืความ

สัมพันธ์ในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีพ่อแม่เด็กต้องไป

ท�างานต่างถิน่	สิง่เหล่านีล้้วนส่งผลกระทบต่อเดก็อย่างหลกี

เลี่ยงไม่ได้	 แม้ว่าผู้สูงวัยจะมีความรักความเมตตาต่อบุตร

หลานอย่างเตม็เป่ียม	แต่ด้วยสภาพชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงและ

เสือ่มถอย	ช่องว่างระหว่างวยั	ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกจิ

ส่งผลต่อการอบรม	 เลี้ยงดูบุตรหลาน	 จึงท�าให้เกิดปัญหา

ต่างๆ	 ตามมา	 เช่น	 การดูแลสุขภาพบุตรหลานอย่างไม่

เหมาะสม	ไม่สามารถเล่นหรอืการร่วมกจิกรรมทางกายกบั

เด็กได้	 ทั้งนี้เป็นเพราะความเจ็บป่วย	 หรือปัญหาในการ

เคลือ่นไหวทีไ่ม่คล่องตวั	มพีลังทีไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะท�ากจิกรรม

กบัเดก็	ผู้สงูอายบุางคนมคีวามวติกกงัวล	ห่อเห่ียว	รูส้กึโดด

เดี่ยว	ส่งผลให้ขาดความใส่ใจในการเลี้ยงดูบุตรหลาน	ขาด

การปฏิสัมพันธ์กับเด็กอย่างเหมาะสม	จึงสะท้อนให้เห็นว่า

สภาพของผู้ปกครองและครอบครัวส่งผลต่อคุณภาพการ

อบรมเลี้ยงดู	สอดคล้องกับ	Blumberg	และคณะ	(2004)	

ทีศ่กึษาส�ารวจข้อมลูแห่งชาตด้ิานสขุภาพเดก็ปฐมวยั	(The	

National	Survey	of	Early	Childhood	Health)	เพื่อน�า

เสนอข้อมลูด้านสขุภาพและพฒันาการเดก็ตามมมุมองของ

ผูป้กครองต่อการให้บรกิารทางสขุภาพเดก็	ผลการวจิยัพบ

ว่า	 ลักษณะของครอบครัว	 รูปแบบของการสนับสนุน

พฤติกรรมสุขภาพ	และกิจวัตรประจ�าวันในครอบครัวมีผล

ต่อการส่งเสรมิสขุภาพเดก็	และสอดคล้องกบัการศกึษาของ	

Harvey	 (2008)	 ที่ศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการส่ง

เสรมิโภชนาการและกจิกรรมทางกายของเดก็วยัก่อนเรยีน

และการรับรู้อุปสรรคของผู้ปกครอง	 ผลการศึกษาพบว่า	

ครอบครัวมีอิทธิพลส�าคัญต่อการสนับสนุนส่งเสริม

พฤติกรรมทางสุขภาพ	 ผู้ปกครองมีบทบาทในการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพและการให้แรงเสริมกับเด็ก

	 3.	 เด็กวัยอนุบาลในชุมชนบ้านโนนสะอาดหนอง

หญ้าม้าโคกสีมีปัญหาสุขภาวะทางกายในด้านต่างๆ	 ได้แก่

ด้านโภชนาการ	ด้านสมรรถภาพทางกายและด้านการดแูล

ตนเอง	โดยในด้านโภชนาการ	ได้แก่	การรบัประทานอาหาร

ไม่ครบหมู่	การไม่รับประทานผัก	การบริโภคอาหารที่ไม่มี

ประโยชน์	 เช่น	 น�้าหวาน	 น�้าอัดลม	 ขนมกรุบกรอบ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุณี	 วงศ์คงคาเทพ	 (2554)	 ที่

ศกึษาวจิยัความสมัพนัธ์ของการบริโภคอาหารรสหวานทีม่ี

อิทธิพลต่อปัญหาฟันผุและโรคอ้วนในเด็กปฐมวัย	 ซ่ึงเก็บ

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเด็กที่พาเด็กมารับวัคซีนที่

คลินกิเดก็ด	ีและทีพ่าเดก็มาฝากเลีย้งในศนูย์เดก็เล็ก	ซึง่อยู่

ภายใต ้การดูแลของโรงพยาบาลที่ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขรวม	246	แห่ง	ผลการศึกษาพบว่าการบริโภค
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อาหารรสหวานที่มีอิทธิพลต่อปัญหาฟันผุและโรคอ้วนใน

เด็กปฐมวัย	 ซึ่งอาหารรสหวานที่เด็กบริโภคเป็นประจ�า	

ได้แก่	การบริโภคอาหารรสหวาน	เช่น	ขนม	น�้าอัดลม	นม

รสหวาน	นมเปรี้ยว	ฯลฯ	

	 ด้านสมรรถภาพทางกายซ่ึงสัมพันธ์กับการออก

ก�าลังกาย	การท�ากจิกรรมประจ�าวนัหรอืการเล่นทีเ่น้นการ

เคลื่อนไหวร่างกาย	 ด้วยข้อจ�ากัดด้านร่างกายท่ีมีปัญหา

สุขภาพหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายจากความชรา	

และช่องว่างระหว่างวัยของผู้ปกครองท่ีเป็นปู่ย่า	 ตา	 ยาย

และเดก็ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองกจิกรรมทางกายหรอื

เล่นกับบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม	 สอดคล้องกับสถาบัน

รามจิตติ	 (2552)	 ได้ศึกษาพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต

ท่ามกลางความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กวัย

อนุบาล	มีแนวโน้มในการเล่นแบบออกก�าลังกายลดลง	ผล

การศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนรู้เพือ่เสรมิสร้างสุขภาวะ

และทักษะชีวิตให้แก่เด็ก	 พบว่า	 เด็กวัยอนุบาลมีการเล่น

หรือท�ากจิกรรมทีใ่ช้การเคลือ่นไหวหรอืประสาทสัมผสัทาง

กายน้อยลง	ส่งผลต่อความแข็งแรงทนทานของร่างกาย	เดก็

ในสังคมยุคใหม่ไม่นิยมออกก�าลังกาย	 หรือเล่นโดยใช้การ

เคลื่อนไหวร่างกาย	 ท้ังน้ีเพราะกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	

โดยเฉพาะเมื่ออยู่ที่บ้านเด็กจะมีกิจกรรมดูหนัง	 ดูทีวี	 เล่น

เกม	 เล่นคอมพิวเตอร์	 อีกท้ังพบว่า	 ในชุมชนขาดพื้นที่ใน

การออกก�าลังกาย	 และผู้ปกครองไม่ให้ความใส่ใจในเรื่อง

สุขภาพกายเท่าท่ีควร	 และสอดคล้องกับการศึกษาของ	

Elkind	(2008)	พบว่า	เด็กก่อนวัยเรียนของอเมริกาใช้เวลา

ในการดูโทรทัศน์ประมาณ	2	ชั่วโมงต่อวัน	และพบว่าการ

เล่นของเด็กในสังคมยุคใหม่กลายเป็น	 “สิ่งท่ีฟุ้งเฟ้อเกิน

ก�าลังซื้อ”	 เพราะมีแนวทางของกิจกรรมการเล่นที่เป็น

ระบบ	ซึ่งสังคมเข้าใจว่าท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่มากกว่า	เช่น	

การดโูทรทศัน์	การเล่นผ่านเทคโนโลยหีรอืเกมต่างๆ	ซึง่การ

เล่นเหล่านีเ้ข้ามาแทนทีก่ารเล่นตามธรรมชาตใินวฒันธรรม

ดั้งเดิม	และก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ	ตามมา

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.  เป็นข้อมูลพื้นฐานในการท�าความเข้าใจสภาพ

พื้นฐานชุมชน	การอบรมเลี้ยงดู	และสุขภาวะทางกายของ

เด็ก	วัยอนุบาลในชุมชน	เพื่อให้ผู้ปกครอง	ครู	หรือบุคคล

ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาวะทางกาย

ที่เหมาะสมต่อไป

 2.	 เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเด็กและครอบครัวน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

ออกแบบกิจกรรมหรือวิธีการเพื่อช่วยเหลือให้เกิดการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

ชุมชน

 3.	 เป็นข้อมลูส�าหรบัชมุชนเพือ่เข้าใจสภาพปัญหา	

และความต้องการจ�าเป็นอนัเป็นพืน้ฐานส�าคญัต่อการทีจ่ะ

พัฒนาเด็ก	 ครอบครัวและชุมชนให้มีสุขภาวะทางกายที่

เหมาะสมได้

	 	4.	แนวโน้มครอบครัวที่ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานมี

มากขึ้น	 ด้วยข้อจ�ากัดทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูง

อายุ	 หน่วยงานรัฐและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง	 ควรน�าไปเป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบายหรือหาแนวทางที่จะเสริม

สร้างความเข้มแข็งกับครอบครัวแหว่งกลางให้สามารถท�า

หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมเพื่อ

เป็นการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน

ต่อไป

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

	 1.	 ควรน�าข้อมูลพื้นฐานชุมชน	รูปแบบการอบรม

เลีย้งด	ูและปัญหาสุขภาวะทางกายของเดก็วยัอนบุาลทีพ่บ

เป็นฐานในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ

ในเชงิพืน้ท่ีโดยสร้างเครอืข่าย	ผูป้กครอง	ชมุชน	องค์กรและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องในการรวมพลังหาแนวทางในการปฏิบัติ

ให้เกิดการแก้ปัญหา	ป้องกันและส่งเสริมสุขภาวะทางกาย

ของเด็กให้เกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน

	 2.	 ควรมกีารศกึษาวจิยัทีมุ่ง่สร้างพลงัชมุชนในการ
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พัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถ

จัดการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม

	 3.	ควรมีการศกึษาวจิยัเชิงนโยบายทีมุ่่งส่งเสรมิช่วย

เหลือให้มีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับเด็กในการปกป้อง

คุ้มครองจากภาวะเสี่ยงที่อยู่รอบตัวเด็ก	 เช่น	 สินค้าและ

บริการที่เหมาะกับเด็ก	 การจัดสภาพแวดล้อมที่ปกป้อง

คุ้มครองเด็ก	และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับเด็ก	

เป็นต้น
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การพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม

The Development of an Interactive Electronic Maps for Promoting

Tourist Attractions of Maha Sarakham Province.

รามิน	ปาตลานนท์1,	สืบศิริ	แซ่ลี้2

Ramin	Patalanont1,	Seubsiri	Saelee2

บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้มีุง่หมายเพือ่	1)	ศกึษาอตัลกัษณ์ส�าคญัในการออกแบบสญัลกัษณ์ทางแผนที	่และข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

กบัแหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม	เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบแผนทีเ่ล็กทรอนกิส์แบบปฏิสัมพนัธ์	2)	พฒันา

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม	3)	ศึกษาความพึงพอใจ

ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น

	 กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษาจ�านวน	6	ท่าน	และนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามจ�านวน	100	คน	ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยประกอบด้วย	1)	แบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	2)	แบบประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ	

3)	 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง	 4)	 สื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบ	 แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อ

ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม	สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้	

	 1.		กลุม่ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั	มคีวามต้องการสือ่ประชาสมัพนัธ์สถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัมหาสารคาม	เพือ่ให้สถาน

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	 โดยรูปแบบของตัวส่ือน้ันควรเป็นส่ือปฏิสัมพันธ์	 ส่วน

สถานที่ที่ต้องการให้มีการจัดท�าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์	มี	11	แห่ง	ได้แก่	พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย	พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน	

และแก่งเลิงจาน	วนอุทยานโกสัมพี	 สะดืออีสาน	พระพุทธรูปมิ่งเมืองและพระพุทธรูปยืนมงคล	สะพานไม้แกด�า	พัทยา

นาเชือก	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	กู่สันรัตน์	และพระธาตุนาดูน	จาก	6	อ�าเภอพื้นที่กรณีศึกษา	

	 2.		จากการประเมินคุณภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	พบว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	เนื้อหาและ

รูปแบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	สามารถน�าไปใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้	

	 3.		จากการศกึษาความพงึพอใจพบว่ากลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อส่ือแผนทีอ่เิล็กทรอนกิส์แบบปฏิสัมพนัธ์ใน

ระดับมาก	

1	นิสิตปริญญาโท	สาขาสื่อนฤมิต	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ศบ.ด.	(การออกแบบผลิตภัณฑ์)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจ�าสาขาสื่อนฤมิต	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 ค�าส�าคัญ	:	แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์,	การออกแบบสัญลักษณ์บนแผนที่,	แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

มหาสารคาม,	สื่อประชาสัมพันธ์

Abstract

	 This	research	aimed	to	1)	to	study	identity	of	map	symbols	design	and	information	about	tourist	

attractions	in	Maha	Sarakham	province	for	develop	an	interactive	electronic	map,	2)	to	develop	an	

Interactive	Electronic	Maps	for	Promoting	Tourist	Attractions	of	Maha	Sarakham	Province,	3)	to	survey	

satisfactions	of	with	the	improved	media.

	 The	study	was	a	survey	research	and	data	collection	using	documentary	and	questionnaire	

from	the	key	informants	which	are	6	district	administrations	in	the	study	area	and	100	of	tourists	that	

traveling	 in	Maha	 Sarakham	province	which	 are	 collected	 data	 by	 accidental	 sampling	method.	

Moreover,	research	tools	included	1)	Questionnaire	for	needs	of	promoting	media,	2)	Media	quality	

evaluation	form	by	an	expert	3)	Satisfaction	rating	assessment,	and	4)	An	Interactive	Electronic	Maps	

for	Promoting	Tourist	Attractions	of	Maha	Sarakham	Province.	The	statistic	used	in	this	study	were	

percentage,	average	number	and	standard	deviation.

 

The study results were as follows:

	 1)		Key	informants’	need	is	to	promote	tourist	attraction	in	Maha	Sarakham	province	by	using	

an	interaction	media	and	the	11	places	that	chosen	to	the	prototype	media	are	Wat	Mahachai	Northeast	

Local	Culture	Museum,	Ban	Chianghian	Museum,	Kaeng	Loeng	Chan,	Kosumpee	Forest	Park,	Isan	core	

area,	Standing	Buddha	Mongkol,	Kae-Dum	Wood	Bridge,	Pattaya	Na-Chuak,	Never	ending	Water	Well,	

Ku	Santarat	and	Phra	That	Na	Dun.	All	of	these	places	are	from	6	districts	out	of	13	districts	in	Maha	

Sarakham	province.	

	 2)		The	media	quality	evaluation	from	6	experts	showed	that	the	quality	of	the	media	was	at	

the	level	of	“high”.	The	contents	and	patterns	of	this	media	were	appropriate	to	target	group	and	

able	to	use	for	sample	group’s	learning.

	 3)		The	satisfaction	of	an	Interactive	Electronic	Maps	for	Promoting	Tourist	Attractions	of	Maha	

Sarakham	Province	by	the	target	group	was	at	the	level	of	the	“highest”.

 Keywords	:	Interactive	electronic	map,	Map	symbols	design,	Tourist	attraction	of	Maha	Sarakham	

province,	Public	relations	media
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บทน�า

	 ในปัจจบุนัธรุกจิการท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมภาค

บริการที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนา

เศรษฐกิจ	 เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็น

อันดับหนึ่งของประเทศแล้ว	 ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้

เกิดการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในด้าน

ต่างๆ	ท�าให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ในภาค

เศรษฐกิจ	 ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริม	 สนับสนุน	

และมแีผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาตจิงึท�าให้จ�านวนนกั

ท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้อย่างมากมายทัง้นกัท่องเทีย่วชาวไทยและ

นกัท่องเทีย่วต่างชาต	ิ(คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ว

แห่งชาติ,	2555)	นอกจากนี้รัฐบาลยังเห็นว่าการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ	ถอืเป็นบรกิารและสวสัดกิารทางสงัคมทีร่ฐั

พึงส่งเสรมิและจดัให้กบัประชาชน	ซึง่ถ้าได้มีการด�าเนนิการ

โดยเหมาะสมแล้ว	 ก็จะเป็นรูปแบบหน่ึงของการศึกษาที่

ช่วยพฒันาโลกทศัน์และภมูปัิญญารวมทัง้เป็นการยกระดบั

ความคิด	จิตส�านึก	ความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเกิดและยัง

สร้างความภมูใิจ	ความรกัหวงแหนในทรพัยากรและสมบตัิ

ทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย	ปัจจุบันจึงมีความพยายาม

ที่จะส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น	

เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือกับธุรกิจภาคเอกชนและหน่วย

งานของรัฐในท้องถ่ิน	 ในการท่ีจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศงานเทศกาลและงาน

ประเพณต่ีางๆ	เพือ่ทีจ่ะดงึดดูใจให้มกีารเดนิทางท่องเทีย่ว

ภายในประเทศอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี	(นาร	ีเทพสภุรณ์กลุ,	

2550)

	 รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่อง

เทีย่วของประชาชนทีม่อีาย	ุ15	ปีขึน้ไป	จ�านวน	65,868	ราย	

พบว่า	คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้น	โดยภูมิภาคที่ได้รับ

ความนยิมมากทีส่ดุ	ได้แก่	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และเม่ือ

พิจารณาในรายภาคที่ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว	ภาพ

รวมของประชาชน	1	ใน	3	หรอื	 ร้อยละ	34.2	ไปท่องเทีย่ว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด	รองลงมาคือภาคกลาง	

ร้อยละ	30.7	และภาคตะวันออก	ร้อยละ	18.2	(ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ,	 2556	 :	 เว็บไซต์)	 และภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 หรือภาคอีสานนั้น	 นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยว

สวยงามที่มีความหลากหลาย	ทั้งแหล่งธรรมชาติ	 ดินแดน

ประวตัศิาสตร์แล้ว	ยงัมเีทศกาลและงานประเพณหีมนุเวยีน

มาให้ได้สนุกสนานตื่นตาตื่นใจกันตลอดปี	 ความอลังการ

และสีสันของเทศกาลงานประเพณีของไทยสะท้อนภาพ

ความสมบูรณ์	 วิถีวัฒนธรรม	 และการก้าวตามความเจริญ

ของโลกได้อย่างน่าภาคภูมิ	 ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลศิลป

วฒันธรรม	ประเพณพีืน้บ้าน	ศลิปะสมยัใหม่	สสีนัไม้ดอกไม้

ประดับ	 ขบวนบุปผาชาติ	 เป็นต้น	 (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย,	2558	:	เว็บไซต์)	

	 จงัหวดัมหาสารคามเป็นจังหวดัทีต่ัง้อยูใ่จกลางของ

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มบีรรยากาศของเมอืงทีส่งบเงยีบ

และเรยีบง่ายตามแบบฉบบัของเมอืงอสีาน	ปัจจบุนัมคีวาม

ส�าคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่ง

ของภูมภิาค	เนือ่งจากมสีถาบนัการศกึษาอยูม่ากมาย	จงึได้

ช่ือว่าเป็น	 “ตักศิลาแห่งอีสาน”มหาสารคามมีทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	

และประเพณี	 และเน่ืองจากยังมีความเจริญไม่มากนัก	 

ผูท้ีม่าเยีย่มเยอืนเมอืงน้ีจงึได้สมัผสักบัวถิชีวีติชาวอสีานอนั

เรียบง่ายและบริสุทธิ์	 เป็นเสน่ห์ที่นับวันจะหาได้ยากใน

สังคมเมืองปัจจุบัน	(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	2558	

:	 เว็บไซต์)	 และในปัจจุบัน	 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี

บทบาทส�าคัญในชีวิตและสังคมของไทยมากขึ้นเรื่อยๆ	 ไม่

ว่าจะเป็นการท�างาน	สือ่สาร	การนดัหมายและการเดนิทาง

ท่องเที่ยว	 กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันต่างๆ	 ล้วนแล้วแต่มี

เรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

เกี่ยวข้องอยู่ด้วย	 เราจึงไม่สามารถปฏิเสธความส�าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้คนมากมายใน

ปัจจุบันได้	โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันนัก

ท่องเที่ยว	 หรือผู้ท่ีเตรียมตัวจะเดินทางท่องเที่ยวจ�านวน

มากใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	โดยเฉพาะอนิเตอร์เนต็ในการ

ค้นหาข้อมลูเพือ่เตรยีมตวัในการเดินทาง	รวมไปถงึการจอง

เที่ยวบิน	 โรงแรม	ร้านอาหาร	และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
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ด้านการท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นรายการท่องเที่ยว	 รถเช่า	

หรือแม้แต่บทความ	 ซ่ึงแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียว	 (อัศวิน	

จิตต์จ�านง,	[ม.ป.ป.])

	 ส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 หน่วยงานหลัก	 

อาท	ิการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ได้มกีารพฒันา

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ	 โดยมีการจัดท�า

เวบ็ไซต์เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ว	ด้านข้อมลู

เกี่ยวกับประเทศไทยและข้อมูลท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ 

ท่องเทีย่ว	เช่น	การขอวซ่ีา	เวลาท�าการของสถานทีร่าชการ

ต่างๆ	เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่วตัง้แต่ก่อน

การเดินทาง	 อัพเดตข่าวสารงานเทศกาลและกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยว	 ค้นหารายชื่อโรงแรม	 ทัวร์	 และร้าน

อาหาร	 แผนที่ประเทศไทยท่ีสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

ผลติภณัฑ์ทางการท่องเทีย่วในจงัหวดัทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่ว	

น�าเสนอข้อเสนอต่างๆ	ในราคาพิเศษ	การวางแผนการเดิน

ทาง	 และแบ่งปันประสบการณ์หลังการเดินทางผ่านการ

อัพโหลดเร่ืองราว	 รูป	 และวิดีโอต่างๆ	 ขึ้นบนเว็บไซต์	 

(อัศวิน	จิตต์จ�านง,	[ม.ป.ป.])	

	 หากแต่การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านการเดินทาง

ของจังหวัดมหาสารคามน้ันยังไม่ได้รับการพัฒนาและการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเท่าที่ควร	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะพัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ	์ 

เพือ่ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม	

โดยข้อมูลของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวจะถูกรวบรวมและ 

จัดท�าเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายของแต่ละสถานที	่

เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�า	 นอกจากน้ี	 ตัวสื่อปฏิสัมพันธ์จะ

สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้	เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้	

ทัง้นีก้ารจดัท�าแผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส์แบบปฏสิมัพนัธ์นีก้เ็พือ่

เป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคอีสานเพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน	 และผลงานสามารถน�า

ไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ัวประเทศไทย

อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1.		เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ส�าคัญในการออกแบบ

สัญลักษณ์ทางแผนที่	 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่อง

เที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม	 เพื่อเป็นแนวทางในการ

ออกแบบแผนที่เล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์

	 2.		พัฒนาแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์

เพือ่ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม

	 3.		ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น

ขอบเขตการวิจัย

 1.		ประชากร

	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้	 ได้แก	่ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

มหาสารคามตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ	โดยคาดการณ์จาก

จ�านวนนักท่องเที่ยวในปี	พ.ศ.	2556	ที่เข้ามาเยือนจังหวัด

มหาสารคาม	 จ�านวน	 479,078	 คน	 (กรมการท่องเที่ยว,	

2558	:	เว็บไซต์)

	 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	แบ่ง

ออกเป็น	2	กลุ่มด้วยกัน	คือ

	 	 	 1.2.1	 กลุ ่มผู ้ให ้ข ้อมูลส�าคัญ	 ได้แก	่ 

ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษา	6	ท่าน	

	 	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอเมือง	1	คน

	 	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอโกสุมพิสัย	1	คน

	 	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอแกด�า	1	คน

	 	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอกันทรวิชัย	1	คน

	 	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอนาเชือก	1	คน

	 	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอนาดูน	1	คน

	 	 	 1.2.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส่ือทดลอง	 คัด

เลือกโดยใช้วิธีการเปิดตารางของ	 ทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	

Yamane)	 ที่ระดับความเชื่อม่ัน	 95%	 และความคลาด

เคลื่อนที่	10%	จากขนาดกลุ่มประชากรที่ท�าการศึกษานั้น	

ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างท�าแบบสอบถามทั้งหมด	 100	 ชุด	 
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และผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	

(Accidental	Sampling)

	 	 จากทีก่ล่าวมานัน้กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดมจี�านวน

ทั้งสิ้น	106	คน	

	 2.	 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการพัฒนาแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม	 โดยผู้วิจัยท�าการศึกษา

เนื้อหาข้อมูล	ดังนี้

	 	 -		บริบทของจังหวัดมหาสารคาม	และสถานที่

ท่องเที่ยวส�าคัญ

	 	 -		แผนที่อิเล็กทรอนิกส์และสื่อปฏิสัมพันธ์

	 	 -		แนวคิดและทฤษฎีสัญศาสตร์

	 	 -		การออกแบบสญัลกัษณ์เพ่ือในไปใช้ในแผนท่ี

	 	 -		ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์

	 	 -		ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย

	 	 -		แนวคิดและทฤษฏีการประชาสัมพันธ์

	 	 -		ทฤษฎีการการรับรู้	(Perception)

	 3.		ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย

	 	 3.1		 ตัวแปรอสิระ	คอื	สือ่แผนทีอ่เิลก็ทรอนกิส์

แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ

จังหวัดมหาสารคาม

	 	 3.2		 ตัวแปรตาม	คือ	ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม

	 4.	 ระยะเวลา

	 	 ระยะเวลาในการท�าวิจัย	 เดือนพฤศจิกายน	

2558	-	เมษายน	2559

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การจัดท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง	 การพัฒนาแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิงานตาม

ขั้นตอนดังนี้

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 2.		วิธีการด�าเนินงานวิจัย

	 3.		เครือ่งมอืและการพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

	 4.		การพัฒนาเครื่องมือสื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์

แบบปฏิสัมพันธ์

	 5.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 แบ่งออกเป็น	

2	กลุ่มด้วยกัน	คือ

	 1.		กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	ได้แก่	ผูบ้รหิารท้องถิน่ใน

พื้นที่กรณีศึกษา	6	ท่าน	

	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอเมือง	1	คน

	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอโกสุมพิสัย	1	คน

	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอแกด�า	1	คน

	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอกันทรวิชัย	1	คน

	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอนาเชือก	1	คน

	 	 ผู้บริหารท้องถิ่น	อ�าเภอนาดูน	1	คน

	 2.		กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อทดลอง	คัดเลือกโดยใช้วิธี

การเปิดตารางของ	ทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	ทีร่ะดบั

ความเช่ือมั่น	 95%	 และความคลาดเคล่ือนที่	 10%	 จาก

ขนาดกลุ่มประชากรทีท่�าการศกึษานัน้	ต้องใช้กลุ่มตวัอย่าง

ท�าแบบสอบถามทั้งหมด	100	ชุด	และผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี

การการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)

(สุทธนู	ศรีไสย์,	2551)

	 จากที่กล่าวมานั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจ�านวน 

ทั้งสิ้น	106	คน

	 กระบวนการในการด�าเนินงานวิจัย	การเก็บข้อมูล

และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 ดังนั้น

งานวจิยัครัง้น้ีของผูว้จิยันัน้จะอยูใ่นรปูแบบของการท�าวจิยั

แบบผสม	(Mixed	Method)	เพือ่สงัเคราะห์ข้อมลูให้ได้รปู

แบบและสถานทีท่่องเท่ียวของสือ่แผนท่ีอเิลก็ทรอนกิส์แบบ

ปฏิสัมพันธ์ที่ชัดเจนก่อนที่จะน�าไปผลิตสื่อและเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณ	ซึ่งจะมี	2	ระยะดังนี้

	 ระยะที่	1		เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	ทั้ง	

6	ท่าน	โดยใช้แบบสอบถามความต้องการ	เป็นการสัมภาษณ์
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แบบกึง่มโีครงสร้าง	และน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในการออกแบบ

และจัดท�าสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบ

	 ระยะที่	2		น�าสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบไปเก็บข้อมูล

จากกลุม่ตวัอย่าง	โดยใช้แบบประเมนิความพงึพอใจจ�านวน	

100	ชุด	และน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์	เพื่อสรุปและอภิปราย

ผลต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	

	 1.		แบบสอบถามความต้องการ	ของกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู

ส�าคัญ	

	 	 แบบสอบถามความต้องการ	ใช้แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งมีโครงสร้าง	(Semi-Structured	Interview)	เป็น

แบบสอบถามปลายเปิด	 และมีแนวประเด็นค�าถามที่เกี่ยว

กับความต้องการในการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม	โดยเปิดโอกาสให้

ผูส้มัภาษณ์ซึง่เป็นเจ้าของชมุชนท้องถิน่	แสดงความคิดเหน็

เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม	ทีเ่หมาะ

สมแก่การน�าไปใช้จดัท�าสือ่ต้นแบบ	ซึง่ผลการพจิารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง	3	ท่าน	พบว่า	แบบสอบถามความต้องการ

มีค่า	 IOC	 เท่ากับ	 1	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการสร้าง	

แบบสอบถามได้ทั้งหมด	จ�านวนทั้งสิ้น	5	ข้อ	

	 2.		แบบประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ

	 	 แบบประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ	 เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสื่อ	 ซ่ึงมีลักษณะ

ค�าถามเป็นค�าถามปลายปิด	สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ส่วน	

ประกอบด้วย	

	 	 ส่วนท่ี	1	 เป็นค�าถามด้านเน้ือหาประกอบด้วย	

6	 ข้อย่อย	 ถามเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อด้านเนื้อหาที่น�า

เสนอ	

	 	 ส่วนที	่2		เป็นค�าถามด้านการออกแบบประกอบ

ด้วย	9	ข้อย่อย	ถามเกี่ยวกับคุณภาพของการออกแบบสื่อ	

	 	 ส่วนที	่3	 เป ็นค�าถามด ้านการปฏิสัมพันธ ์

ประกอบด้วย	6	ข้อย่อย	ถามเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของ 

ผู้ใช้งานกับสื่อ	

	 โครงสร้างของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	 (Rating	 Scale)	 โดยผู้วิจัยหวังว่าจะได้ทราบว่าสื่อที่ผู้

วิจัยพัฒนานั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับใด	ซึ่งผลการพิจารณา

ของผู ้เชี่ยวชาญทั้ง	 3	 ท่าน	 พบว่าแบบสอบถามความ

ต้องการมีค่า	IOC	อยู่ที่	0.67	-	1	นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยัง

แนะน�าให้ปรับค�าที่ใช้ในการตั้งค�าถามให้ตรงกับตัวส่ือ

ต้นแบบมากขึ้น	

	 3.		แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

	 	 แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเคร่ืองมือที่ใช้

ในการประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอส่ือ	ซึง่

มีลักษณะค�าถามเป็นค�าถามปลายปิด	สามารถแบ่งออกได้

เป็น	2	ตอน	ประกอบด้วย	

	 	 ตอนที	่1	เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	ลกัษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบ

ให้เลอืกค�าตอบข้อเดียว	(Check	one	choice)	ซึง่ประกอบ

ด้วย	 เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	และภูมิล�าเนาของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	

	 	 ตอนที	่2		เป็นแบบสอบถามวัดระดับความพึง

พอใจทีม่ต่ีอการใช้สือ่	ลกัษณะของค�าถามเป็นค�าถามปลาย

ปิดแบบให้เลือกค�าตอบข้อเดียว	 (Check	 one	 choice)	

ผสมกับค�าถามปลายเปิด	 จ�านวน	 1	 ข้อ	 โดยประกอบไป

ด้วย

	 	 	 ส่วนที	่1	 เป็นค�าถามด้านเนือ้หาประกอบ

ด้วย	6	ข้อย่อย	ถามเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อด้านเนื้อหาที่

น�าเสนอ	

	 	 	 ส่วนที	่2	 เป็นค�าถามด้านการออกแบบ

ประกอบด้วย	 7	 ข้อย่อย	 ถามเกี่ยวกับคุณภาพของการ

ออกแบบสื่อ	

	 	 	 ส่วนที	่3	 เป็นค�าถามด้านการปฏสิมัพนัธ์

ประกอบด้วย	6	ข้อย่อย	ถามเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของ 

ผู้ใช้งานกับสื่อ	

	 โครงสร้างของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	โดยผูว้จิยัคาดหวงัว่าจะได้ทราบว่ากลุม่
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ตัวอย่างมีความพึงพอใจมีต่อสื่ออยู่ในระดับใด	 ซ่ึงผลการ

พิจารณา	ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง	3	ท่าน	พบว่าแบบสอบถาม

ความต้องการมีค่า	IOC	อยู่ที่	0.33	-	1	โดยผู้วิจัยได้ท�าการ

ปรับข้อค�าถามให้เป็นศัพท์ท่ีเข้าใจง่ายเหมาะกับกลุ่มเป้า

หมายในข้อที่ได้การประเมินค่า	IOC	ที่คะแนน	0.33	ตาม

ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

	 อย่างไรกต็ามเคร่ืองมอืประเภททีเ่ป็นแบบสอบถาม	

ซึง่ประกอบด้วย	แบบสอบถามความต้องการ	แบบประเมนิ

คณุภาพสือ่โดยผูเ้ช่ียวชาญ	และแบบประเมนิความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างน้ี	 จะได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง

ของค�าถามกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์	 พร้อมกับการ

ประเมนิเพือ่หาค่าความเทีย่งตรงของเนือ้หา	(Validity)	ใน

ข้อค�าถามว่ามีความเหมาะสมในการน�าไปใช้หรือไม่	 โดย

ทั้งหมดนี้	จะได้รับการประเมินความสอดคล้อง	(IOC)	จาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ	 ด้านภาษาศาสตร์และด้าน

ศึกษาศาสตร์	ทั้งหมด	3	ท่าน	ซึ่งได้แก่	

	 1.		ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ	 ดร.ถวัลย์	 นิยม

พานิชพัฒนา	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป	์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 2.		ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์	อาจารย์พีรพจน์	

ยอดยิ่ง	 อาจารย์ประจ�าภาควิชานิเทศศาสตร์	 คณะวิทยา 

การจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 3.		ผูเ้ชีย่วชาญด้านศกึษาศาสตร์	ผูช่้วยศาสตราจารย์	

ดร.ไพศาล	 วรค�า	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาประเมินความเที่ยงตรง

ของเนื้อหาลงในช่อง	

	 	 	+1	 เมื่อแน่ใจว่าค�าถามสามารถวัดได้	

	 	 	0		 เมื่อไม่แน่ใจว่าค�าถามสามารถวัดได้	

	 	 	-1		 เมื่อแน่ใจว่าค�าถามไม่สามารถวัดได้	

	 จากนั้นผู้วิจัยจะพิจารณาข้อค�าถามที่มีค่าความ

เที่ยงตรงของเน้ือหาน้อยกว่า	 0.67	 มาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

	 4.		สื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบ	 “แผนที่อิเล็กทรอนิกส์

แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ

จงัหวดัมหาสารคาม”ผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์เนือ้หาเกีย่ว

กับหลักการและทฤษฏีการสร้างสื่อแผนที่อิเล็กทรอนิกส์

แบบปฏิสัมพันธ์	 ในด้านของการออกแบบและการสร้าง

สัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม	การ

ออกแบบและการสร้างฉาก	 รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆ	

ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งโดยสถานที่ท่องเที่ยวที่จะ

น�ามาใช้ในส่ือทั้งหมดมีจ�านวน	 11	 แห่ง	 อยู่ใน	 6	 อ�าเภอ	

จากทั้งหมด	 13	 อ�าเภอ	 ของจังหวัดมหาสารคาม	 อ�าเภอ

เมอืง	ได้แก่	พพิธิภัณฑ์วดัมหาชยั	พพิธิภณัฑ์บ้านเชยีงเหยีน	

และแก่งเลงิจานอ�าเภอโกสมุพสิยั	ได้แก่	วนอทุยานโกสมัพ	ี

และสะดืออีสานอ�าเภอกันทรวิชัย	 ได้แก่	 พระพุทธรูปม่ิง

เมืองและพระพุทธรูปยืนมงคลอ�าเภอแกด�า	ได้แก่	สะพาน

ไม้แกด�าอ�าเภอนาเชือก	ได้แก่	พัทยานาเชือกอ�าเภอนาดูน	

ได้แก่	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	 กู ่สันรัตน์	 และพระธาตุนาดูน

ออกแบบส่ือแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปในการท�างานทั้งหมด

	 โดยการออกแบบส่ือมีขั้นตอนการออกแบบส่ือดัง

ต่อไปนี้เร่ิมจากการออกแบบโลโก้	 การออกแบบนั้นผู้วิจัย

จะเลือกใช้รูปแบบสีที่หลากหลาย	 โดยเน้นสีที่ฉูดฉาดเพื่อ

สร้างความโดดเด่น	น่าสนใจให้กับตัวโลโก้

ภาพประกอบ 1	การออกแบบโลโก้

	 ออกแบบสญัลักษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่วแต่ละแห่ง	

ในการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ	ทั้งนี้การออกแบบผู้วิจัยยังคง

เน้นการใช้สีสันที่สดใส	 แต่มีการใช้สีเขียวคุมโทนเพื่อให้
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สัญลักษณ์ทั้งหมดสื่อถึงความเป็นธรรมชาติและ	เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

ภาพประกอบ 2	การออกแบบสัญลักษณ์พระธาตุนาดูน

ภาพประกอบ 3	การออกแบบสัญลักษณ์ของ 

สถานที่ท่องเที่ยวโดยรวม

 ผูว้จัิยได้ท�าการออกแบบแผนทีจั่งหวดัมหาสารคาม

โดยเน้นสัดส่วนจริง	 มีการแบ่งเขตเส้นอ�าเภอเพื่อให้มอง

เข้าใจง่าย	และในการออกแบบนัน้ผูวิ้จัยจะเลอืกใช้รปูแบบ

สทีีห่ลากหลาย	เป็นสทีีฉ่ดูฉาดเพือ่สร้างความโดดเด่นให้กับ

ตัวแผนที่

ภาพประกอบ 4 การออกแบบแผนที่

จังหวัดมหาสารคามโดยเน้นสัดส่วนจริง

	 ออกแบบเส้นทางการเดินทางจากตัวจังหวัด

มหาสารคามไปยังอ�าเภอต่างๆ	 และจากตัวอ�าเภอไปยัง

แหล่งท่องเที่ยว	 ซ่ึงตัวเส้นทางได้ท�าการตัดทอนเส้นทางที่

ไม่จ�าเป็นออก	เหลอืไว้แต่เส้นทางหลกัเพือ่ง่ายต่อการเข้าใจ

เส้นทาง	และสามารถเป็นที่จดจ�าได้ง่าย

ภาพประกอบ 5	ออกแบบเส้นทางการเดินทางจากตัว

จังหวัดมหาสารคาม

 ตกแต่งและจดัวางรปูถ่ายทีไ่ด้มาจากการเก็บข้อมลู

ภาพสนาม	 เพื่อที่จะน�าไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์	

ภาพประกอบ 6 ตกแต่งและจัดวางรูปถ่าย

	 เขยีนโปรแกรมการใช้งาน	สร้างภาพเคลือ่นไหว	จดั

วางองค์ประกอบของตัวสื่อทั้งหมด	และจัดวางการท�างาน

ของระบบปุ่มช่วยเหลือต่างๆ	ของสื่อ

 

ภาพประกอบ	7จัดวางองค์ประกอบ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

201

ภาพประกอบ 8	ชิ้นงานสมบูรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม	 ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการ

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านความต้องการส่ือ

จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 อีกท้ังได้มีการลงพื้นท่ีจริงเพื่อ

เก็บข้อมูลและภาพถ่ายมาใช้ประกอบในชิ้นงาน	 และใช้

แบบสอบถามความต้องการ	ซึง่เป็นการสมัภาษณ์แบบกึง่มี

โครงสร้าง	(Semi-Structured	Interview)	สัมภาษณ์กลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญท้ัง	 6	 คน	 โดยรายนามผู้ให้สัมภาษณ์นั้น	 

ผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมดไม่สะดวกในการชีแ้จงชือ่และต�าแหน่งใน

รายงานวิจัยครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

แล้ว	 ผู้วิจัยก็ได้น�าเอาเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท�า 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวประเด็นค�าถาม	 โดยผู้ให้

สัมภาษณ์มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ	

	 1.	 ผู ้ ให ้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีความต้องการสื่อ

ประชาสมัพนัธ์สถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวัดมหาสารคาม	เพ่ือ

ให้สถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัดมหาสารคามเป็นที่รู้จักกัน

อย่างแพร่หลาย	 ไม่เพียงเฉพาะสถานที่ที่มีชื่อเสียงอยู ่

แล้ว	 เช่น	 พระธาตุนาดูน	 แต่ยังรวมถึงต้องการให้มีการ

ประชาสมัพนัธ์สถานทีอ่ืน่ๆ	ทีน่กัท่องเทีย่วอาจจะยงัไม่รูจ้กั

หรือไม่เป็นที่สนใจอีกด้วย	 และมีการคาดหวังให้การ

ประชาสัมพันธ์น้ี	 น�ามาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	

เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น		

	 2.		ตวัสือ่นัน้หากได้ใช้เป็นสือ่ปฏสิมัพันธ์ก็จะท�าให้

การประชาสมัพันธ์มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เพราะเป็นการ

กระตุ้นการรับรู้และจดจ�าของผู้ใช้สื่อ	อีกทั้งยังสามารถเร้า

ความสนใจของผู้ใช้งานมากกว่าสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ	 ที่

เป็นการสื่อสารทางเดียว	 (One-way	 Communication)	

อีกด้วย

	 3.		จาก	13	อ�าเภอในจังหวัดมหาสารคาม	แหล่ง

ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การน�ามาใช้ในการจัดท�าแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์	 ถูกคัดเลือกเหลือเพียง	 6	

อ�าเภอ	และใช้สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด	11	แห่งในการจัด

ท�าสื่อ	 จ�าแนกได้ดังนี้อ�าเภอเมือง	 ได้แก่	 พิพิธภัณฑ์วัด

มหาชยั	พพิธิภณัฑ์บ้านเชยีงเหยีน	และแก่งเลงิจาน	อ�าเภอ

โกสุมพสิยั	ได้แก่	วนอทุยานโกสมัพ	ีและสะดอือสีาน	อ�าเภอ

กันทรวิชัย	ได้แก่	พระพุทธรูปมิ่งเมืองและพระพุทธรูปยืน

มงคลอ�าเภอแกด�า	 ได้แก่	 สะพานไม้แกด�าอ�าเภอนาเชือก	

ได้แก่	 พัทยานาเชือกอ�าเภอนาดูน	 ได้แก่	 บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	 

กู่สันรัตน์	และพระธาตุนาดูน

ผลการวิจัย

	 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพราย

ด้านของผู ้เชี่ยวชาญต่อส่ือแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบ

ปฏิสัมพันธ์

รายการ x̄ S.D.
ระดับการประเมิน

คุณภาพ

1.	ด้านเนื้อหา 4.67 0.333 มีคุณภาพมากที่สุด

2.	ด้านการออกแบบสื่อ 4.58 0.308 มีคุณภาพมากที่สุด

3.	ด้านการฏิสัมพันธ์ 4.56 0.481 มีคุณภาพมากที่สุด

โดยรวม 4.60 0.374 มีคุณภาพมากที่สุด

 ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจ

รายด ้านของกลุ ่มตัวอย ่างที่มีต ่อการใช ้สื่ อแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
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รายการ x̄ S.D.
ระดับความพึง

พอใจ

1.	ด้านเนื้อหา 4.45 0.422 พอใจมาก

2.	ด้านการออกแบบสื่อ 4.45 0.383 พอใจมาก

3.	ด้านการปฏิสัมพันธ์ 4.54 0.400 พอใจมากที่สุด

โดยรวม 4.48 0.402 พอใจมาก

	 ข้อเสนอแนะ	กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญได้ให้ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้เป็นชิ้น

งานทีส่มบรูณ์	โดยมรีายละเอยีดดงันี	้ด้านเนือ้หา	ควรมกีาร

ใช้ค�าที่เข้าใจง่ายให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง	 อีกทั้งควรมี

การเพิ่มเติมเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ก่อนน�าไป

เกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง	เพือ่หลกีเลีย่งการประชาสมัพนัธ์

ข้อมลูทีไ่ม่สมบรูณ์	ด้านการออกแบบสือ่	ควรเพิม่ขนาดของ

อกัษรในสือ่ให้เหมาะสมกบัผูใ้ช้งาน	เพิม่ขนาดและปรบัแต่ง

สีของปุ่มช่วยเหลือให้มีความโดดเด่น	 เป็นท่ีสังเกตุมากยิ่ง

ขึ้น	เพิ่มการเคลื่อนไหวของฉากหลังให้เป็นที่น่าสนใจ	และ

เปลี่ยนสีสันของแถบปุ่มกดต่างๆ	 ให้เป็นสีสดใส	น่าใช้งาน

มากยิ่งขึ้น	ด้านการปฏิสัมพันธ์	เพิ่มปุ่ม	Back	เพื่อกดกลับ

ไปยงัหน้าก่อน	ทกุหน้าของสถานทีท่่องเทีย่วแต่ละแห่ง	เพือ่

ให้การใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 ประเด็นส�าคัญของผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี	้

สามารถแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

	 1.	 ผลทางการวจิยัทีส่�าคญัจากการเกบ็ข้อมลูภาค

สนามก่อนท�าการลงมือผลิตสื่อ	 โดยเก็บข ้อมูลจาก

แบบสอบถามความต้องการ	 ซ่ึงใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมี

โครงสร้าง	 (Semi-Structured	 Interview)	จากกลุ่มผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	 อันได้แก่ผู้บริหารท้องถ่ินในพื้นที่กรณีศึกษา

ทั้ง	 6	คน	และผลที่ได้	 คือ	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	มีความ

ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

มหาสารคาม	เพือ่ให้สถานทีท่่องเทีย่วในจงัหวดัมหาสารคาม	

เป็นทีรู้่จกักนัอย่างแพร่หลาย	โดยรปูแบบของตวัสือ่นัน้ควร

เป็นส่ือปฏิสัมพันธ์	 เพราะจะท�าให้การประชาสัมพันธ์มี

ประสิทธิภาพมากกว่าส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ	 ที่เป็นการ

ส่ือสารทางเดยีว	(One-way	Communication)	ส่วนสถาน

ที่ที่ต้องการให้มีการจัดท�าส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์	 ถูกคัด

เลือกจนเหลือ	11	แห่ง	 ได้แก่	วัดมหาชัย	พิพิธภัณฑ์บ้าน

เชียงเหียน	และแก่งเลิง-จาน	วนอุทยานโกสัมพี	และสะดือ

อีสาน	 พระพุทธรูปม่ิงเมืองและพระพุทธรูปยืนมงคล	

สะพานไม้แกด�า	พัทยานาเชือก	บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์	กู่สันรัตน์	

และพระธาตุนาดูน	จาก	6	อ�าเภอพื้นที่กรณีศึกษา

	 ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้นัน้	ผูว้จิยัได้น�าไปออกแบบและพฒันา

เป็นส่ือปฏิสัมพันธ์ต้นแบบ	 เพื่อน�าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง

	 2.	 ผลของการเกบ็ข้อมลูหลังผลิตส่ือ	ประกอบด้วย	

ผลการประเมินคุณภาพส่ือโดยผู้เชี่ยวชาญ	 และผลการ

ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งผู้วิจัยใช้หลัก

การวเิคราะห์ด้วยค่าเฉลีย่	(x̄)	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	 โดยล�าดับขั้นตอนในการด�าเนินการเก็บข้อมูลนั้น 

ผูว้จิยัได้เริม่ต้นท�าการเกบ็ข้อมลูจากผูเ้ชีย่วชาญก่อน	พบว่า	

ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพ

มากที่สุด	โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่	4.60	จากคะแนนเต็ม	5	

และผู้วิจัยได้น�าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับแก้ไข

ตามค�าแนะน�า	ทั้งด้านเนื้อหา	ด้านการออกแบบ	และด้าน

การปฏิสัมพันธ์	 เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม	 สมบูรณ์	 ตัว

สื่อน่าสนใจ	 และมีการใช้งานสื่อง่ายมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งน�าไปสู่

พัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ต้นแบบให้เป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ก่อน

จะน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง	 ในขณะที่ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อส่ือนั้น	 

พบว่า	คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมคีวามพงึพอใจมาก	

ที่คะแนน	4.48	จากคะแนนเต็ม	5

	 การอภิปรายผลทางการวิจัยในหัวข้อนี้ผู ้วิจัยจะ

กล่าวถงึประเดน็ทีส่�าคญั	ซึง่วเิคราะห์ได้จากการเกบ็ข้อมลู

ภาคสนาม	และสังเคราะห์ออกมาเป็นผลน�าไปสู่แนวคิดใน

การออกแบบจนได้รปูแบบส่ือทีเ่หมาะสม	ทีจ่ะน�าไปพฒันา

เป ็น ส่ือแผนที่อิ เ ล็กทรอนิกส ์แบบปฏิ สัมพันธ ์ เ พื่อ
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ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัมหาสารคาม	โดย

สามารถอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 การสงัเคราะห์ข้อมลูภาคสนามเพือ่ให้ได้ข้อมลู

ส�าคญั	เพือ่ทีจ่ะน�ามาพฒันาสือ่ปฏสิมัพนัธ์ต้นแบบ	จากการ

เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	 โดยแนวประเด็นค�าถามมีประเด็นเกี่ยวกับ

ความต้องการใช้สือ่เพือ่ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วของ

จงัหวัดมหาสารคาม	ท�าให้ผูว้จิยัพบว่า	จงัหวดัมหาสารคาม

มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง	 ท้ังเป็นท่ีรู้จักของนักท่อง

เที่ยวก็ดี	 และยังไม่เป็นที่รู้จักก็มีอีกมาก	 ที่ยังต้องการให้มี

การประชาสัมพนัธ์	ซ่ึงรูปแบบของสือ่ในการประชาสมัพนัธ์

การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่	ยังมีรูปแบบที่เป็นการ

สื่อสารทางเดียว	 (One-Way	 Communication)	 ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการสร้างสื่อแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์แบบ

ปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด

มหาสารคาม	ให้ผู้ใช้สื่อทราบถึงเส้นทางในการเดินทาง	ไป

ยังแหล่งท่องเที่ยว	 และยังให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

พร้อมรูปภาพประกอบ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

(อุรุวรรณ	ตุลยนิษกะ)	รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ส�าหรับพื้นที่

ท่องเที่ยว	 เป็นสื่อท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ในการเดินทาง

ท่องเทีย่วได้มากกว่าแผนท่ีแบบพกพาหรอืหนงัสอืน�าเทีย่ว	

และเป็นรูปแบบของสื่อท่ีสามารถใช้งานได้จริงบนพื้นที่	

และผลการศึกษาของ	 (ธีรภัทร	 นิธิอภิญญาสกุล)	 พบว่า	

การน�าสื่อปฏิสัมพันธ์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์	 จะท�าให้

สื่อดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	 และเกิดการกระตุ้นการรับรู้และ

ความสามารถในการจดจ�า	

	 2.	 ผลการประเมนิคณุภาพสือ่โดยผูเ้ชีย่วชาญและ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี

ต่อสื่อ	 จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	 ด้วยสถิติค่าเฉล่ีย	

เเละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 5	 ระดับ	 

ผูว้จิยัพบว่า	กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าสือ่มคีณุภาพ

อยู่ในระดับมากที่สุด	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อพัฒนาแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมี

ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์	 และผลการวิเคราะห์

ข้อมลูความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอการใช้สือ่อยูใ่น

ระดับมาก	ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้	และมี

ความสนใจต่อสือ่ทีผู่ว้จิยัได้พฒันาขึน้	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

 หลังจากที่ผู ้วิจัยได้ศึกษารูปแบบของสื่อแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม	 เพื่อพัฒนาส่ือแผนที่

อเิลก็ทรอนกิส์แบบปฏสิมัพนัธ์	ให้มปีระสทิธภิาพในการน�า

เสนอข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ใช้สื่อ

มากขึ้นนั้น	ผู้วิจัยได้พบปัญหา	ข้อจ�ากัดและแนวทางที่จะ

สามารถน�าไปพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มี	 ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น	ดังนี้

	 1.	 ข้อจ�ากัดของส่ือแผนที่อิเล็กทรอนิกส์แบบ

ปฏิสัมพันธ์	 ตัวส่ือปฏิสัมพันธ์ต้นแบบยังไม่สามารถใช้งาน

ออนไลน์ได้	 ส่งผลให้มีผู้เข้าถึงแบบจ�ากัด	 หากสื่อแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้งานออนไลน์ได้	 จะท�าให้การ

ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด

	 2.	 สือ่แผนทีอ่เิล็กทรอนกิส์แบบปฏิสัมพนัธ์	ควรมี

เมนูที่สามารถเปลี่ยนภาษาได้	เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติสามารถเข้าถึง	 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

มหาสารคามได้อย่างสะดวก

	 3.	 สือ่แผนทีอ่เิล็กทรอนกิส์แบบปฏิสัมพนัธ์	ควรมี

ตัวด�าเนินเรื่องซ่ึงจะเป็นสัตว์ประจ�าจังหวัด	 มาเป็นผู้ให้

ข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วเพือ่ความเป็นเอกลกัษณ์และน่าสนใจ

ของสื่อ

	 4.		ด้านการให้ข้อมลูของแหล่งท่องเทีย่ว	ควรมกีาร

เสริมข้อมูลอื่นๆ	เช่น	ร้านอาหาร	ที่พัก	ของดีประจ�าแหล่ง

ท่องเที่ยว	 ช่วงเวลา	 ฤดูกาลที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยว	

และจุดถ่ายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น
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การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและประเมิน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

Developing Additional Course to Promotes and Assessment 

ofScience Process Skills of Primary Students.

จีรนันท์	ปุมพิมาย1,	ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน2,	ประสาท	เนืองเฉลิม3

Jeeranan	Pumpimai1,	Songsak	Phusee-orn2,	Prasart	Nuangchalerm3

บทคัดย่อ

	 การวิจยันีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันารายวชิาเพิม่เติมเพือ่ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย	 โดยใช้การวิจัยและพัฒนาคือ	 1.การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความ

ต้องการจ�าเป็นและแนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	โดย

วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น	 ป.	 4-6	 สัมภาษณ์

และสังเกตการสอนครู	 สัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์และสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมของครู	 2.การสร้างรายวิชาฯ	 โดย

สัมภาษณ์ครูแกนน�า	สนทนากลุ่ม	ประชุมอภิปรายหาข้อสรุปความสอดคล้อง	และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม

ของรายวิชาฯ	3.ทดลองสอนรายวชิาฯซึง่ผู้วจิยัสอนนกัเรยีนชัน้	ป.5	โดยทดสอบก่อนเรยีน	หลงัเรยีนและหลงัเสรจ็สิน้การ

เรียนแล้ว	2	สัปดาห์	4.การประเมินผลรายวิชาฯ	โดยประเมินปัจจัยน�าการปฏิบัติและผลลัพธ์	

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.	 สภาพปัจจบุนันกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และผลสัมฤทธิท์างการเรยีนต�า่มจีติวทิยาศาสตร์

ปานกลาง	ครูเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ใช้การวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิครมีูปัญหาขาดแคลน

สื่อครูเห็นว่าจ�าเป็นและต้องการให้พัฒนารายวิชาเพิ่มเติมฯขึ้น	ควรเพิ่มเวลาฝึกทักษะให้มากขึ้นและเน้นการปฏิบัติจริง

	 2.	 รายวิชาเพิ่มเติมฯ	 มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ	 สามารถใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์	ประกอบด้วย	3	หน่วยการ

เรียนรู้	ได้แก่	1)	มารู้จักทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันเถอะ	2)	มหัศจรรย์ของน�้า3)	มหัศจรรย์ของสาร	แรง	และ

พลงังาน	โดยจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบวงล้อปัญหา	ท�าการวดัและประเมนิผลตามสภาพจริง	จากผลการประเมนิรายวชิา

เพิ่มเติมฯโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก

1	นิสิตปริญญาเอก	สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	(กศ.ด.)	(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)	อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	รองศาสตราจารย์	ดร.	(กศ.ด.)	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 3.		ผลการทดลองสอนรายวิชาเพิ่มเติมฯ	ของกลุ่มทดลองที่	1	และ	2	เป็นไปในลักษณะเดียวกัน	ดังนี้

	 	 3.1		 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและจติวทิยาศาสตร์หลังเรยีน	และ

หลังเรียน	2	สัปดาห์	ของกลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 3.2		 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน	กับ

คะแนนดังกล่าวหลังเรียน	2	สัปดาห์	ของกลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	ไม่แตกต่างกัน	แสดงว่านักเรียนที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมฯ	

มีความคงทนในการเรียนรู้

	 4.		ผลการประเมินรายวิชาฯ	

	 	 4.1	 ปัจจัยน�า	ครูมีความพร้อมในการสอน	รายวิชาฯเหมาะสม	สอดคล้องกับหลักการสอนวิทยาศาสตร์	

	 	 4.2		 การปฏบิตั	ิกจิกรรมเน้นการปฏบิตัจิรงิ	วดัและประเมนิผลได้ครอบคลุมและจดัสภาพแวดล้อมเหมาะสม	

	 	 4.3		 ผลลัพธ์	 ใช้ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยา

ศาสตร์	จากการทดลองสอนในข้อ	3	

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม,	ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Abstract

	 This	research	aims	to	develop	additional	course	for	promotes	and	assessment	of	science	process	

skills	of	primary	students	by	the	research	and	development	process.	Phase	I	The	study	and	analysis	

current	conditions,	problems,	need	and	development	to	promote	learning	and	assessment	science	

process	skills	of	elementaryschoolstudents	by	test	student’s	science	process	skills,	 interviews	and	

observation	teacher’s	teaching,	interviews	supervisorsandquery	science	learning	activity	of	teachers. 

Phase	II	Developing	additional	course	by	interviews	withleading	science	teachers,	focus	group,	Multi-

Attribute	Consensus	Reaching,	after	that	suitability	check	of	the	additional	course	with	experts.	Phase	

III	The	implement	additional	course	by	the	researcher	with	Prathomsuksa	V	by	pretest,	posttest	and	

after	finish	for	two	weeks	test	the	science	process	skills,	achievementand	scientific	mind	of	the	students	

again.	Phase	IV	The	evaluation	of	additional	course	consist	of	evaluation	antecedents,	transactions	

and	outcomes.	

The results of the study : 

	 1.	 The	 current	 conditions,	 the	 studentshave	 low	 science	 process	 skillsandscience	

achievement,moderate	scientific	mind,	the	teacher’s	teaching	are	focus	ontrainingthe	science	process 

skills	and	assessmentfor	learning	by	authenticassessment.	There areshortagesinstruction	media.The 

teachers	havecommented	thatit	is	necessary	andneedtodevelopadditionalcourses	and	addmore	time	

tolearn,	focus	on	practicality



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

207

	 2.		The	additional	course	to	promotes	and	assessment	science	process	skills	of	primary	students	

aims	to	develop	student’s	understanding,	can	use	science	process	skills	to	pursuit	the	knowledge	

,solvetheir	own	problems	and	have	scientific	mind.	This	course	consist	of	3	units	including	1)	Get	to	

knowthe	 science	process	 skillsas	well	 2)	Wonders	 ofWater	 3)	 The	magic	 ofcompoundstrengthand	

energy.	 The	 learning	 activities	 of	 this	 course	 is	 Thinking	 Actively	 in	 a	 Social	 Context	 (TASC)	 and	

assessmentfor	learning	by	authenticassessment.This	courseoverallareasonablelevel.

	 3.		The	same	resultsof	implementing	additional	course	for	promotes	and	assessment	of	science	

process	skills	for	primary	students	of	the	both	experimental	group	found	that	:

	 	 3.1		 Thescience	 process	 skills,achievementand	 scientific	 mindafter	 learningand	

aftertwoweeksof	the	both	experimental	groupwerehigher	thanpretest	atthelevel	of	statisticalsignificance	

.01.

	 	 3.2		 Thescience	 process	 skills,achievementand	 scientific	 mindafter	 learningand	

aftertwoweeksof	the	both	experimental	groupwere	not	difference,	so	this	result	show	that	the	students	

who	learn	with	the	additional	course	for	promotes	and	assessment	of	science	process	skills	for	primary	

students	have	learning	retention.	

	 4.		The	results	of	evaluation	the	additional	course	for	promotes	and	assessment	of	science	

process	skills	for	primary	students	found	that.

	 	 4.1		 Antecedents	:	The	teacher	is	preparingto	teachas	well.Theadditional	course	is	appropriate	

for	the	students,	according	with	the	principleof	science	teaching.

	 	 4.2		 Transactions	:	The	learning	activities	focus	on	practicality.	The	measurement	and	evaluation	

are	cover.	The	environmental	organization	areappropriate.	

	 	 4.3		Outcomes	:	This	results	are	evaluation	in	Phase	III.	

 Keyword : Developing	Additional	Course,	Science	Process	Skills

บทน�า

	 วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึง่เป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้	ทุกคนจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ให้รูว้ทิยาศาสตร์	เพือ่ทีจ่ะมคีวามรูค้วามเข้าใจในธรรมชาติ

และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	(สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2555	ก:	2)	ดังนั้นการ

สอนวทิยาศาสตร์ต้องสอนให้ผูเ้รยีนสามารถใช้กระบวนการ

คิดด้วยตนเองและเกิดทักษะท่ีส�าคัญ	 โดยเน้นให้ผู้เรียน

สามารถตั้งสมมติฐานและสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ	ด้วย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นความสามารถ

และความช�านาญในการใช้ความคิดและกระบวนการคิด

เพื่อค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ	การคิดลักษณะ

นีเ้ป็นทกัษะทางปัญญาและเป็นการท�างานของสมองอกีทัง้

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์นัน้มคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื่องจากเป็นทักษะที่ใช้ 

ในการแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และแก้ปัญหา 

(อุดมศักดิ์	 ธนกิจรุ่งเรือง.	 2546	 :	 26-27)นอกจากนี้ยังมี

ความเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิด	
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พฤติกรรมการแสดงออก	 ตลอดจนคุณลักษณะหรือนิสัย

ของบุคคลในทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นผลมาจากอารมณ์	

ความรู้สึกนึกคิดน้ันๆ	 ท่ีได้มีการพัฒนาขึ้นมาในตัวผู้เรียน

เป ็นผลจากประสบการณ์และการเรียนรู ้หรือได ้รับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 ซึ่งจะมีอิทธิพล

ต่อความคิด	การตัดสินใจ	การกระท�า	หรือพฤติกรรมของ

บุคคลต่อความรู้หรือส่ิงท่ีมีความเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์นั้นประกอบด้วยเจตคติทางวิทยาศาสตร์

และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ได้แก่	 ความอยากรู้อยากเห็น	

ความมีเหตุผล	 ความใจกว้าง	 ความซื่อสัตย์ความพยายาม

มุ่งมั่น	ความรอบคอบ	ความรับผิดชอบ	ความร่วมมือช่วย

เหลือ	 ความสร้างสรรค์	 และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์	 

ซึ่งได้แก่	 ความสนใจในวิทยาศาสตร์	 การเห็นคุณค่าทาง

วิทยาศาสตร ์	 ความเชื่อและค ่านิยมที่ เกี่ยวข ้องกับ

วิทยาศาสตร์	 และคุณธรรมและจริยธรรม	 ท่ีเก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(2555	ข	:	146-151)

	 ข้อมูลการประเมินในโครงการต่างๆ	 เช่น	 การ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	 PISA	 (Programmed	 for	

International	 Student	 Assessment)	 โครงการวิจัย

ประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกับ

นานาชาติ	 TIMSS	 (The	 International	Mathematics	

and	 Science	 Study)	 การทดสอบทางการศึกษาระดับ 

ชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 และการทดสอบ	 LAS	 (Local	

Assessment	System)	พบว่า	ผลการประเมนิอยูใ่นเกณฑ์

ไม่น่าพึงพอใจ	เช่น	การประเมิน	PISA	ปี	2555	มีประเทศ

เข้าร่วม	65	ประเทศ	พบว่า	วิชาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อยูใ่นอนัดบัที	่50	(ธรีตร์ิบรรเทงิ.	2556	:	ออนไลน์)	ผลการ

ประเมินโครงการ	TIMSS	ปี	2554	พบว่า	นักเรียนของไทย

มีคะแนนอยู ่ ในระดับต�่า	 (สถาบันส ่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี	2556	:	5-12)	ผลการทดสอบ	

O-NET	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 วิชาวิทยาศาสตร์

ตัง้แต่	ปี	2551-2555	พบว่า	มคีะแนนเฉลีย่	51.68,	38.67,	

41.56,	40.82	และ	37.46	ตามล�าดบั	จากคะแนนเต็ม	100	

4

คะแนน	 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่ลดลง	 (ส�านักทดสอบ

ทางการศกึษาแห่งชาติ.	2556	:	ออนไลน์)	และ	การทดสอบ	

LAS	กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ปีการศกึษา	2553-

2555	 วิชาวิทยาศาสตร์	 พบว่า	 มีคะแนนเฉลี่ย	 18.02,	

13.25	และ	17.18	ตามล�าดับ	จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 1.	

2555	 :	 5-7)	 ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า	 จากข้อมูล 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของไทยนัน้ยงัมปัีญหาและไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าท่ีควร

การทีจ่ะแก้ปัญหาดงักล่าวสามารถกระท�าได้หลายแนวทาง	

อาทิ	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการพฒันาศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรูข้อง

ครกูารพฒันาให้ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวทิยาศาสตร์	

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การพัฒนา

รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหา

ผูเ้รยีนขาดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได้	เนือ่งจาก

หลกัสตูรเป็นมวลประสบการณ์ทุกอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เรียนการสอน	มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นเอกสารหลกัฐาน	กระบวนการ

ที่ใช้ในการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรม	สื่อวัสดุต่างๆ	ที่

จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา	 (ชวลิต	 

ชูก�าแพง.	2551	:	18)	ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนและด�าเนินการ

ตามระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	

Development)	โดยใช้การวิจัยผสานวิธี	รูปแบบการวิจัย

ผสานวิธีแบบอธิบายตามล�าดับเวลา	 (Explanatory	

sequential	design)	(Creswell.	2012	:	535)	เพื่อศึกษา

และวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความต้องการจ�าเป็น

และแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 จากน้ัน

ท�าการสร้างรายวิชาเพิ่มเติม	 ใช้กระบวนการพัฒนาตาม

แนวคิดของ	Tyler	 (1949	 :	3)	บูรณาการกับแนวคิดการ

พฒันารายวชิาเพิม่เตมิของ	พมิพนัธ์	เดชะคปุต์	และ	พเยาว์	

ยินดีสุข	(2557	:	15-17)	ประกอบด้วย	4	ขั้น	ได้แก่	ขั้นที่	

1	การก�าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร	ขั้นที่	2	การเลือก

4
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คะแนน	 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่ลดลง	 (ส�านักทดสอบ

ทางการศกึษาแห่งชาต.ิ	2556	:	ออนไลน์)	และ	การทดสอบ	

LAS	กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ปีการศกึษา	2553-

2555	 วิชาวิทยาศาสตร์	 พบว่า	 มีคะแนนเฉลี่ย	 18.02,	

13.25	และ	17.18	ตามล�าดับ	จากคะแนนเต็ม	40	คะแนน	

(ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 1.	

2555	 :	 5-7)	 ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ต�่า	 จากข้อมูล 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของไทยนัน้ยงัมปัีญหาและไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าท่ีควร

การทีจ่ะแก้ปัญหาดงักล่าวสามารถกระท�าได้หลายแนวทาง	

อาทิ	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการพฒันาศกัยภาพด้านการจดัการเรียนรูข้อง

ครกูารพฒันาให้ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรียนวทิยาศาสตร์	

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การพัฒนา

รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหา

ผูเ้รยีนขาดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้	เน่ืองจาก

หลกัสตูรเป็นมวลประสบการณ์ทุกอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เรียนการสอน	มท้ัีงส่วนทีเ่ป็นเอกสารหลกัฐาน	กระบวนการ

ที่ใช้ในการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรม	สื่อวัสดุต่างๆ	ที่

จัดข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา	 (ชวลิต	 

ชูก�าแพง.	2551	:	18)	ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนและด�าเนินการ

ตามระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	

Development)	โดยใช้การวิจัยผสานวิธี	รูปแบบการวิจัย

ผสานวิธีแบบอธิบายตามล�าดับเวลา	 (Explanatory	

sequential	design)	(Creswell.	2012	:	535)	เพื่อศึกษา

และวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความต้องการจ�าเป็น

และแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 จากน้ัน

ท�าการสร้างรายวิชาเพิ่มเติม	 ใช้กระบวนการพัฒนาตาม

แนวคิดของ	Tyler	 (1949	 :	3)	บูรณาการกับแนวคิดการ

พฒันารายวชิาเพิม่เตมิของ	พมิพนัธ์	เดชะคปุต์	และ	พเยาว์	

ยินดีสุข	(2557	:	15-17)	ประกอบด้วย	4	ขั้น	ได้แก่	ขั้นที่	

1	การก�าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร	ขั้นที่	2	การเลือก

4

ประสบการณ์การเรยีน	โดยใช้แนวคดิการจดัการเรยีนรู้แบบ

วงล้อปัญหา(Thinking	 Actively	 in	 a	 Social	 Context	

(TASC))	ขั้นที่	 3	การจัดประสบการณ์การเรียนรู้	 ขั้นที่	 4	

การประเมินผล	 โดยใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง	

(Authentic	 Assessment)หลังจากนั้นน�าหลักสูตรไป

ทดลองใช้	 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 โดยใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบวดัซ�า้	(Repeated	Measures	Design)	สดุท้าย

การประเมินผลรายวิชาเพิ่มเติม	 ใช้รูปแบบการประเมิน	

Responsive	Model	ของ	Stake	(สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์.	

2551	:	301-302)	

	 จากปัญหาและแนวคิดที่กล่าวมา	ผู้วิจัยจึงได้สนใจ

ทีจ่ะพฒันารายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา

ตอนปลาย	 เพื่อเป ็นแนวทางในการยกระดับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอันจะส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารายวิชา

เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย	 โดยม ี

จุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	

ความต้องการจ�าเปน็และแนวทางพฒันาการจัดการเรยีนรู้

เพ่ือส่งเสริมและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 2.	 เพื่อสร้างรายวิชาเพิ่มเติมเพ่ือส่งเสริมและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ประถมศึกษาตอนปลาย

	 3.	 เพื่อทดลองสอนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 4.	 เพื่อประเมินผลรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ใช ้กระบวนการวิจัยและพัฒนา	

(Research	and	Development)	ประกอบด้วย	4	ขัน้ตอน

ดังนี้

 ขั้นตอนที่	1	การศึกษาและวเิคราะห์สภาพปัจจบุนั	

ปัญหา	 ความต้องการจ�าเป็นและแนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์

	 2.		แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 3.		แบบสอบถามจิตวิทยาศาสตร์

	 4.		แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

	 5.		แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง

	 6.	 แบบสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 ทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที	่4-6สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ	 เขต	1	โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

จ�านวน	600	คน

	 2.		สัมภาษณ์ครูแกนน�าวิทยาศาสตร์	 6	 คน	 ครู

วิทยาศาสตร์	6	คน	และศึกษานิเทศก์	3	คน	เพื่อรวบรวม

ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เทคนิคการสอน	 การวัด

และประเมินผลการเรียนรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอน

วิทยาศาสตร์	 ตลอดจนแนวทางการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 3.	 สังเกตการสอนครูแกนน�าวิทยาศาสตร์	 6	 คน	

และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	6	คน
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	 4.	 สอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4-6	จ�านวน	482	คน	

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		ข้อมลูเชงิปรมิาณ	โดยการค�านวณค่าเฉลีย่	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และร้อยละ

	 2.		ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สังเกตการสอนและการสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา	(content	analysis)

 ขั้นตอนที่	2	การสร้างรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิ

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย	

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

	 2.		แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

	 3.		แบบสอบถามส�าหรับการการประชุมอภิปราย

หาข้อสรุปความสอดคล้อง

	 4.		แบบประเมินความเหมาะสมของรายวิชาเพิ่ม

เติม

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		สมัภาษณ์ครแูกนน�าวิทยาศาสตร์ระดบัประถม

ศกึษา	จ�านวน	5	คน	เกีย่วกบัแนวทางในการส่งเสริมทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

	 2.		จดัการสนทนากลุม่โดยผูว้จิยักับครผููร่้วมพฒันา

รายวชิาเพิม่เตมิ	ซึง่เป็นครผููส้อนวทิยาศาสตร์ระดบัประถม

ศึกษา	 จ�านวน	 10	 คน	ท�าการพิจารณาความถูกต้องและ

ความเหมาะสมของร่างรายวิชาเพิ่มเติม	โดยแยกพิจารณา

ตามองค์ประกอบของรายวิชาเพิ่มเติมฯ

	 3.	 จดัการประชุมอภปิรายหาข้อสรปุความสอดคล้อง	

(Multi-Attribute	 Consensus	 Reaching	 :	 MACR)	 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	 จ�านวน	 20	 คน	 ได้แก่	 ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	จ�านวน	5	คน	และ

นกัเรยีน	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6	ชัน้ละ	5	คน	รวม	15	คน

ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรายวิชา

5

เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 4.		ตรวจสอบความเหมาะสมของรายวชิาเพิม่เตมิ

โดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	9	คน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการ

ประชุมอภิปรายหาข้อสรุปความสอดคล้อง	ดังนี้

	 	 1.1	 วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยการ

วิเคราะห์ค่ามัธยฐาน	(Median	:	Mdn)	

	 	 1.2	 การพิจารณาข้อมูลเพื่อหาฉันทามติ	โดย

การค�านวณค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

	 2	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 วิเคราะห์ความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญโดยค�านวณค่าเฉลี่ย	

	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ

การสนทนากลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	

 ขั้นตอนที่	3	ทดลองสอนรายวิชาเพิ่มเติม

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 1.	 รายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา

ตอนปลาย

	 2.	 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	

	 3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์

	 4.	 แบบสอบถามจิตวิทยาศาสตร์	

	 5.	 แบบสังเกตการทดลองสอนรายวิชาเพิ่มเติม

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ทดลองสอนรายวิชาเพิ่มเติมพัฒนาขึ้นกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ	 เขต	 1	 ได้แก่	 กลุ่มทดลองที่	 1	 เป็น

นักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลาง	จ�านวน	32	คน	และกลุ่ม

ทดลองที	่2	เป็นนกัเรยีนจากโรงเรยีนขนาดเลก็	จ�านวน	6	คน	

ใช้แบบแผนการทดลองแบบวดัซ�า้	(Repeated	Measures	

Design)	โดยท�าการวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	
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	 4.	 สอบถามสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	4-6	จ�านวน	482	คน	

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		ข้อมลูเชงิปรมิาณ	โดยการค�านวณค่าเฉล่ีย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และร้อยละ

	 2.		ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สังเกตการสอนและการสัมภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา	(content	analysis)

 ขั้นตอนที่	2	การสร้างรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิ

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย	

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	

	 2.		แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

	 3.		แบบสอบถามส�าหรับการการประชุมอภิปราย

หาข้อสรุปความสอดคล้อง

	 4.		แบบประเมินความเหมาะสมของรายวิชาเพิ่ม

เติม

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		สมัภาษณ์ครแูกนน�าวิทยาศาสตร์ระดบัประถม

ศกึษา	จ�านวน	5	คน	เกีย่วกบัแนวทางในการส่งเสริมทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

	 2.		จดัการสนทนากลุม่โดยผูว้จิยักบัครผููร่้วมพฒันา

รายวชิาเพิม่เตมิ	ซึง่เป็นครผููส้อนวทิยาศาสตร์ระดบัประถม

ศึกษา	 จ�านวน	 10	 คน	ท�าการพิจารณาความถูกต้องและ

ความเหมาะสมของร่างรายวิชาเพิ่มเติม	โดยแยกพิจารณา

ตามองค์ประกอบของรายวิชาเพิ่มเติมฯ

	 3.	 จดัการประชุมอภปิรายหาข้อสรปุความสอดคล้อง	

(Multi-Attribute	 Consensus	 Reaching	 :	 MACR)	 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	 จ�านวน	 20	 คน	 ได้แก่	 ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	จ�านวน	5	คน	และ

นกัเรยีน	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6	ชัน้ละ	5	คน	รวม	15	คน

ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรายวิชา

5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ก่อนเรียน	 (Pretest)	 จากน้ันทดลองสอนนักเรียนโดยใช้

รายวิชาเพ่ิมเตมิฯ	ทีพ่ฒันาข้ึน	เมือ่เสรจ็สิน้การสอนแล้ววัด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและจติวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีนหลงัเรยีน	(Posttest)	

หลงัจากนัน้อกี	2	สปัดาห์	ท�าการวดัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง

  การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มทดลองแต่ละกลุ่มโดยใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	 (One	

way	repeated	measure	ANOVA)	(ทรงศักดิ์	ภูสีอ่อน.

2554	:	147-158)	

 ขั้นตอนที่	4		ประเมินรายวิชาเพิ่มเติมฯ

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.		แบบสัมภาษณ์ครู

	 2.		แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

	 3.		แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม

	 4. 	 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบสอบถามจิตวิทยาศาสตร์

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ใช้รูปแบบการประเมิน	 Responsive	Model	 ซึ่ง

ประเมนิทัง้ปัจจยัน�า	การปฏบิตั	ิและ	ผลลพัธ์	โดยสมัภาษณ์

ครูผู้สังเกตการณ์	จ�านวน	2	คน	และสนทนากลุ่มนักเรียน

กลุ่มทดลองที่	1	และ	2	จ�านวน	38	คน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	คือ	ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 และ

จิตวิทยาศาสตร์	ด�าเนินการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่	3	

	 2.	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์	 การสังเกต	 และการสนทนากลุ่มโดยใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา	(Content	analysis)	

ผลการศึกษา

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและวิ เคราะห ์สภาพ

ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจ�าเป็นและแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนประถม

ศึกษาตอนปลาย

  1.1  สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต�่า	 (ร้อยละ	

41.52	และ	39.28	ตามล�าดับ)	ส่วนจิตวิทยาศาสตร์อยู่ใน

ระดับปานกลาง	(x̄ =	2.99)	กิจกรรมที่เน้นการฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครูแกนน�าใช้	 ได้แก่	 การ

ทบทวนความรู้เดิม	โดยใช้ค�าถาม	การสังเกตภาพ	การฝึก

ปฏิบัติจริง	 การทดลอง	 การฝึกออกแบบตารางบันทึกผล

การทดลอง	 การน�าเสนอผลการทดลอง	 การเขียนแผนผัง

ความคิดน�าเสนอข้อมูลใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู	้

(5E)	การใช้สือ่ของจรงิ	เรยีนจากสิง่ทีง่่ายไปหาส่ิงทีย่าก	การ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม	 จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ

ของนักเรียน	 จัดกิจกรรมเล่นปนเรียน	 นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการจดัหาส่ือการเรยีนรู	้การสอนแบบโครงงาน	การสอน

โดยการสาธติ	ส่วนครผูู้สอนทัว่ไปส่วนใหญ่สอนตามเนือ้หา

สาระในหนงัสอืเรยีน	ใช้การบรรยายเป็นหลกั	มส่ีวนน้อยที่

เน้นการปฏิบัติจริง	 เน้นเนื้อหามากกว่าการฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ในด้านการวัดและประเมิน

ผล	ครูใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง	

  1.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นกัเรยีนขาดพืน้ฐานด้านทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

ไม่ใฝ่เรียนรู้	 อ่านไม่คล่อง	 ครูผู้สอนมีภาระงานมาก	 สอน

หลายสาระและสอนไม่ตรงสาขาทีจ่บมา	ขาดแคลนสือ่การ

สอน	และหน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายในการยกระดับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาต	ิ

(O-NET)	 ท�าให้ครูมุ่งสอนให้จบเน้ือหาและติวข้อสอบ

มากกว่าการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  1.3 ความต้องการจ�าเป็น	 ครูมีความคิดเห็น
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ว่ามคีวามจ�าเป็นและต้องการให้พฒันารายวชิาเพิม่เตมิเพือ่

ส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  1.4 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โดยการเพิ่มเวลาในการฝึกทักษะให้มากขึ้น

เน้นการปฏิบัติจริง	 การสอนแบบโครงงาน	 การสร้าง

สถานการณ์จ�าลอง	 สอนจากง่ายไปหายากใช้ค�าถามที่

เหมาะสมเทคนิคการเล่นปนเรียน	 จัดโครงการ	 “อัจฉริย

ภาพทางวิทยาศาสตร์”	 การแก้ปัญหาด้วยวิธี	 Case	

Studyการใช้สือ่ทีเ่ป็นของจรงิ	และให้นกัเรียนมส่ีวนร่วมใน

การจัดหาสื่อการเรียนรู้	 เน้นการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริงอย่างรอบด้านส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลใช้เครื่องมือวัดผลที่มี

คุณภาพ	 เน้นให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและปลูกฝัง

จิตวิทยาศาสตร์

 ตอนที่ 2 ผลการสร้างรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่ง

เสริมและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 จากการสมัภาษณ์ครแูกนน�าวทิยาศาสตร์	การสนทนา

กลุม่	(Focus	Group)	การอภปิรายหาข้อสรปุความสอดคล้อง	

และการประเมินความเหมาะสมของรายวิชาเพิ่มเติมโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้วิจัยท�าการปรับรายวิชาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์	

โดยสรปุได้ว่ารายวชิาเพิม่เตมิมคีวามมุง่หมายเพือ่ให้ผูเ้รยีน

มีความรู้ความเข้าใจ	 สามารถใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วย

ตนเอง	และเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์	ประกอบด้วย	3	หน่วย

การเรียนรู ้	 ได้แก่	 1)	 มารู ้จักทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์กันเถอะ	2)	มหัศจรรย์ของน�้า	3)	มหัศจรรย์

ของสาร	แรง	และพลังงาน	โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

วงล้อปัญหา	 8	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นรวบรวมขั้นแยกแยะ	 

ขั้นเกิดความคิด	 ขั้นตัดสินใจขั้นทดลองขั้นประเมิน	 ขั้น

ตดิต่อสือ่สาร	และขัน้เรยีนจากประสบการณ์ท�าการวดัและ

ประเมนิผลตามสภาพจรงิ	โดยการสงัเกต	การประเมนิการ

ปฏิบัติ	การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานและการทดสอบ

 ตอนที่ 3 ผลการทดลองสอนรายวชิาเพิม่เติมเพือ่

ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 ผลการทดลองสอนรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ประถมศึกษาตอนปลายของกลุ่มทดลองที่	1	และ	2	เป็น

ไปในลักษณะเดียวกัน	สรุปได้	ดังนี้

	 	 3.1	 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน	

(Posttest	2)	ของกลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	สูงกว่าก่อนเรียน	

(Pretest	1)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 3.2	 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์	 หลังเรียน	 2	

สัปดาห์	 (Follow	3)	 ของกลุ่มทดลองทั้ง	 2	กลุ่ม	 สูงกว่า

ก่อนเรียน	(Pretest	1)	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.01

	 	 3.3	 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน	

(Posttest	 2)	 กับคะแนนดังกล่าวหลังเรียน	 2	 สัปดาห์	

(Follow	3)	ของกลุ่มทดลองทัง้	2กลุ่ม	ไม่แตกต่างกนั	แสดง

ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิและประเมนิ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความคงทนในการ

เรียนรู้

 ตอนที่ 4 ผลการประเมนิผลรายวชิาเพิม่เตมิเพ่ือ

ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

  4.1 ปัจจัยน�า (Antecedents)

	 	 	 4.1.1	 ครผููส้อนเป็นผูม้คีวามรูแ้ละเตรยีม

ความพร้อมเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติมฯ	เป็นอย่างดี	

	 	 	 4.1.2		 นกัเรยีน	ในระยะเริม่ต้นขาดความ

พร้อม	 เมื่อท�าการทดสอบก่อนเรียน	 (Pretest)	 พบว่า	

นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์

อยู่ในระดับต�่า	

	 	 	 4.1.3		 รายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

87
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ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 ผลการทดลองสอนรายวชิาเพิม่เตมิเพ่ือส่งเสรมิและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ประถมศึกษาตอนปลายของกลุ่มทดลองที่	1	และ	2	เป็น

ไปในลักษณะเดียวกัน	สรุปได้	ดังนี้

	 	 3.1	 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน	

(Posttest	2)	ของกลุ่มทดลองทั้ง	2	กลุ่ม	สูงกว่าก่อนเรียน	

(Pretest	1)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 3.2	 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์	 หลังเรียน	 2	

สัปดาห์	 (Follow	3)	 ของกลุ่มทดลองทั้ง	 2	กลุ่ม	 สูงกว่า

ก่อนเรียน	(Pretest	1)	อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.01

	 	 3.3	 คะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน	

(Posttest	 2)	 กับคะแนนดังกล่าวหลังเรียน	 2	 สัปดาห์	

(Follow	3)	ของกลุม่ทดลองทัง้	2กลุม่	ไม่แตกต่างกนั	แสดง

ว่านกัเรยีนทีเ่รยีนรายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิและประเมนิ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความคงทนในการ

เรียนรู้

 ตอนที่ 4 ผลการประเมนิผลรายวชิาเพิม่เตมิเพ่ือ

ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

  4.1 ปัจจัยน�า (Antecedents)

	 	 	 4.1.1	 ครผููส้อนเป็นผูม้คีวามรู้และเตรยีม

ความพร้อมเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติมฯ	เป็นอย่างดี	

	 	 	 4.1.2		 นกัเรยีน	ในระยะเร่ิมต้นขาดความ

พร้อม	 เม่ือท�าการทดสอบก่อนเรียน	 (Pretest)	 พบว่า	

นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์

อยู่ในระดับต�่า	

	 	 	 4.1.3		 รายวชิาเพิม่เตมิเพือ่ส่งเสรมิและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	มีความเหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน	 สอดคล้องกับหลักการสอนวิทยาศาสตร์	 เน้นให้

นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าง

แท้จริง	

  4.2  การปฏิบัติ (Transactions)

	 	 	 4.2.1	 การด�าเนินกิจกรรมกิจกรรมการ

เรียนรู้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน	 เน้นการปฏิบัติ

จริง	มีลักษณะเป็น	Active	Learning	สอดคล้องกับหลัก

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ในระยะแรกนักเรียนยังไม่

สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

ปฏิบัติกิจกรรม	 ต่อมานักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	

เข้าใจและล�าดบัขัน้ตอนการเรยีนรู	้และในระยะสดุท้ายของ

การทดลอง	นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แสวงหาความรู้และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง	นักเรียน

ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข	 สามารถวิเคราะห์วิธีการ

เรียนรู้ของตนเองได้	

	 	 	 4.2.2	 การวัดและประเมินผลระหว่าง

ด�าเนินกิจกรรมมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับ

พฤติกรรมที่ต้องการวัดเครื่องมือวัดผลมีความเหมาะสม	

เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน	

	 	 	 4.2.3	 การจัดสภาพแวดล้อมระหว่าง

ด�าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม	 และเร้าความสนใจของ 

ผู้เรียน

  4.3  ผลลัพธ์ (Outcomes) ประเมินผลจาก

ผลการทดลองสอนในขัน้ตอนที	่3	ซึง่กล่าวไว้แล้วในผลการ

ศึกษาตอนที่	3	

สรุปผล

 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา ความต้องการจ�าเป็นและแนวทางการพฒันาการ

จดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิและประเมนิทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย

  1.1  สภาพปัจจุบัน

	 	 	 1.1.1	 จากการทดสอบทักษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	 

พบว่า	อยูใ่นระดบัต�า่	และมจีติวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปาน

กลาง	อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่สอนตามเนื้อหา

สาระในหนงัสอืเรยีน	ใช้การบรรยายเป็นหลกั	มส่ีวนน้อยที่

เน้นการปฏิบัติจริง	 เน้นเนื้อหามากกว่าการฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และข้อมูลพื้นฐานของครู

จากการตอบแบบสอบถาม	พบว่า	ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้

จบสาขาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง	 และต้องสอนวิชาอื่นๆ	

ด้วยจึงท�าให้การจัดการเรียนรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ	ส่งผล

ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต�่า	 และส่ง

ผลกระทบถึงจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย

	 	 	 1.1.2	 สภาพการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ของครผููส้อน	พบว่า	ครแูกนน�าวทิยาศาสตร์จดักจิกรรมการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ใช้

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย	ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

Sharp	and	others	(2011	:	53)	กล่าวว่า	เด็กจะมีความ

สุขในการท�ากิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นช่ัวโมง	 ครูต้อง

ประเมนิเพือ่วางแผนการท�างานให้เดก็	งานทีใ่ห้เดก็ท�าควร

มีความท้าทาย	 กระตุ้นและตรงกับความต้องการของเด็ก	

ซึ่งสอดคล้องกับ	Wallace,	Diana	&	Andrew	(2009	:	8)

ทีก่ล่าวว่าเด็กทกุคนเกดิมาพร้อมกบัความอยากรูอ้ยากเหน็

การถามค�าถามเพื่อค้นหาเก่ียวกับโลกที่พวกเขาอาศัยอยู	่

ช่วยพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นและการสืบสวน	 ซึ่งพ่อ

แม่และครูเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู 

แกนน�าวิทยาศาสตร์จบสาขาวิทยาศาสตร์มาโดยตรง	 มี

ประสบการณ์การสอนไม่ต�่ากว่า	10	ปี	มีการอบรมสัมมนา

ส่งนักเรียนเข้ารว่มประกวดกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์	ส่วน

ครูผู้สอนท่ัวไปส่วนใหญ่สอนตามเนื้อหาสาระในหนังสือ

เรียน	 ใช้วิธีสอบแบบบรรยายเป็นหลัก	และวัดผลนักเรียน
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ด้วยการทดสอบ	 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่าครูเหล่าน้ีไม่ได้จบ

สาขาวิทยาศาสตร์	ท�าให้ไม่เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์	

  1.2  ปัญหา

	 	 	 1.2.1	 นักเรียนมีพฤติกรรม	 ไม่ใฝ่เรียน	

ขาดพื้นฐานด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	อ่าน

ไม่คล่อง	 อาจเป็นเพราะว่านักเรียนไม่ได้รับการดูแลอย่าง

ใกล้ชดิ	และได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์น้อย	

	 	 	 1.2.2	 ครูมีภาระงานมาก	 สอนหลาย

สาระและไม่ตรงสาขาท่ีจบมา	 อีกท้ังมุ่งสอนให้จบเนื้อหา

และท�าการตวิข้อสอบให้กบันกัเรยีนมากกว่าทีจ่ะฝึกทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าหน่วย

งานต้นสังกัดมีการก�าหนดนโยบายในการยกระดับผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนและผลการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	

ท�าให้ครูต้องเร่งสอนให้จบทันเวลาก่อนที่จะสอบ	O-NET

	 	 	 1.2.3	 ด้านสือ่การเรียนรูบ้างอย่างหาซือ้

ยาก	เป็นเพราะว่าสื่อการเรียนรู้บางอย่างมีลักษณะเฉพาะ	

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองวิทยาศาสตร์	 ซ่ึงไม่มีขายตามร้าน

ค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป	

  1.3  ความต้องการจ�าเป็นครูมีความคิดเห็น

ว่ามคีวามจ�าเป็นและต้องการให้พฒันารายวชิาเพิม่เตมิเพือ่

ส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์

เนือ่งจากเป็นการเพ่ิมเวลาการเรยีนวทิยาศาสตร์ให้มากขึน้

เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือน

เครื่องมือที่จ�าเป็นในการใช้แสวงหาความรู้และแก้ปัญหา	

ซึ่งเป็นทักษะทางปัญญาเพราะเป็นการท�างานของสมอง	

การคดิมท้ัีงการคดิพืน้ฐานหรอืการคดิในระดบัต�า่	(พมิพนัธ์	

เดชะคุปต์	และพเยาว์	ยินดีสุข.	2548	:	9)

  1.4  แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

เพือ่ส่งเสริมและประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 	 	 เพิม่เวลาฝึกทกัษะให้มากขึน้	เพราะทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาและฝึกบ่อยๆ	เน้น

การปฏบิตัจิรงิการสอนแบบโครงงาน	การสร้างสถานการณ์

จ�าลอง	เน้นให้นกัเรยีนเรยีนอย่างมคีวามสขุ	สนกุสนานสอน

ให้ครบทุกเนื้อหา	 ตามล�าดับจากง่ายไปหายาก	 ใช้เทคนิค

การถามค�าถามการเล่นปนเรยีน	จดัโครงการ	“อจัฉรยิภาพ

ทางวทิยาศาสตร์”	การแก้ปัญหาด้วยวธิ	ีCase	Study	และ

ปลกูฝังนสิยัการเรยีนรู้ด้านจติวทิยาศาสตร์ซึง่สอดคล้องกบั

หลกัการสอนวทิยาศาสตร์ที	่ณฏัตยิาภรณ์	หยกอุบล	(2555	

:	 204-205)	 สรุปไว้ว่าการสอนวิทยาศาสตร์ควรใช้วิธีการ

จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	ค�านงึถงึหลักปรชัญาการศึกษา	

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์	 ใช้หลัก

จิตวิทยา	สอนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก	สอนจากรูปธรรมไปหา

นามธรรม	 สอนจากส่ิงที่ใกล้ตัวไปไกลตัว	 มีความสัมพันธ์

กบัชวีติจรงิ	สอนตามความสามารถของผูเ้รยีน	ผูเ้รยีนลงมอื

กระท�าด้วยตนเองและเน้นกระบวนการมากกว่าเนือ้หา	การ

ใช้ส่ือการเรยีนรูที้เ่ป็นของจรงิและ	ให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมใน

การจัดหาสื่อ	สอดคล้องกับวรวิทย์	นิเทศศิลป์	(2551	:	54)	

ที่กล่าวว่า	สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ถ้าสามารถใช้สื่อของ

จริงได้จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง	ซึ่งสื่อการเรียน

รู้ที่ใช้ต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะ

สอน	เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง	ทันสมัย	น่าสนใจและเป็น

ส่ือที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุดช่วยให้ผู้เรียน	

เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี	 เหมาะสมกับวัย	 ความรู้และ

ประสบการณ์ของผู้เรียน	 ส่วนด้านการวัดและประเมินผล	

สรุปได้ว่า	 ควรเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

อย่างรอบด้าน	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนและผู้ปกครองมส่ีวนร่วม

ในการวดัและประเมนิผล	ใช้เครือ่งมอืวัดผลทีมี่คณุภาพข้อ

สรุปดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผล

วิทยาศาสตร์ซ่ึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(2555	ข:	4-6)	ได้เสนอไว้ว่าต้องมีการประเมิน

ผลจากพฤติกรรมและผลงานของผู้เรียนเน่ืองจากผลการ

ประเมินที่ได้จะตรงกับความเป็นจริงซึ่งแนวทางในการ

วดัผลประเมนิผลม	ี3	แนวทาง	คือการวดัผลประเมนิผลโดย

ผู้สอน	 การวัดผลประเมินผลโดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน	

และการวัดผลประเมินผลโดยผู้เรียน	

 2.  ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
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นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรายวชิาเพิม่

เติมเพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย	ด้วยการ

ประชุมอภิปรายหาข้อสรุปความสอดคล้อง	 โดยครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์	และนักเรียน	พบว่า	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ

เหน็ด้วยอย่างยิง่ว่ารายวชิาเพิม่เตมิมคีวามเหมาะสมในการ

ส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลายมคีวามเหมาะสม	รวม

ถึงผลการประเมินความเหมาะสมของรายวิชาเพิ่มเติมโดย

ผู ้เชี่ยวชาญพบว่า	 ผู ้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารายวิชา 

เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยรวม

มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่ารายวชิา

เพิ่มเติมฯ	 ที่พัฒนาขึ้นผ่านการสร้างและพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ	มีการศึกษาเอกสาร	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ก่อนท�าการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมมาเป็นอย่างดี	 อีกทั้ง

ศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 ความต้องการจ�าเป็นและ

แนวทางการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมดังกล่าวจากผู ้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง

ปรมิาณและเชงิคณุภาพ	ซึง่การด�าเนนิการเช่นนีส้อดคล้อง

กบัแนวคดิเกีย่วกบัข้อดขีองการวจิยัผสานวธิขีองJohnson	

&	Christensen	(2004	:	49-50)	กล่าวว่า	การน�าวิธีการ

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาใช้ร่วมกันก่อให้เกิดจุดแข็ง

และเป็นไปได้ในความเป็นจริง	 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการ

ที่หลากหลายในการวิจัยครั้งหนึ่งๆ	และสอดคล้องกับแนว 

คิดของ	McMillan	(2012	:	317-319)	กล่าวว่า	การวิจัย

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต่างก็มีข้อจ�ากัด	 และในความ

เป็นจรงิวธิทีีด่ทีีส่ดุในการตอบค�าถามการวจิยัจ�าเป็นต้องใช้

ทัง้วธิกีารเชงิคณุภาพและเชิงปรมิาณ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กรณีที่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการวิจัยต้องการที่จะ

ได้รับข้อมูลทั้งด้านผลผลิตและกระบวนการนอกจากน้ีใน

กระบวนการสร้างรายวิชาเพิ่มเติมน้ันผู้วิจัยยังใช้กระบวน 

การสนทนากลุม่กบัครผููร่้วมพฒันารายวิชาเพิม่เตมิ	ท�าการ

ระดมสมองและร่างรายวชิาเพิม่เตมิให้มคีวามสมบรูณ์มาก

ที่สุด	เนื่องจากเทคนิคการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการที่ช่วยให้

ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่ชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการ

สนทนากลุ่ม	 วิธีการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ	

รัตนะ	บัวสนธ์	(2551	:	112-113)	ที่กล่าวว่า	การสนทนา

กลุ่มเป็นการรวบรวมข้อมลูทีผ่สมการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม

และการสัมภาษณ์รายบุคคล	 กล่าวคือ	 นักวิจัยสามารถ

สังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มสนทนาได้	 อาจจะซัก

ถามในประเด็นที่สงสัยก็ได้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 

ชาย	โพธิสิตา	(2547	:	209)		ซึ่งกล่าวว่าการสนทนากลุ่ม

เป็นการอภิปรายมากกว่าการสัมภาษณ์	 	โดยมุ่งหาความ

คิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ร่วมสนทนาเพื่อหาข้อสรุป

ทีช่ดัเจนร่วมกนัผลการวจิยัครัง้น้ีสอดคล้องกบังานวจิยัของ	

กฤติกา	ชิดชู	(2550	:	43-111)	ลาวัณย์	ทองมนต์	(2550	:	

82-162)	สมพรลิมเจริญ	 (2552	 :	 108-160)	และ	Mark	

and	Walter	(2010	:	345-361)	

 3.  ผลการทดลองใช้รายวชิาเพ่ิมเตมิเพือ่ส่งเสรมิ

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 จากการทดลองใช้รายวิชาเพ่ิมเตมิเพือ่ส่งเสรมิและ

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ประถมศึกษาตอนปลายกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

จ�านวน	2	กลุม่ทดลอง	ผลปรากฏว่าทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรวมทัง้จติวทิยาศาสตร์

ของนกัเรยีนหลงัเรยีน	และหลงัเรยีน	2	สปัดาห์	สงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	นอกจากนี้เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนรวมทัง้จติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน

หลังเรียน	และหลังเรียน	2	สัปดาห์	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน	

แสดงว่านกัเรยีนมีความคงทนในการเรยีนรู	้ทัง้นีเ้ป็นเพราะ

ว่า	รายวิชาเพิ่มเติมฯ	ที่พัฒนาขึ้นผ่านการสร้างและพัฒนา

อย่างเป็นระบบดังที่กล่าวมาแล้ว	ประกอบกับแนวคิดของ

วิธีสอนแบบวงล้อปัญหา	ซึ่ง	Wallace,	Diana	&	Andrew	

(2009	 :	 12)	 กล่าวว่า	 เด็กทุกคนต้องการเป็นผู้ที่มีความ

10
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กระตอืรอืร้นในการคดิ	เราไม่สามารถใส่ความคดิให้กบัเดก็

ได้	 เราต้องการผูกมัดเด็กให้อยู่ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ

คิดและการแก้ปัญหาของพวกเขา	 เด็กสามารถท�าได้และ

สอนกันเอง	 พวกเขามักจะอธิบายและท�าความเข้าใจ

ระหว่างเดก็ด้วยกนัซึง่เป็นวธีิทีส่ามารถเข้าใจได้มากกว่าเมือ่

ครูอธิบาย	เมื่อการเรียนใน	“บริบท”	ของชีวิตจริง	ผู้เรียน

สามารถระบปุระเดน็และพฒันาได้ด้วยตวัเอง	และเชือ่มโยง

ไปยังวิธีการการเรียนของแต่ละคนเพราะว่าเก่ียวข้องกับ

การท�างานผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์	 โดยเชื่อม

โยงการเรียนรู้สู่ชีวิตจริงและการมีส่วนร่วมของเด็กในการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง	 TASC	 ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการในการ

ท�างานเท่านั้น	 แต่ยังเป็นกุญแจส�าคัญในการส่งเสริมผล

สัมฤทธิ์และเพ่ิมแรงจูงใจได้อีกด้วยนอกจากนี้ในการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูท้กุขัน้ตอนของวธิสีอนแบบวงล้อปัญหา	

ผู้วิจัยค�านึงถึงหลักการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และ

หลักการสอนวทิยาศาสตร์ทีเ่น้นการฝึกทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์	 ซึ่งเสมือนเครื่องมือที่จ�าเป็นในการใช้

แสวงหาความรู้และแก้ปัญหา	 ซึ่งเป็นทักษะทางปัญญา

เพราะเป็นการท�างานของสมอง	(พิมพันธ์	เดชะคุปต์	และ	

พเยาว์	ยนิดสีขุ.	2548	:	9)	และส�าหรบัการวดัและประเมนิ

ผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง	 ผู้วิจัยใช้หลักการประเมินตาม

สภาพจริง	 ทั้งการสังเกต	 การทดสอบการประเมินการ

ปฏบิตั	ิและ	การใช้แฟ้มสะสมงาน	ซึง่แต่ละวธีินัน้มข้ีอดีและ

จุดเด่นที่น่าสนใจ	 กล่าวคือ	 การสังเกตสามารถใช้ประเมิน

ผลการเรียนรู ้ทั้งในด้านความรู ้ความเข้าใจด้านทักษะ

กระบวนการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียนการทดสอบ	 เป็นวิธีการสร้างข้อสอบ

โดยใช้ค�าถามท่ีเก่ียวกับการน�าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์

ต ่างๆหรือการสร้างความรู ้ใหม่จากความเข้าใจและ

ประสบการณ์เดิมหรือจากสถานการณ์จ�าลองท่ีก�าหนดข้ึน

ให้คล้ายคลึงกับสถานการณ์จริงหรือเลียนแบบสภาพจริง

เป็นต้น	(ชยัวฒัน์	สทุธริตัน์.	2553	:	216-225)	การประเมนิ

การปฏิบัติ	 สามารถใช้สอบวัดความสามารถในการปฏิบัติ

ได้จรงิ	สอดคล้องกบัสภาพจรงิของผูเ้รยีน	(พชิติ	ฤทธิจ์รญู.	

2552	 :	 79)	 และการใช้แฟ้มสะสมงาน	 เป็นการจัดเก็บ

ตัวอย่างผลงานที่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและ

กระท�าอย่างเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความ

สามารถของผู้เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ต่างๆที่ผู้เรียนพัฒนาได้ส�าเร็จรวมทั้งความถนัดความสนใจ

ความพยายามแรงจูงใจและความก้าวหน้าทางการเรียนที่

สามารถน�ามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน

แต่ละคนให้มคีวามน่าเชือ่ถอื	(reliability)	มากยิง่ขึน้	(พชิติ	

ฤทธิ์จรูญ.	 2552	 :	 91)	 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	ฟ้าสุดา	แดงโชติ	(2555	:	79-110)	กานต์ธิดา	 

สังข์เรียง	(2548	:	64-132)	กชรัตน์	วิกล	(2550	:	51-103)	

C.June	and	other	(2006	:	99-121)	และ	Caroline	(2008	

:	4-19)	

 4.  ผลการประเมินรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 	 4.1		 การประเมนิปัจจยัน�าเข้าด้วยการสมัภาษณ์

ของครูผู้สังเกตการสอน	 และการสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง	 2	กลุ่ม	สรุปได้ว่า	ครูผู้สอน	 เป็น 

ผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจและมกีารเตรยีมความพร้อมเป็นอย่าง

ด	ีเป็นเพราะว่าครผูู้สอนเป็นผู้วจิยัได้ท�าการพฒันารายวชิา

เพิ่มเติมดังกล่าวร่วมกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	ซึ่งผ่านการ

ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัเอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

มาเป็นอย่างดี	ส�าหรับปัจจัยน�าเข้าด้านนักเรียน	สรุปได้ว่า	

ในระยะเร่ิมต้นนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียน 

ผู้สอนต้องใช้เทคนิคต่างๆ	 เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน

ด้วยการน�าเข้าสู่บทเรียนอย่างหลากหลาย	อาจเป็นเพราะ

ว่า	นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการสอน	เมื่อท�าการทดสอบ

ก่อนเรยีน	(Pretest)	พบว่า	นกัเรยีนกลุม่ทดลองทัง้	2	กลุม่	

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 และจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต�่า	 ที่เป็นเช่นนี้อาจ

เน่ืองมาจากนักเรียนขาดการฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง	 และเนื้อหาที่เรียนก็เป็นเรื่อง

ใหม่ส�าหรับนักเรียนซึ่งยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน	 ส่วนปัจจัย

11
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2552	 :	 79)	 และการใช้แฟ้มสะสมงาน	 เป็นการจัดเก็บ

ตัวอย่างผลงานที่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและ

กระท�าอย่างเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความ

สามารถของผู้เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ต่างๆที่ผู้เรียนพัฒนาได้ส�าเร็จรวมทั้งความถนัดความสนใจ

ความพยายามแรงจูงใจและความก้าวหน้าทางการเรียนที่

สามารถน�ามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน

แต่ละคนให้มคีวามน่าเชือ่ถอื	(reliability)	มากยิง่ขึน้	(พชิติ	

ฤทธิ์จรูญ.	 2552	 :	 91)	 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	ฟ้าสุดา	แดงโชติ	(2555	:	79-110)	กานต์ธิดา	 

สังข์เรียง	(2548	:	64-132)	กชรัตน์	วิกล	(2550	:	51-103)	

C.June	and	other	(2006	:	99-121)	และ	Caroline	(2008	

:	4-19)	

 4.  ผลการประเมินรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม

และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

	 	 4.1		 การประเมนิปัจจยัน�าเข้าด้วยการสมัภาษณ์

ของครูผู ้สังเกตการสอน	 และการสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนกลุ่มทดลองทั้ง	 2	กลุ่ม	สรุปได้ว่า	ครูผู้สอน	 เป็น 

ผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจและมกีารเตรียมความพร้อมเป็นอย่าง

ด	ีเป็นเพราะว่าครผูู้สอนเป็นผู้วจิยัได้ท�าการพัฒนารายวชิา

เพิ่มเติมดังกล่าวร่วมกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	ซึ่งผ่านการ

ศกึษารายละเอยีดเก่ียวกบัเอกสาร	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

มาเป็นอย่างดี	ส�าหรับปัจจัยน�าเข้าด้านนักเรียน	สรุปได้ว่า	

ในระยะเร่ิมต้นนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียน 

ผู้สอนต้องใช้เทคนิคต่างๆ	 เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน

ด้วยการน�าเข้าสู่บทเรียนอย่างหลากหลาย	อาจเป็นเพราะ

ว่า	นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการสอน	เมื่อท�าการทดสอบ

ก่อนเรยีน	(Pretest)	พบว่า	นกัเรยีนกลุม่ทดลองทัง้	2	กลุม่	

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	 และจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต�่า	 ที่เป็นเช่นนี้อาจ

เนื่องมาจากนักเรียนขาดการฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	 และเนื้อหาที่เรียนก็เป็นเรื่อง

ใหม่ส�าหรับนักเรียนซ่ึงยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน	 ส่วนปัจจัย

11
12 12

น�าเข้าด้านรายวิชาเพิ่มเติมฯ	 มีความเหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน	สอดคล้องกับหลักการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	

เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

ได้ปฏบิตัจิริง	แสวงหาความรูโ้ดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง	มีการใช้สื่อ

การเรียนรู้ที่หาง่ายในท้องถิ่น	 เป็นสื่อของจริงที่นักเรียน 

คุน้เคย	นกัเรียนได้มส่ีวนร่วมในการจดัหาและเตรยีมสือ่การ

เรยีนรูซ้ึง่ผลการประเมนิเป็นเช่นนีเ้นือ่งมาจากรายวชิาเพิม่

เติมที่พัฒนาข้ึนน้ันได้ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนา

อย่างเป็นระบบ	

	 	 4.2		 การประเมินการปฏิบัติ	(Transactions)

	 	 	 4.2.1	 การด�าเนินกิจกรรม

	 	 	 	 -	 ล�าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม	การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบั

วัยของนักเรียน	 โดยเน้นการปฏิบัติจริง	 มีลักษณะเป็น	

Active	Learning	กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามสอดคล้องกบั

หลักการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

	 	 	 	 -	 ในระยะแรกนักเรียนยังไม่คุ้น

เคยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบวงล ้อปัญหา

(Thinking	Actively	 in	a	Social	Context	(TASC))	ไม่

สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

ปฏิบัติกิจกรรมและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง	 ครูต้อง

คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมได้	 ในระยะต่อมานักเรียนสามารถใช้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง	เข้าใจและล�าดบัขัน้ตอนการเรยีนรู	้ในระยะสดุท้าย

ของการทดลอง	 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์ 	 สามารถใช ้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และสรุปองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง	นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข	

	 	 	 	 -	 นกัเรยีนชอบกจิกรรมการเรยีน

รู้	 โดยเฉพาะการทดลองท่ีแปลกๆ	 ไม่เคยทดลองมาก่อน	

ท�าให้นักเรียนต่ืนเต้นอีกท้ังได้วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของ

ตนเอง	ซึง่ท�าให้นกัเรยีนรูว่้าวธิกีารเหล่านีเ้ป็นวธิกีารทีท่�าให้

เกิดการเรยีนรู	้เมือ่ต้องการรูเ้รือ่งใดเรือ่งหนึง่กใ็ช้วิธกีารถาม	

การฟัง	 การอ่าน	 การเขียนบันทึกการทดลอง	 เป็นต้น	 มี

การน�าเสนอผลงานด้วยการรายงานด้วยวาจาและการจัด

ป้ายนิเทศ	 ท�าให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง	 การได้ท�ากิจกรรมเป็นกลุ่มท�าให้นักเรียนมีความ

สมัพนัธ์ทีด่กัีบเพือ่น	รูจ้กัการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	ร่วมกนัรบั

ผิดชอบ	และร่วมกนัเรยีนรูท้ีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่าวธิสีอนแบบ

วงล้อปัญหา	ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ทกัษะการคดิ	และทักษะการ

แก้ปัญหาในทุกขั้นตอน	ไม่ว่าจะเป็นขั้นรวบรวม/จัดระบบ	

ซึ่งนักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต	 ขั้นแยกแยะ	 ฝึกทักษะ

การจ�าแนก	ขั้นเกิดความคิด	ฝึกทักษะการลงความคิดเห็น	

ขั้นตัดสินใจ	ฝึกทักษะการตัดสินใจ	ขั้นทดลอง	ฝึกทักษะที่

หลากหลาย	 ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและลักษณะของการทดลอง	

ขั้นประเมิน	 ฝึกทักษะการตรวจสอบและประเมินผลงาน	

ขัน้ตดิต่อสือ่สาร	ฝึกทกัษะการน�าเสนอข้อมลู	และ	ขัน้เรยีน

จากประสบการณ์	 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์	 (Wallace,	

Diana	&	Andrew.	2009	:	15)

	 	 	 4.2.2	 การวัดและประเมินผลระหว่าง

ด�าเนินกิจกรรม	 สรุปได้ว่าวิธีการวัดผลมีความครอบคลุม

และเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดเครื่องมือวัดผลมี

ความเหมาะสม	เกณฑ์การวดัและประเมนิผลมคีวามชดัเจน	

เนื่องมาจากการวัดและประเมินผลในระหว่างด�าเนิน

กจิกรรมส�าหรบัรายวชิาเพิม่เตมินีใ้ช้การวดัและประเมนิผล

ตามสภาพจริงอย่างหลากหลายวิธี	 ทั้งการสังเกต	 การ

ทดสอบการประเมินการปฏิบัติ	 และการใช้แฟ้มสะสมงาน	

ซึ่งแต่ละวิธีมีจุดเด่นและความเหมาะสมในการประเมิน

พฤติกรรมที่แตกต่างกัน	 ท�าให้สามารถวัดและประเมินผล

ได้อย่างครอบคลุม	

	 	 	 4.2.3	 การจัดสภาพแวดล้อมระหว่าง

ด�าเนินกิจกรรม	สรุปได้ว่ามีความเหมาะสม	และ	เร้าความ

สนใจของผูเ้รยีน	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากได้มกีารเตรยีมความ

พร้อมด้านห้องเรยีน	โดยประสานกบัครปูระจ�าชัน้ของกลุ่ม

ทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 และด�าเนินการจัดสภาพแวดล้อมของ
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ห้องเรียนให้มีความสะดวก	สะอาด	และพร้อมส�าหรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	

  4.3 ผลลัพธ์ (Outcomes) ในด้านผลลัพธ์

ของการประเมินรายวิชาเพิ่มเติมฯ	 ได้น�าเสนอไว้แล้วใน	 

ข้อ	3

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1		 โรงเรยีนควรมกีารบรรจรุายวชิาเพิม่เตมิฯ	

ไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา	

	 	 1.2		 ก่อนน�ารายวชิาเพิม่เตมิฯไปใช้	ต้องศึกษา

รายละเอียด	 และเอกสารประกอบรายวิชาเพิ่มเติมฯ	 ให้

เข้าใจและอาจมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนให้เหมาะสมกับ

บริบทของแต่ละโรงเรียน

	 	 1.3		 ในการน�ารายวิชาเพิ่มเติมฯไปใช้	ครูต้อง

มีความอดทนและใจเย็น	 เพราะในระยะแรกนักเรียนยังไม่

คุ้นเคยกับวิธีสอน	แต่เมื่อได้ฝึกบ่อยๆ	นักเรียนจะสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

	 2.		ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม

สาระอื่นๆ	และระดับชั้นอื่นๆ	

	 	 2.2	 ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่ง

เสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

	 	 2.3	 ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมโดยใช้

กระบวนการวจิยัรปูแบบอ่ืน	หรอืใช้การประเมนิรปูแบบอืน่

เพื่อประเมินรายวิชาเพิ่มเติม
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การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์

โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสานกับวิธีปกติที่มีต่อ

ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีต่างกัน

Comparisons of Effects of Learning Socioscientific Issues Using the 

Scientific Method based on the Mixed Methods and the Traditional 

Learning Method on Argumentation and Logical Thinking of Students 

with Different Chemistry Learning Achievements

ประภาวรินทร์	ศรีแสง1,	จีระพรรณ	สุขศรีงาม2,	วิลาวัณย์	พร้อมพรม3,	ไพฑูรย์	สุขศรีงาม4

Prapawarin	Srisaeng1,	Jeeraphan	Suksringarm2,	Wirawan	Prompoerm3,	Paitool	Suksringarm4

บทคัดย่อ

	 การจัดการเรียนการสอนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 ส่งผลต่อการพัฒนาความ

สามารถของนักเรียนในการโต้แย้งและการคิดขั้นสูง	 เช่น	 การคิดเชิงเหตุผลคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	 และคิดวิเคราะห์ได ้

จงึควรพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่พฒันาความสามารถดงักล่าวของผูเ้รียนต่อไป	การวจิยัครัง้นี้

มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้

การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานกับวิธีปกติท่ีมีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่มีผลการเรียนเคมีแตกต่างกัน	จ�านวน	100	คน	จาก	2	ห้องเรียน	ซึ่งได้มาโดยการ

สุม่แบบกลุม่	โดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็น	2	กลุม่	ได้แก่	กลุม่ทดลอง	จ�านวน	50	คน	เรยีนประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้อง

กับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสาน	และกลุ่มควบคุม	จ�านวน	50	คน	เรียนวิธี

ปกติ	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์จ�านวน	3	 เรื่อง	คือ	 โครงการจีโนมมนุษย์	 การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย	และมลพิษทางแสง	

(กรณีบอร์ดโฆษณาติดจอ	LED	ขนาดใหญ่ในฮ่องกง)	โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการ

เรียนปกติ	อย่างละ	3	แผนๆ	ละ	3	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	2)	แบบวัดความสามารถในการโต้แย้ง	4	ชุดๆ	ละ	4	ข้อและ	3)	แบบ

ทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล	ซึง่ม	ี2	ด้าน	คอื	ด้านอปุนยั	และด้านนรินยั	จ�านวน	30	ข้อ	สถติทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน	

ได้แก่	Paired	t-test	และ	F-test	(Two-way	MANCOVA	และ	ANCOVA)

1		นิสิตปริญญาโท	สาขาวิทยาศาสตรศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4		อาจารย์ประจ�าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนโดยรวม	นักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีสูง	และนักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีต�่าหลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์โดยใช้การเรยีนวธิกีารทางวทิยาศาสตร์แบบผสมผสานและตาม

วิธีปกติ	มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่	1-4	และมีการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและเป็น

รายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	 (p	 <	 .001)	 นักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีสูงหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์มีเฉพาะการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง	2	ด้านมากกว่านักเรียนที่มีผลการ

เรยีนเคมตี�า่	(p	≤.	001)	ส่วนนกัเรยีนทีเ่รยีนประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนวธิี

การทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานมีเฉพาะการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายด้านทั้ง	 2	 ด้าน	 มากกว่านักเรียนที่เรียน

ปกติ	(p	≤	.001)	นอกจากนี้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเคมีกับรูปแบบการเรียนต่อความสามารถในการโต้แย้งและ

การคิดเชิงเหตุโดยรวมและด้านอุปนัย	(p	≤	.001)

	 โดยสรปุ	การเรยีนวธิกีารทางวทิยาศาสตร์แบบผสมผสานในการเรยีนประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ใช้วทิยาศาสตร์สามารถพฒันาความสามารถในการโต้แย้งและการคดิเชงิเหตผุล	ของนกัเรยีนได้อย่างเหมาะสม	ดกีว่าการ

เรียนวิธีปกติ	ดังนั้นจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูวิทยาศาสตร์น�าการเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานไป

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ	ต่อไป

 ค�าส�าคัญ : ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์,	 การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบ

ผสมผสาน,	ความสามารถในการโต้แย้ง,	การคิดเชิงเหตุผล

ABSTRACT

	 An	organization	of	science	teaching	and	learning	on	socioscientific	issues	could	be	developed	

students’	argumentation	and	high-order	level	of	thinking	:	logical	thinking,	critical	thinking,	and	analytical	

thinking.	The	effective	teaching	and	learning	approach	should	be	developed	to	build	these	abilities.	

This	research	aimed	to	study	and	compare	the	effects	of	learning	socioscientific	issues	using	mixed	

methods	 based	 on	 the	 scientific	method	 and	 the	 traditional	 learning	method	 on	 abilities	 in	

argumentation	and	Logical	thinking	of	Mathayom	Suksa	6	(grade	12)	students	with	different	Chemistry	

Learning	Achievements.	One	hundred	students	from	2	classes	were	selected	using	the	cluster	random	

sampling	technique	and	were	divided	into	2	groups,	50	students	each;	the	experimental	group	learned	

using	socioscientific	issues	the	mixed	methods	based	on	the	scientific	method	and	the	control	group	

learned	the	traditional	learning	method.	The	instruments	used	for	the	study	included	lesson	plans	

on	The	Human	Genome	Project,	The	construction	of	nuclear	electricity	plant	in	Thailand,	and	light	

pollution	(large	LED	boards	in	Hong	Kong).	for	the	experimental	group	and	the	control	group,	3	plans	

each	and	each	plans	for	3	hours	of	learning	in	a	week,	4	argumentation	tests,	4	items	each;	a	logical	

thinking	test	with	2	subscales	induction	and	deduction,	and	30	items.	The	paired	t-test	and	the	F-test	

(two-way	MANCOVA	and	ANCOVA)	were	employed	for	testing	hypotheses.
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	 The	major	findings	found	that	the	students	as	a	whole,	the	high	chemistry	achievers,	and	the	

low	chemistry	achievers	in	the	experimental	group	and	the	control	group	showed	developments	of	

argumentation	abilities	from	the	1st	to	the	4th	tests	;	and	indicated	gains	in	logical	thinking	in	overall	

and	in	each	subscale	from	before	learning	the	socioscientific	 issues	(p	<.	001).	the	High	chemistry	

achievers	showed	only	the	logical	thinking	in	overall	and	in	2	subscales	more	than	did	the	low	chemistry	

achievers	(p	≤	.001).	Furthermore,	the	experimental	group	students	showed	only	logical	thinking	in	

overall	and	in	2	subscales	more	than	did	the	control	group	students	(p	<	.001).	In	addition,	statistical	

interactions	of	 chemistry	 learning	 achievement	and	 learning	model	on	argumentation	and	 logical	

thinking	as	a	whole	and	in	each	subscales	were	found	to	be	significant	(p	≤	.001).	

	 In	conclusion,	learning	the	socioscientific	issues	using	the	mixed	methods	based	on	the	scientific	

method	was	equal	to	or	suppior	to	learning	via	the	traditional	learning	method	on	the	development	

of	argumentation	and	logical	thinking.	The	science	teachers,	therefore,	should	be	encouraged	and	

supported	to	implement	this	approach	in	teaching	and	learning	socioscientific	issues	at	any	grade	level	

in	the	future.

 Keyword : socioscientific	issues,	Mixed	Method	base	on	the	Scientific	Methods,	argumentation	

abilities,	critical	thinking	abilities

บทน�า

	 วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูข้องโลก

ปัจจุบัน	 ความรู ้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 เป็นเครื่องมือส�าคัญอย่างย่ิงในการเตรียม

เยาวชนให้สามารถด�าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมที่มี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน	และส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตในทุกระดับ	 ท้ังตัวบุคคล	 อาชีพการงาน	 และใน

สังคมวัฒนธรรมของทุกๆ	 ชีวิต	 ท�าให้บุคคลสามารถรับรู้

และตดัสนิใจประเดน็ปัญหาของสงัคมทีเ่กดิจากผลกระทบ

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีความรู้ความเข้าใจ	

มีส่วนร่วมในระดับชุมชน	 ระดับประเทศ	 และระดับโลก

อย่างเต็มภาคภูมิ	 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี.	2551	:	11)	วทิยาศาสตร์ท�าให้คนได้พัฒนา

วิธีคิด	 ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล	 คิดสร้างสรรค์	 คิด

วิเคราะห์วิจารณ์	มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้	มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 สามารถ

ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย	 และประจักษ์พยานที่

ตรวจสอบได้	 (Miller.	1983	 :	41)	ทุกประเทศจึงจัดให้มี

การสอนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา	

โดยจัดวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน	

เพื่อที่จะได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหรือ

อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเอง	สังคม	และประเทศ

ชาต	ิประชาชนจะได้มคีวามแตกฉานทางด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	(Bybee	and	others.	1991	:	150-151	;	

Yager.	1993	:	147)	เป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์	

คอื	การท�าให้นกัเรยีนทกุคนมกีารรูว้ทิยาศาสตร์	(Scientific	

Literacy)	ซึง่รวมถงึความรูม้ติต่ิางๆทางวทิยาศาสตร์	ได้แก่	

ความรู้ความสามารถทางสติปัญญา	 กระบวนการแสวงหา

ความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์และความสัมพันธ ์ระหว ่าง

วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2551	:	12)	การจัดหลักสูตร

วชิาวทิยาศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีนในปัจจบุนัและอนาคต	จะ
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ต้องให้นกัเรียนคดิเป็น	ท�าเป็น	และแก้ปัญหาเป็นระบบ	โดย

อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และการสืบเสาะ	

ส�าหรบัเนือ้หาและกจิกรรมทีจ่ะให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ะต้อง

เปลี่ยนแปลงจากการค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

เป็นการเน้นเรือ่งราวทีเ่ก่ียวข้องกบัปัญหาของสงัคมและสิง่

แวดล้อมให้มากขึ้น	 เพื่อให้นักเรียนจะได้มีโอกาสพัฒนา

ความแตกฉานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม	(ไพฑูรย์	สุขศรีงาม.	2531	:	11)	

	 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น	 ต้อง

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความหมายและเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริงของผู้เรียน	มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ	นักเรียนมี

โอกาสได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและฝึกการแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง	 ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่เรียนและ

หลักสูตรจะต้องดึงดูดความสนใจผู้เรียน	 สามารถน�าความ

รู ้ไปประยุกต์ใช ้ในชีวิตประจ�าวันได้	 ซ่ึงวิ ธีหนึ่งที่ นัก

วทิยาศาสตร์ศึกษาได้น�าเสนอเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวข้าง

ต้นคือการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและสงัคม	(Science	Technology	

and	Social	Interaction	:	STS)

	 ต่อมาจึงได้มีการเคลื่อนไหวโดยการใช้ประเด็น

ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข ้องกับการใช ้วิทยาศาสตร	์

(Socioscientific	 Issue	 :	 SSI)	 ซึ่งใช้ประเด็นปัญหาทาง

สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและยังหาข้อสรุปไม่ได้	 (Pedro	

Reis.	2009	:	1-24)	ซึ่งก�าลังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอัน

เนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดเห็นเก่ียวกับความ

ถูกต้อง	 ความเหมาะสมของแนวคิด	 กระบวนการและ

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์	 เช่น	 การโคลนนิ่ง	 (Cloning)	

เซลล์ต้นก�าเนิด	(Stem	cell)	สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

หรือจีเอ็มโอ	(Genetically	Modified	Organism)	ภาวะ

โลกร้อน	 (Global	 warming)	 หรือพลังงานทางเลือก	

(Alternative	fuel)	(Sadler.	2004	:	513)	(Sadler.	2002)	

จดุหมายหลกัของการประยกุต์ใช้ประเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่ว

เนื่องกับวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิทยาศาสตร์คือ	 เป็น

เครือ่งมอืทีช่่วยในการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์	เป็นการเรยีนรูท้ี่

มีความหมาย	 และสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู ้ เรียน	

(Sadler	and	Zeidler.	 2003	 :	 23-26)	 โดยการค้นคว้า

อภิปรายให้เหตุผล	 และตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นที่น�ามา

ศึกษา	ผลที่ได้รับตามมาคือ	การส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน

ให้สามารถรับมือและจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ซึ่งมีผลต่อผู้เรียน	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

(Driver	and	others.	2000	:	287-312)	เป็นประชากรที่

มคุีณภาพ	มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมและสามารถประยกุต์

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริงได้	 (Driver	 and	

others.	2000	:	287-312	;	Kolsto.	2001	:	291-310)	

	 การโต้แย้งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ

ความก้าวหน้าของความรู้เชิงวิทยาศาสตร์	 (Scientific	

Knowledge)	 (Krulik,	S.,	and	Rudnick,	J.A	 (1995)	 ;	

Erduran,	 et	 al.	 2004	 :	 916)	 เป็นส่วนประกอบส�าคัญ

เกี่ยวกับการอภิปรายในเชิงวิทยาศาสตร์	 (Scientific	

discourse)	(Pera,	1994)	เป็นบทบาทส�าคัญในการสร้าง

ค�าอธบิาย	สร้างแบบจ�าลอง	และสร้างทฤษฎ	ี(Siegel,	1995)	

วิธีการสอนการโต้แย้งจะมีความสัมพันธ์กัน	3	ลักษณะ	คือ	

(1)	ควรจะเน้นในเรื่องความชอบธรรม	ความมีเหตุผล	และ

การยึดติดกับความจริง	 (Facts)	 (2)	 มีทัศนคติที่สมดุลต่อ

ประเด็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 และ	 (3)	 ครูควรจะวางตัวเป็น 

กลาง	(Oulton	and	others.	2004	:	415)	วธิกีารสอนโดย

การใช้บทบาทสมมต	ิ(Role-plays)	และใช้สถานการณ์จ�าลอง	

(Simulations)	จะถกูน�ามาใช้เสมอ	ซึง่เป็นวธิกีารทีก่ระตุน้

ให้เกิดการอภิปรายเกีย่วกบัประเดน็การโต้แย้ง	เป็นวิธกีาร

ที่เหมาะสมต่อผู้เรียนเพื่อส�ารวจทัศนคติของประชาชนคน

อื่นๆ	 เมื่อนักเรียนเรียนรู ้วิธีการสร้างข้อโต้แย้งทาง

วทิยาศาสตร์ทีม่เีหตผุลจะสามารถบรูณาการทกัษะการคดิ

ทัง้หมดด้วยความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ปัญหาทางสงัคม

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง	 ผู้เรียน

สามารถที่จะใช้เหตุผลท่ีดีกว่าในการให้เหตุผลสนับสนุน

จากประเด็นปัญหาด้วยตนเองและในที่สุดก็จะเป็นการ

เตรียมการที่ดีกว่าเพื่อที่จะส่งเสริมการโต้แย้งในประเด็น

ปัญหาที่มีข้อขัดแย้งกัน	(Lin	and	Mintzes.	2010	:	1)	
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	 การคิดเชิงเหตุผล	(Logical	Thinking)	ซึ่งเป็นกระ

บวนการคดิหรอืกระบวนการทางสมองในการท่ีจะลงความ

เหน็เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างข้อจรงิและปรากฏการณ์	

สามารถสรุปผลหรือข้อสมมติฐานได้	 Freeman	 (1988	 :	

3-4)	 การคิดที่มีผลมาจากการทดสอบ	 การตัดสินใจ	 หรือ

การวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้น	 การคิดเชิงเหตุผลมีความ

สัมพันธ์กับการแก้ปัญหา	 การหาทางออกของปัญหา	

ประเมินว่าวิธีไหนดีท่ีสุดและปฏิบัติตามทางเลือกนั้น	 เพื่อ

น�าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความพอใจ	 และยอมรับในวิธีแก้

ปัญหา	เมือ่ได้รบัเหตผุลทีถ่กูต้องเพยีงพอและสามารถเข้าใจ

ในเหตุผล	(ขนิษฐา	สกุลไพศาล.	2549	:	7-8)

	 การเรียนการสอนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	ไม่มีรูปแบบการเรียนการ

สอนที่ชัดเจน	 ในการจัดการเรียนการสอนอาจท�าได้หลาก

หลายรูปแบบ	เช่น	รปูแบบการเรยีนแบบผสมผสาน	(Mixed	

Method)	ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย	เช่น	

การบรรยาย	 การแสดงบทบาทสมมติ	 การอภิปรายกลุ่ม

ย่อย	การอภปิรายทัง้ชัน้	เป็นต้น	จากการศกึษารายงานการ

วจิยัในประเทศ	เกีย่วกบัการเรยีนประเดน็ปัญหาทางสงัคม

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 พบว่า	 มีการใช้รูปแบบ

การเรียนแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	โดยใช้ขั้นการ

สอนของ	Lin	and	Mintzes	(2010)	โดยมข้ัีนการสอน	4	ขัน้	

ดงันี	้(1)	ขัน้น�าเข้าสูบ่ทเรยีน	(2)	ขัน้ส�ารวจ	(3)	ขัน้อภิปราย	

(4)	ขัน้สรุป	(ประภสัสร	กองแก้ว.	2554	:	60-61	;	กงมณย์ี	

เกษตระ.	2554	:	48-49	;	เสาวนีย์	โคตรชมภู.	2554	:	82-

83	;	บรรจงศักดิ์	วิเศษโวหาร.	2554	:	53-54	;	นาฏสุภัค	

ทาสีเพชร.	 2554	 :	 48-49)	 และพบว่านักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 มีการพัฒนาความสามารถในการโต้

แย้งและการคดิวพิากษ์วจิารณ์	(ประภสัสร	กองแก้ว.	2554	

:	 บทคัดย่อ)	 และมีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้ง

และการคิดวิจารณญาณ	 เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	 (กงมณีย์	

เกษตระ.	2554	:	บทคัดย่อ)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	มกีารพฒันาความสามารถในการโต้แย้ง	และการคิด

วิพากษ์วิจารณ์	เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	(เสาวนีย์	โคตรชมภู.	

2554	:	บทคดัย่อ)	มกีารพฒันาความสามารถในการโต้แย้ง

และการคดิวจิารณญาณเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน	(บรรจงศกัดิ์	

วิเศษโวหาร.	 2554	 :	 บทคัดย่อ)	 และมีการพัฒนาความ

สามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลเพ่ิมข้ึนจาก

ก่อนเรยีน	(นาฏสภุคั	ทาสเีพชร.	2554	:	บทคดัย่อ)	นอกจาก

นี้ยังพบว่า	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีเพศต่าง

กันมีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิด

วิพากษ์วิจารณ์ไม่แตกต่างกัน	(ประภัสสร	กองแก้ว.	2554	

:	บทคัดย่อ)	นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นทีม่ผีลการ

เรียนวิทยาศาสตร์สูงมีการพัฒนาความสามารถในการโต้

แย้งและการคดิวจิารณญาณสงูกว่านกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

วิทยาศาสตร์ต�่า	 (กงมณีย์	 เกษตระ.	 2554	 :	 บทคัดย่อ)	

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศต่างกันมี

ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ไม่

แตกต่างกัน	 (เสาวนีย์	 โคตรชมภู.	 2554	 :	 บทคัดย่อ)	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียน

วิทยาศาสตร์แตกต่างกันมีความสามารถในการโต้แย้งและ

การคิดเชิงเหตุผลไม่แตกต่างกัน	 (นาฏสุภัค	 ทาสีเพชร.	

2554	:	บทคดัย่อ)	และนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตร์

สูงมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่

มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต�่า	 (บรรจงศักดิ์	 วิเศษโวหาร.	

2554	:	บทคดัย่อ)	นอกจากรปูแบบการสอนแบบผสมผสาน	

(Mixed	 Method)	 โดยใช้ขั้นการสอนของ	 Lin	 and	

Mintzes	(2010)	ที่กล่าวมาแล้วยังมีรูปแบบการสอนแบบ

หนึ่งที่น ่าสนใจคือ	 รูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร	์

(Scientific	Method)	ซึง่เป็นรปูแบบของการสอนสืบเสาะ	

เหมาะกับการทดลอง	 เป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้

นักเรียนพบปัญหา	 คิดหาวิธีแก้ปัญหา	 และเป็นวิธีการที่ดี

ที่สุดที่ได้มาซึ่งความรู้	 และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ยังเป็น

วิธีสอนที่ครูวิทยาศาสตร์คุ้นเคยและนิยมใช้กันมาก	 โดยมี

ขั้นในการสอน	5	ขั้น	ดังนี้	(1)	ขั้นก�าหนดปัญหา	(2)	ขั้นตั้ง

สมมติฐาน	(3)	ขั้นทดลอง	(4)	ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล	(5)	ขั้น

ลงข้อสรปุ	ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมคีวามเหน็ว่าถ้าน�ารปูแบบวธิกีาร

ทางวิทยาศาสตร์	(Scientific	Method)	มาดัดแปลงใช้ใน
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การสอนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์	 ที่ไม่เน้นการทดลองจะสามารถพัฒนาความ

สามารถในการโต้แย้งและการคิดขัน้สงูของนกัเรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 จากความส�าคัญของประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	ทักษะการโต้แย้ง	การคิด

เชงิเหตผุล	และวธิกีารทางวทิยาศาสตร์	จงึท�าให้ผูว้จิยัสนใจ

ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสม

ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการเรียนปกติ	 โดย

สนใจว่านกัเรยีนท่ีมผีลการเรยีนวชิาเคมต่ีางกนัทีเ่รยีนตาม

รูปแบบ	2	 รูปแบบดังกล่าว	มีความสามารถในการโต้แย้ง

และการคิดเชิงเหตุผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร	 เพื่อเป็น

ข้อสนเทศพื้นฐานส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิด

ชอบในการจัดท�าหลักสูตรและเทคนิคการสอนของครู

วิทยาศาสตร์	 ที่จะน�าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ให้มปีระสทิธภิาพและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพือ่ศกึษาความสามารถในการโต้แย้งหลังเรยีน

ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	 โดย

ใช้การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานและวิธี

ปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จ�าแนกตามผลการ

เรียนวิชาเคมี	

	 2.		เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ	การคิดเชิงเหตุผล	

ก่อนเรียนและหลงัเรียนประเดน็ปัญหาทางสังคมทีเ่กีย่วข้อง

กับวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์

แบบผสมผสานและวิธีปกติ	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	6	โดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียนวิชาเคมี	

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้ง

และการคิดเชงิเหตผุลหลงัเรยีนประเดน็ปญัหาทางสังคมที่

เกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	

ทีม่ผีลการเรียนวชิาเคมต่ีางกนัและเรยีนโดยใช้รปูแบบการ

เรียนที่แตกต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 นักเรียนโดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียน

วิชาเคมีที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานและวิธี

ปกตมิคีวามสามารถในการคดิเชงิเหตุผลหลงัเรยีนเพิม่จาก

ก่อนเรียน

	 2.	 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาเคมีต่างกันและ

เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับการใช้

วทิยาศาสตร์โดยใช้รปูแบบการเรยีนต่างกนัมคีวามสามารถ

ในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผลแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย

	 ในการวิจัยคร้ังนี้	 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi-

Experimental	Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1. ประชากร

	 	 ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	

จ�านวน	340	คนจาก	9	ห้องเรยีน	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	

2556	ทีเ่รยีนแผนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์	โรงเรยีนบรบอื

วทิยาคาร	อ�าเภอบรบอื	จงัหวดัมหาสารคาม	ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26	

  2.  กลุ่มตัวอย่าง

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	6	จ�านวน	100	คน	จาก	2	ห้องเรียน	ภาคเรียนที่	2	ปี

การศึกษา	 2556	 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร	 อ�าเภอบรบือ	

จังหวัดมหาสารคาม	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 26	 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	

Random	Sampling	)	โดยการจับฉลาก

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

		 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้
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		 	 1.1		 แผนการจัดการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์	

	 	 	 1.1.1	 ประเดน็ที	่1	เรือ่ง	โครงการจโีนม

มนุษย์

	 	 	 1.1.2	 ประเด็นที่	 2	 เรื่อง	 การสร้างโรง

ไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

	 	 	 1.1.3		 ประเดน็ที	่3	เร่ือง	มลพษิทางแสง	

(กรณีบร์อดโฆษณาติดจอ	LED	ขนาดใหญ่ในฮ่องกง)

	 	 	 1.1.4		 ประเด็นที่	4	เรื่อง	การอุ้มบุญ

	 	 ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ม	ี2	รปูแบบ	คอื	แผนการ

จดัการเรียนรู้ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้

วทิยาศาสตร์โดยใช้การเรยีนแบบผสมผสานตามวธิกีารทาง

วทิยาศาสตร์	จ�านวน	3	แผน	แผนละ	3	ชัว่โมง	รวม	9	ชัว่โมง	

และ	 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบปกติ	

จ�านวน	3	แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	รวม	9	ชั่วโมง

		 	 1.2	 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล	 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือก

ตอบ	4	ตัวเลือก	โดยใช้สถานการณ์	จ�านวน	30	ข้อ	เวลา	

60	นาที

		 	 1.3		 แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้

แย้ง	 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 เป็นแบบทดสอบ

ชนิดเขียนตอบ	โดยใช้ประเด็น	4	ประเด็นๆ	ละ	4	ข้อ	รวม	

16	ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองและ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 ผู ้ วิ จั ย น� า ห นั ง สื อ จ ากบัณฑิ ต วิ ทย า ลั ย

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ไปขอความร่วมมอืจากผู้อ�านวย

การโรงเรียนบรบอืวทิยาคาร	อ�าเภอบรบอื	จงัหวดัมหาสารคาม	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26	เพื่อขอ

อนุญาตทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.		ผูว้จิยัก�าหนดให้นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการ

เรยีนวธิกีารทางวทิยาศาสตร์เป็นกลุม่ทดลอง	และนกัเรยีน

ที่เรียนรูปแบบการเรียนปกติเป็นกลุ่มควบคุม	 โดยวิธีการ

สุ่มแบบกลุ่ม	ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/2	เป็นกลุ่ม

ทดลอง	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/4	 เป็นกลุ่ม

ควบคุม

	 3.	 น�าคะแนนผลการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน

ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที	่5	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2555	

แบ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม	(กลุ่มทดลอง	และ

กลุ่มควบคุม)	ออกเป็น	2	กลุ่มได้แก่	กลุ่มที่มีผลเรียนวิชา

เคมีสูง	คือ	กลุ่มที่มีผลเรียนวิชาเคมีสูง	คือ	กลุ่มที่มีผลการ

เรียน	T-Score	50	ขึ้นไป	และ	กลุ่มที่มีผลเรียนวิชาเคมีต�่า	

คือ	กลุ่มที่มีผลการเรียน	T-Score	ต�่ากว่า	50	คะแนน

	 4.		น�าแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตผุล	ไปทดสอบ

ก่อนเรยีน	(Pre-test)	กบันกัเรยีนทกุคนทีเ่รยีนด้วยรูปแบบ

การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์และนักเรียนที่เรียนด้วย

รูปแบบการเรียนปกติ	

	 5.		ด�าเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู	้โดย

ผูว้จิยัเป็นผูส้อนเองทัง้	2	กลุม่	โดยใช้เนือ้หาเดยีวกนั	ระยะ

เวลาที่ใช้สอนเท่ากัน	คือ	ใช้เวลากลุ่มละ	9	คาบเรียน		

	 6.	 เมือ่ด�าเนินการสอนเสรจ็แล้ว	ผูว้จิยัให้นกัเรยีน

กลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	ท�าแบบทดสอบหลังเรียน	(Post-

test)	 โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลและแบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้งฉบับที่	4

	 7.	 ตรวจผลการท�าแบบทดสอบ	แล้วน�าคะแนนที่

ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ	เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 การวิเคราะห์ข้อมูลมีล�าดับขั้นตอน	ดังนี้

		 1.		น�ากระดาษค�าตอบที่ได้จากการทดสอบวัด

ความสามารถในการโต้แย้ง	 หลังการสอนมาตรวจตาม

เกณฑ์การให้คะแนน	 และค�านวณ	 หาร้อยละในแต่ละ

ประเด็นปัญหา	แล้วน�าเสนอในรูปตาราง

	 2.	 น�าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการคิดเชิง

เหตผุล	มาหาค่าเฉลีย่	ร้อยละ	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
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	 3.	 น�าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการคิดเชิง

เหตุผล	มาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้เทคนิคการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมสองทาง	(Two-way	ANCOVA)	

โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการโต้แย้งกับการคิด 

เชิงเหตุผล	 ความเป็นเอกพันธุ ์ของความแปรปรวน	

(Homogeneity	 of	 Variance)	 ความชันของการถดถอย	

(Homogeneity	of	Regression	Slope)	ของข้อมูล	และ	

Homogeneity	of	Variance-Covariance	Matrices

	 4.		วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	 (Pre-test)	

และหลงัเรยีน	(Post-test)	ของคะแนนวดัการคดิเชงิเหตผุล	

โดยใช้สถิติทดสอบ	Paired	t-test	(จีระพรรณ	สุขศรีงาม.	

2536	:	166-171)

	 5.		น�าคะแนนโต้แย้งฉบับท่ี	 4	 และการคิดเชิง

เหตผุลโดยรวมของนกัเรยีนทีมี่ผลการเรยีนเคมต่ีางกนัและ

เรยีนด้วยรปูแบบการเรยีนต่างกนัไปทดสอบความแตกต่าง

ทางสถิติโดยใช้	F-test	(Two-way	MANCOVA)	(ไพฑูรย์	

สุขศรีงาม.	2553	:	53-66)	

	 6.	น�าคะแนนการคิดเชิงเหตุผล	หลังเรียนโดยรวม

และเป็นรายด้านของนกัเรยีนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม	

ที่มีผลการเรียนวิชาเคมีต่างกัน	มาวิเคราะห์	โดยใช้	F-test	

(Two-way	ANCOVA)	(ไพฑูรย์	สุขศรีงาม.	2553	:	67-79)

ผลการวิจัย

	 1.		นักเรียนโดยรวม	 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเคมี

สูงและนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเคมีต�่าหลังเรียนประเด็น

ปัญหาทางสังคมทีเ่กีย่วข้องกับการใช้วทิยาศาสตร์โดยใช้วธิี

ทางวทิยาศาสตร์แบบผสมผสานมกีารพฒันาความสามารถ

ในการโต้แย้งเพิม่ขึน้จากการสอบประเดน็ที	่1-4	และมกีาร

คิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายด้าน	2	ด้าน	คือ	ด้านอุปนัย

และด้านนิรนัยเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	(P	<	.001)

	 	 ส ่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีสูง	 และ

นกัเรียนทีม่ผีลการเรยีนเคมตี�า่หลงัเรยีนประเดน็ปัญหาทาง

สงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์โดยใช้วธิปีกต	ิมกีาร

พัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ

ประเดน็ที	่1-4	และมกีารคดิเชงิเหตผุลโดยรวมและรายด้าน	

2	ด้านคือ	ด้านอุปนัยและด้านนิรนัยเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน	

(P	<	.001)

	 2.	 นักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีต่างกันหลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสังคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

มีเฉพาะการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายด้านทั้ง	 2	ด้าน

แตกต่างกนั	(P	<	.001)	โดยนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนเคมสีงู

มคีวามสามารถในการคิดเชงิเหตผุลดงักล่าวสูงกว่านกัเรียน

ที่มีผลการเรียนเคมีต�่า	(P	<	.001)

	 3.	 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบต่างกัน	 หลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสังคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์	

มกีารคิดเชงิเหตุผลโดยรวมและรายด้านทัง้	2	ด้านแตกต่าง

กัน	(P	<	.001)	โดยนักเรียนที่เรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์

แบบผสมผสาน	มีผลการเรียนดังกล่าวมากกกว่านักเรียนที่

เรียนด้วยรูปแบบปกติ	

	 	4.		มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเคมีกับรูป

แบบการเรยีนต่อการมคีวามสามารถในการโต้แย้งและการ

คิดเชิงเหตุผลโดยรวมและเฉพาะด้านอุปนัย	 (P	 <	 .001)	

โดยนักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีสูงที่เรียนแบบผสมผสาน

ตามรปูแบบวธิกีารทางวทิยาศาสตร์มคีวามสามารถในการ

โต้แย้งและการคดิเชงิเหตผุลดงักล่าวมากกว่านกัเรยีนกลุม่

อื่น	(P	<	.001)

อภิปรายผล

		 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

		 1.		นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยรวม

และจ�าแนกตามผลการเรียนเคมี	หลังเรียนประเด็นปัญหา

ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีผสม

ผสานตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนา

ความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่	1-4	

และมีการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายด้านทั้ง	2	ด้านคือ

ด้านอปุนยัและด้านนรินยัเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน	(P	<	.0001)	

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่	6	โดยรวมจ�าแนกตามผลการเรียนเคมี	(รัศมี	เทียมแสง.	
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2555	:	59)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	โดยรวมจ�าแนก

ตามผลการเรียนฟิสิกส์	 (จตุรงค์	 กมลเลิศ.	 2555	 :	 53,	 

พัฒนวงศ์	ดอกไม้.	2555	:	75)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

6	โดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรยีนวทิยาศาสตร์	(บรรจง

ศักดิ์	วิเศษโวหาร.	2554	:	53)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

5	โดยรวม	(นิกร	จ�าปาหาร.	2555	:	87,	วานิสสา	วงศ์โยธา	

2555	 :	 63)	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โดยรวม	 

(พรพรรณ	พลเยี่ยม	2555	:	81,	นิสรา	โคตรทอง.	2555	:	

56)	ที่พบว่า	หลังเรียนประเดน็ปัญหาทางสังคมทีเ่กี่ยวข้อง

กับการใช้วิทยาศาสตร์	นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ

ในการโต้แย้งจากการสอบครั้งที่	1-4	เพิ่มขึ้นและมีการคิด

เชงิเหตผุลโดยรวมและรายด้านทัง้สองด้านดงักล่าวเพิม่ขึน้	

การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องจากวิธีการสอนแบบ

ผสมผสานโดยใช้รูปแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์	 (Scientific	

Methods)	มคีวามเหมาะสมในการพฒันาความสามารถใน

การโต้แย้ง	 และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนเนื่องจาก

กระบวนการการเรยีนการสอนเน้นให้นกัเรยีนได้ฝึกฝนการ

โต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผล

	 2.		นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเคมีสูง	 หลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

ด้วยวิธีผสมผสาน	 ตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 มี

เฉพาะการคิดเชิงเหตุผลหลังเรียนโดยรวมและรายด้านทั้ง	

2	ด้าน	คือด้านอุปนัยและด้านนิรนัย	มากกว่านักเรียนที่มี

ผลการเรียนเคมีต�่า	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้	เนื่องจากการ

สอนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข ้องกับการใช ้

วทิยาศาสตร์	สามารถพฒันาความสามารถในการคดิขัน้สงู

ได้	(Pedretti.	1999	:	174-181	;	Lewis.	2003	:	Web	Site)	

นักเรียนที่มีผลการเรียนเคมีสูงมีโครงสร้างทางสติปัญญา	

(Mental	Structure	)	(Piaget.	1964	)	โครงสร้างความรู้	

(Knowledge	 Structure)	 (Ausubel.1968	 :	Website)	 

ดีกว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียนต�่า	 และมีความเช่ือมั่นใน

ตนเองสูง	 (Self-Confidence)	 มีความเป็นอิสระในการ

เรียน	(	Field	Independence)	สูงกว่านักเรียนที่มีผลการ

เรียนต�่า	(Esposite.	1973	:	165-166)	เมื่อเรียนโดยใช้รูป

แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์	(Scientific	Methods)	ซึ่งมี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย	 เช่น	 การ

บรรยาย	 การแสดงบทบาทสมมติ	 การอภิปรายกลุ่มย่อย	

การอภิปรายรวม	 เป็นต้น	 นักเรียนมีความกล้าในการคิด	

สามารถแสดงเหตผุลสนบัสนนุหรอืคดิคัดค้านเพือ่นในกลุม่

ได้อย่างเหมาะสม	ทั้งในด้านหลักฐานและเหตุผลที่ยืนยัน

หรือคัดค้าน	 จึงมีส่วนให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเคมีสูง

สามารถพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิง

เหตุผลได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับผลการ

ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยรวมและจ�าแนก

ตามผลการเรยีนเคม	ี(รศัม	ีเทยีมแสง.	2555	:	59)	นกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	(จตรุงค์	กมลเลิศ.	2555	:	53)	นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 (นาฏสุภัค	ทาสีเพชร.	 2554	 :	 49)	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	(พัฒนวงศ์	ดอกไม้.	2555	:	

75)	 พบว่า	 นักเรียนจ�าแนกตามผลการเรียนหลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสังคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

โดยใช้รูปแบบผสมผสาน	 มีการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นจาก

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 นักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีผสมผสานตามรูป

แบบวธิกีารทางวทิยาศาสตร์	มเีฉพาะการคดิเชงิเหตผุลโดย

รวมและรายด้านมากกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบปกต	ิ

ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษานักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 4	 โดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียนเคม	ี

(ปัทมาวดี	พันธะไชย.	2556	:	69)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	4	(แหลมทอง	ชิณรัตน์.	2556	:	74)	นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	4	(สการินทร์	เศรษฐากา.	2556	:	64)	นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	(ชนิกา	ไผ่ผาด.	2556	:	56)	ซึ่งพบว่า

นักเรียนจ�าแนกตามผลการเรียนหลังเรียนประเด็นปัญหา

ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ

ผสมผสาน	 มีความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิง

เหตผุลโดยรวมและรายด้านเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

เนื่องจากวิธีการสอนโดยรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์	
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เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นการแก้ปัญหาและเป็นวิธีการทางสติ

ปัญญา	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 เช่น	 การ

บรรยาย	 การแสดงบทบาทสมมติ	 การอภิปรายกลุ่มย่อย	

การอภปิรายรวม	เป็นต้น	นกัเรยีนต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในประเด็นปัญหา	มีการฝึกฝน	การใช้เหตุผลสนับสนุนข้อ

อ้างของตนเองและคดัค้านข้ออ้างของคนอืน่พร้อมทัง้มหีลกั

ฐานที่เชื่อถือได้ยืนยันเหตุผลดังกล่าวด้วย	นอกจากนี้มีการ

จดัการเรยีนเป็นกลุม่ย่อยมกีารโต้แย้งภายในกลุม่และสร้าง

ข้อสรุปโต้แย้งเหตุผลสนบัสนนุหรอืข้อสนบัสนนุเหตุผลเป็น

รายกลุ่มจึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสร้างสรรค์

เชิงสังคม	 (Social	Constructivisim)	และเป็นการเรียนรู้

แบบร่วมมือ	 (Collaborative	 Learning)	 (Gibson	 and	

Chase.	2002	:	693-705)	จึงมีส่วนให้นักเรียนที่เรียนด้วย

รูปแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถ

พัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุ

มากกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบปกติ

ข้อเสนอแนะ

		 1.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ครูวิทยาศาสตร์ควรน�าการเรียนวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานไปใช้ในการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 และควรจะศึกษาล�าดับขั้นใน

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้เข้าใจควรก�าหนดเวลา

ทีใ่ช้สอนให้เหมาะสมกบัเนือ้หาและเริม่น�าไปใช้ในระยะเริม่

ต้นสลับกับการสอนแบบปกติเพื่อให้เกิดความช�านาญจาก

นัน้ค่อยน�าไปเป็นวธิหีลกัในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ที่

จะท�าให้นักเรียนมีทักษะการโต้แย้งมากขึ้น	 และสามารถ

พฒันาทกัษะการคดิระดบัสูง	เช่น	การคิดเชงิเหตผุลได้อย่าง

เหมาะสมอีกด้วย

	 	 1.2	 เนื่องจากการเรียนด้วยการเรียนวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานต้องกระตุ้นให้นักเรียนได้

แสดงความคิดเห็นของตนเอง	ครจูงึควรให้นักเรยีนได้ศึกษา

ค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ	อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียน

ได้แสดงความคิดออกมา	 เช่น	 คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้

อนิเทอร์เนต็ในการสบืค้นข้อมลูได้	รวมทัง้จดัสือ่ตวัอย่างให้

มีความหลากหลาย

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1		 ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียน

โดยการเรยีนวธีิการทางวทิยาศาสตร์แบบผสมผสานกับรปู

แบบการเรียนแบบอ่ืนๆ	 หรือใช้ตัวแปรตามความสามารถ

ในการโต้แย้งกับการคิดด้านอื่นๆ	 เช่น	 การคิดเชิงวิพากษ์

วิจารณ์	การคิดเชิงตรรกะ	และการคิดสังเคราะห์	เป็นต้น

	 	 2.2	 ควรศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ	 ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันใกล้ชุมชน	ใกล้ตัวนักเรียน	เพื่อสร้างความสนใจใน

การเรยีนให้นกัเรยีนพฒันาความสามารถในการโต้แย้งและ

พัฒนาการคิดขั้นสูง	 อาจจะเพิ่มประเด็นปัญหาและระยะ

เวลาในการค้นคว้า
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การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์

โดยใช้การเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานกับวิธีการจัดการเรียนการสอน

แบบปกติของนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาต่างกัน

Comparisons of Argumentation and Critical Thinking Using the Scientific

Method based on the Mixed Methods and the Traditional Learning

Method on of Students with Different Biological Learning Achievements

วัลภา	โล่วันทา1,	จีระพรรณ	สุขศรีงาม2,	วิลาวัณย์	พร้อมพรม3,	ไพฑูรย์	สุขศรีงาม4

Wanlapa	Lowanta1,	Jeeraphan	Suksringarm2,	Wirawan	Prompoerm3,	Paitool	Suksringarm4

 

บทคัดย่อ

	 การจดัการเรยีนการสอนประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์สามารถพฒันาความสามารถ

ของนกัเรยีนในการโต้แย้งและการคดิขัน้สูง	เช่น	การคิดเชิงวพิากษ์วจิารณ์	คิดเชิงเหตผุล	และคิดวเิคราะห์ได้เพือ่ให้นกัเรยีน

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบในสังคมประชาธิปไตย	จึงควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาความสามารถดังกล่าวของผู้เรียนต่อไป	 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์โดยใช้การเรยีนแบบผสมผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์กบั

การเรียนปกติที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 

ที่มีผลการเรียนชีววิทยาแตกต่างกันจ�านวน	71	คน	จาก	2	ห้องเรียน	ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	โดยแบ่งนักเรียนออก

เป็น	2	กลุม่	ได้แก่	กลุม่ทดลอง	จ�านวน	37	คน	เรยีนประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์โดยใช้การ

เรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มควบคุม	 จ�านวน	 34	 คน	 เรียนปกติ	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย	 1)	 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์จ�านวน	 3	 เรื่อง	 คือ	

เมล็ดพันธุ์พืช	GMOs	การปิดโรงงานยาสูบ	และการตัดไม้เพื่อขยายถนนขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	โดยใช้การเรียนแบบ

ผสมผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์กบัการเรยีนปกต	ิอย่างละ	3	แผนๆ	ละ	3	คาบต่อสปัดาห์	2)	แบบวดัความสามารถ

ในการโต้แย้ง	4	ชุดๆ	ละ	4	ข้อ	และ	3)	แบบทดสอบวัดการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	ซึ่งมี	4	ด้าน	คือ	ด้านความน่าเชื่อถือ

ของแหล่งข้อมูลและการสังเกต	ด้านการนิรนัย	ด้านการอุปนัย	และด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น	จ�านวน	40	ข้อสถิติที่

ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	Paired	t-test	และ	F-test	(Two-way	MANCOVA	และ	ANCOVA)

1		นิสิตปริญญาโท	สาขาวิทยาศาสตรศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3	อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4		อาจารย์ประจ�าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนโดยรวม	นักเรียนที่มีผลการเรียนชีววิทยาสูง	 และนักเรียนที่มีผลการเรียนชีววิทยาต�่า

หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์	มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่	1-4	และมีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดย

รวมและเป็นรายด้านทกุด้านเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน	(p	<	.001)	นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนชวีวิทยาสงูหลงัเรยีนประเดน็ปัญหา

ทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์มเีฉพาะการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทัง้	4	ด้านมากกว่า

นักเรียนที่มีผลการเรียนชีววิทยาต�่า	 (p≤	 .001)	 ส่วนนักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้

วทิยาศาสตร์โดยใช้การเรยีนแบบผสมผสานตามวธีิการทางวทิยาศาสตร์มคีวามสามารถในการโต้แย้งและการคดิเชงิวพิากษ์

วจิารณโ์ดยรวมและรายดา้น	3	ด้าน	(ยกเวน้	ด้านนิรนัย)	มากกวา่นักเรยีนที่เรยีนปกต	ิ(p	≤	.001)	นอกจากนีม้ีปฏสิัมพนัธ์

ระหว่างผลการเรยีนชวีวทิยากบัรปูแบบการเรยีนต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์โดยรวมและ

เป็นรายด้านเฉพาะด้านอุปนัยและด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น	(p	≤	.028)	

	 โดยสรุปการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	 ของนักเรียนได้อย่างเหมาะ

สมและดีกว่าการเรียนแบบปกติดังนั้นจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูวิทยาศาสตร์น�าการเรียนแบบผสมผสานตามวิธี

การทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์ในระดบั

ชั้นอื่นๆ	ต่อไป

 ค�าส�าคัญ: ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์,	 การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์,	ความสามารถในการโต้แย้ง,	การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์

ABSTRACT

	 In	teaching	and	learning	of	socioscientific	issues	could	develop	students’	argumentation	and	

high-order	thinking	such	as	logical	thinking,	analytical	thinking,	and	critical	thinking.	The	effective	learning	

method	should	be	developed	to	build	the	students’	abilities	as	mentioned	above.	The	research	aimed	

to	study	and	compare	effects	of	learning	on	socioscientific	issues	using	the	mixed	methods	based	on	

the	scientific	method	and	the	conventional	learning	method	on	argumentation	and	critical	thinking	

abilities	of	71	Mathayomsuksa	6	(grade	12)	students	with	different	biological	learning	achievements.	

They	 were	 selected	 using	 the	 cluster	 random	 sampling	 technique	 and	 divided	 into	 2	 groups;	

experimental	group	of	37	students	learned	socioscientific	issues	using	the	mixed	methods	based	on	

the	scientific	method	and	the	control	group	of	34	student	learned	using	the	conventional	learning	

method.	Three	research	instruments	included	:	lesson	plans	on	3	socioscientific	issues;	GMOs	Seeds,	

Tobaccu	Closure	and	Cutting	Trees	to	Expand	the	Road	to	Khao	Yai	National	Park,	3	plans	for	each	

group	of	the	students	and	each	plan	for	3	hours	of	learning	in	a	week;	2)	4	argumentation	tests,	4	

items	each;	and	3)	the	critical	thinking	abilities	test	with	4	subscales	and	40	items;	credibility	of	sources	
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and	observation,	deduction,	induction	and	assumption	identification.	The	Paired	t-test	and	the	F-test	

(Two-way	MANCOVA	and	ANCOVA)	were	employed	for	testing	hypotheses.

	 The	findings	revealed	that	the	students	as	a	whole	the	high	biology	achievers,	and	the	low	

biology	 achievers,	 in	 the	 experimental	 group	 and	 the	 control	 group	 showed	 developments	 of	

argumentation	from	the	1st	to	the	4th	tests	;	and	showed	gains	in	critical	thinking	abilities	in	general	

and	in	each	subscale	from	before	learning	(p	<	.001).	The	experimental	group	students	evidenced	

more	argumentation	and	critical	thinking	in	general	and	in	3	subscales	(except	for	induction)	than	did	

the	control	group	students	(p	≤	 .001).	 In	addition,	statistical	 interactions	of	leaning	outcomes	and	

learning	methods	on	argumentation	and	critical	thinking	in	overall	and	in	2	subscales	:	induction	and	

assumption	identification,	were	found	to	be	significant	(p	≤	.028).	

	 In	conclusion,	 the	 learning	of	 socioscientific	 issues	using	 the	mixed	methods	based	on	 the	

scientific	method	could	effectively	develop	argumentation	and	critical	thinking	abilities	of	the	students	

more	than	did	the	conventional	learning	method.	The	science	teachers,	therefore,	should	be	encouraged	

and	supported	to	implement	this	method	in	teaching	and	learning	of	socioscientific	issues	at	any	grade	

level	in	the	future.

 Keyword : socioscientific	issues,	Mixed	Method	base	on	the	Scientific	Methods,	argumentation	

abilities,	critical	thinking	abilities

บทน�า

	 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจบุนัและอนาคต	เพราะวทิยาศาสตร์เกีย่วข้องกบัทกุคน

ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพต่างๆ	 ตลอดจน

เทคโนโลย	ีเครือ่งมอืเครือ่งใช้และผลผลติต่างๆ	ทีม่นษุย์ได้

ใช ้ เ พ่ืออ�านวยความสะดวกในชีวิตและการท�างาน	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551	:	1)	เหล่านี้ล้วนเป็นผลของ

ความรูว้ทิยาศาสตร์	ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์และ

ศาสตร์อื่นๆ	วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด	ทั้ง

ความคิดเป็นเหตุเป็นผล	 คิดสร้างสรรค์	 คิดวิเคราะห์	

วิจารณ์	 มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้	 มีความ

สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 (สถาบันส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	2546	:	1)	สามารถตัดสินใจ

โดยใช้ข้อมลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบ

ได้	 วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้	 (Knowledge-based	 Society)	

(กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551	 :	 94)	 วิทยาศาสตร์มีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้นในระบบการศึกษา

เพราะ	เป็นพืน้ฐานในการพฒันาประชากรให้มคีณุภาพทกุ

ด้าน	ทัง้ด้านการแสวงหาความรู	้การแก้ปัญหา	การคิดอย่าง

มีเหตุผล	และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ช่วยให้สามารถปรับ

ตัวได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	

(กรมวิชาการ.	2544	:	1)	ดังนั้นทุกประเทศจึงจัดให้มีการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง

อดุมศกึษา	โดยจดัวชิาวทิยาศาสตร์เป็นวชิาพืน้ฐานทีท่กุคน

ต้องเรียน	 เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หรืออิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเอง	 สังคมและ

ประเทศชาติ	ประชาชนจะได้มีความรู้	ความแตกฉานทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(Bybee	and	others.	1991	

:	150-151	;	Yager.	1993	:	147)	ซึ่งการมีความแตกฉาน
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ทางวิทยาศาสตร์จะครอบคลุมในด้านการพัฒนาเจตคติท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	 ทักษะกระบวนการทางวิทยา

ศาสตร์และสังกัปทางวิทยาศาสตร์ท่ีจ�าเป็น	 (Collete.	

1973	;	ไพฑูรย์	สุขศรีงาม.	2531	:	7)	และในการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องสอนให้สอนคล้องกับ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 คือ	 การสืบเสาะท่ีใช้ทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์	ซึง่สามารถพฒันาให้มคีวาม

สามารถทางสติป ัญญา	 และเจตคติท่ีเ ก่ียวข ้องกับ

วิทยาศาสตร์ได้	 (Abell	 and	 Smith.	 1994	 ;	 ไพฑูรย	์ 

สุขศรีงาม.	2541	:	1)

	 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น	 ต้อง

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความหมายและเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริงของผู้เรียน	มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ	นักเรียนมี

โอกาสได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและฝึกการแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง	 ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่เรียนและ

หลักสูตรจะต้องดึงดูดความสนใจผู้เรียน	 สามารถน�าความ

รู ้ไปประยุกต์ใช ้ในชีวิตประจ�าวันได้	 ซ่ึงวิ ธีหนึ่งที่ นัก

วทิยาศาสตร์ศึกษาได้น�าเสนอเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวข้าง

ต้นคือการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและสงัคม	(Science	Technology	

and	Social	Interaction	:	STS)

	 ต่อมาจึงได้มีการเคลื่อนไหวโดยการใช้ประเด็น

ปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข ้องกับการใช ้วิทยาศาสตร	์

(Socioscientific	 Issue	 :	 SSI)	 ซึ่งใช้ประเด็นปัญหาทาง

สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและยังหาข้อสรุปไม่ได้	 (Pedro	

Reis.	2009	:	1-24)	ซึ่งก�าลังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอัน

เนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดเห็นเก่ียวกับความ

ถูกต้อง	 ความเหมาะสมของแนวคิด	 กระบวนการและ

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์	 เช่น	 การโคลนนิ่ง	 (Cloning)	

เซลล์ต้นก�าเนิด	(Stem	cell)	สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

หรือจีเอ็มโอ	(Genetically	Modified	Organism)	ภาวะ

โลกร้อน	 (Global	 warming)	 หรือพลังงานทางเลือก	

(Alternative	fuel)	(Sadler.	2004	:	513)	(Sadler.	2002)	

จดุหมายหลกัของการประยกุต์ใช้ประเดน็ทางสงัคมทีเ่กีย่ว

เน่ืองกับวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิทยาศาสตร์คือ	 เป็น

เครือ่งมอืทีช่่วยในการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์	เป็นการเรยีนรูท้ี่

มีความหมาย	 และสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู ้ เรียน	

(Sadler	and	Zeidler.	 2003	 :	 23-26)	 โดยการค้นคว้า

อภิปรายให้เหตุผล	 และตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นที่น�ามา

ศึกษา	ผลที่ได้รับตามมาคือ	การส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน

ให้สามารถรับมือและจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ซึ่งมีผลต่อผู้เรียน	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

(Driver	and	others.	2000	:	287-312)	เป็นประชากรที่

มคุีณภาพ	มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมและสามารถประยกุต์

ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริงได้	 (Driver	 and	

others.	2000	:	287-312	;	Kolsto.	2001	:	291-310)	

	 การโต้แย้งเป็นการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่	2	คน	

หรอืมากกว่า	ทีม่คีวามคดิเหน็ในการสนทนาไม่ตรงกนั	(Lin	

and	Mintzes.	2010	:	3)	การโต้แย้งเป็นการศึกษาเกี่ยว

กบัการสร้างหรอืการอ้างเหตผุล	เพือ่สนบัสนนุข้อกล่าวอ้าง

ที่น�าไปสรุป	(Sadler.	2002	:	6	อ้างอิงมาจาก	Driver	and	

others.	2000	;	Zohar	and	Nemet.	2002)	การโต้แย้ง

เป ็นเครื่องมือที่ท�าให ้การเรียนวิทยาศาสตร์มีความ

สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน	โดยการค้นคว้าอภิปราย	

ให้เหตผุล	และการตดัสนิใจเกีย่วกบัประเดน็ทีน่�ามาโต้แย้ง	

	 การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	 (Critical	 Thinking)	

เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผลเพื่อการตัดสินใจ

ก่อนท่ีจะเชื่อหรือก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ	 Ennis	 (1962	 :	

81-111)	เป็นความคิดทีค่อยจบัผิดหาข้อผิดพลาด	ข้อสงสัย	

การใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา	ตลอดจนการประเมนิ

ข้อมูลโดยมีหลักเกณฑ์	 เพื่อน�ามาใช้ในการตัดสินใจ	

Handerson	 (1972	 :	 45-52)	 ซึ่งในยุคปัจจุบันเข้าสู่ยุค

ข้อมลูข่าวสาร	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ีจงึจ�าเป็น

ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อให้เกิดการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ	การให้กรอบความคดิแก่ผูเ้รยีนก่อนการสอน

เนือ้หาสาระใดๆ	จะช่วยเป็นสะพานหรอืโครงสร้างทีผู่เ้รยีน

สามารถน�าเน้ือหา/ส่ิงที่เรียนใหม่ไปเช่ือมโยงยึดเกาะได้	

ท�าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย
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	 เนื่องจากการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคม

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 ไม่มีรูปแบบการสอนที่

ชัดเจน	 ในการจัดการเรียนการสอนอาจท�าได้หลากหลาย

รูปแบบ	 เช่น	 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน	 (Mixed	

Method)	ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่หลากหลาย	เช่น	

การบรรยาย	 การแสดงบทบาทสมมติ	 การอภิปรายกลุ่ม

ย่อย	การอภปิรายทัง้ชัน้	เป็นต้น	จากการศกึษารายงานการ

วจิยัในประเทศ	เกีย่วกบัการเรยีนประเดน็ปัญหาทางสงัคม

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	3	ประเด็น	และใช้เวลา

เรียน	3	สัปดาห์พบว่า	มีการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสม

ผสาน	(Mixed	Method)	โดยใช้ขั้นการสอนของ	Lin	and	

Mintzes	(2010)	มีขั้นการสอน	4	ขั้น	ดังนี้	(1)	ขั้นน�าเข้าสู่

บทเรียน	(2)	ขั้นส�ารวจ	(3)	ขั้นอภิปราย	(4)	ขั้นสรุป	พบว่า

นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นโดยรวม	และนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ที่มีเพศและผลการเรียนต่างกัน	

หลงัเรยีน	SSI	มกีารพฒันาความสามารถในการโต้แย้ง	และ

การคดิวพิากษ์วจิารณ์เพิม่ขึน้	โดยนกัเรยีนทีม่เีพศต่างกันมี

การพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์

วจิารณ์ไม่แตกต่างกนั	(ประภสัสร	กองแก้ว.	2554	:	บทคัดย่อ)	

(เสาวนย์ี	โคตรชมภ.ู	2554	:	บทคดัย่อ)	และนกัเรยีนทีม่ผีล

การเรียนต่างกัน	 มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้ง

และการคิดวิพากษ์วิจารณ์แตกต่างกัน	 ซ่ึงนักเรียนที่มีผล

การเรียนวิทยาศาสตร์สูงมีการพัฒนาความสามารถในการ

โต้แย้งและการคิดวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนที่มีผลการ

เรียนวิทยาศาสตร์ต�่า	(กงมณีย์	เกษตระ.	2554	:	บทคดัย่อ)	

(บรรจงศักดิ์	วิเศษโวหาร.	2554	:	บทคัดย่อ)

	 นอกจากรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน	 (Mixed	

Method)	 โดยใช้ขั้นการสอนของ	 Lin	 and	 Mintzes	

(2010)	 ที่กล่าวมาแล้วยังมีรูปแบบการสอนแบบหน่ึงที่น่า

สนใจ	 คือ	 รูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 (Scientific	

Method)	ซึ่งเป็นรูปแบบของการสอนสืบเสาะหาความรู้ที่

มีมานานแล้วและเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	และเหมาะกับการทดลอง	เป็นวิธีการสอนที่

เปิดโอกาสให้นักเรียนพบปัญหา	 คิดหาวิธีแก้ปัญหา	 และ

เป็นวิธีการที่ดีที่สุดท่ีได้มาซึ่งความรู ้	 และวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ยังเป็นวิธีสอนที่ครูวิทยาศาสตร์คุ้นเคยและ

นิยมใช้กันมาก	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าถ้าน�ารูปแบบ

วธิกีารทางวิทยาศาสตร์	(Scientific	Method)	และรปูแบบ

การสอนแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	มาดัดแปลงใช้

ในการสอนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์	 ที่ไม่เน้นการทดลองจะสามารถพัฒนาความ

สามารถในการโต้แย้งและการคิดขัน้สูงของนกัเรียนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ได้ก�าหนดขั้นการเรียนการสอน	5	ขั้น	ดังนี้	

(1)	ขั้นรับรู้ปัญหา	(2)	ขั้นเสนอแนวคิด	(3)	ขั้นรวบรวมข้อ

สนเทศ	 (4)	 ขั้นวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิด	 (5)	 ขั้นสรุป

ยืนยันแนวคิด

	 จากเหตุดังกล่าวมา	 เกี่ยวกับความส�าคัญของการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคดิประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่ว

กบัการใช้วทิยาศาสตร์	(Socioscientific	Issue	:	SSI)	ผูว้จัิย 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้

การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ

แบบปกติเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้วทิยาศาสตร์	ทีม่ต่ีอความสามารถในการโต้แย้งและความ

สามารถในการคดิเชงิวพิากษ์วิจารณ์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยม 

ศึกษาปีที่	6	ที่มีผลการเรียนชีววิทยาต่างกัน

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.		เพือ่ศึกษาความสามารถในการโต้แย้งหลังเรยีน

ประเดน็ปัญหาทางสังคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์	

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	โดยส่วนรวมและจ�าแนก

ตามผลการเรียนชีววิทยาและรูปแบบการเรียน	

	 2.		เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการคิดเชิงวิพากษ์

วิจารณ์ก่อนเรียนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 6	 โดยส่วนรวม	 และจ�าแนกตามผลการเรียน

ชีววิทยา	และรูปแบบการเรียน

	 3.		เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้ง

และการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์	หลงัเรยีนประเดน็ปัญหาทาง
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สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่6	ทีม่ผีลการเรยีนชวีวทิยาต่างกนั	และเรยีน

ด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	 นักเรียนโดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียน

และรูปแบบการเรียนทางวิทยาศาสตร์และรูปแบบปกติมี

ความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 2.	 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนชีววิทยาต่างกัน	 และ

เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์เรียน	 ด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน	 มีความ

สามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์แตก

ต่างกัน

วิธีการวิจัย

	 ในการวิจัยคร้ังน้ี	 เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง	 (Quasi-

Experimental	Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.  ประชากร

	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้	 ได้แก่	

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	จ�านวนนกัเรยีน	350	คน	จาก	

10	 ห้องเรียน	 ในภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 จาก

โรงเรียนบรบอืวิทยาคาร	อ�าเภอบรบือ	จงัหวดัมหาสารคาม	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	26	

  2.  กลุ่มตัวอย่าง

	 	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จ�านวน	 76	 คน	 จาก	 2	

ห้องเรียน	 ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร	์

และก�าลงัศึกษาในภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2556	โรงเรยีน

บรบือวิทยาคาร	อ�าเภอบรบือ	จังหวัดมหาสารคาม	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 26	 ได้จาก

การสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	Sampling)	โดยใช้

หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน	โดยวิธีจับสลาก	ได้นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 6/3	 เป็นกลุ่มทดลอง	 และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6/5	เป็นกลุ่มควบคุม

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

		 1.		แผนการจัดการเรียนรู้

		 	 1.1	 แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์	รายวิชาชีววิทยา	ประเด็นปัญหาเรื่อง	เมล็ด

พันธุ์ของพืช	 GMOs,	 ประเด็นปัญหาเร่ือง	 การปิดโรงงาน 

ยาสูบ,	 ประเด็นปัญหาเร่ือง	 การตัดไม้เพื่อขยายถนนขึ้น

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	มี	2	

รูปแบบ	 คือ	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามวิธี

การทางวิทยาศาสตร์	จ�านวน	3	แผน	แผนละ	3	ชัว่โมง	รวม	

9	 ชั่วโมง	 และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 จ�านวน	 3	

แผน	แผนละ	3	ชั่วโมง	รวม	9	ชั่วโมง	

		 	 1.2	 เครื่องมือวัดผลการเรียน	ได้แก่

		 	 	 1.2.1	 แบบวดัความสามารถในการโต้แย้ง

	 	 	 1.2.2	 แบบทดสอบวดัการคิดเชิงวพิากษ์

วิจารณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองและ

เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

	 1.	 ผู ้ วิ จั ย น� า หนั ง สื อ จ ากบัณ ฑิต วิทย า ลั ย

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ไปขอความร่วมมอืจากผู้อ�านวย

การโรงเรียนบรบือวิทยาคาร	 อ�าเภอหนองบรบือ	 จังหวัด

มหาสารคาม	เพื่อขออนุญาตทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.		ผู้วิจัยท�าการแบ่งนักเรียนออกเป็น	2	กลุ่ม	ที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาต่างกัน	 คือ	 กลุ่มสูงและ

กลุ่มต�่า	จากคะแนนรายวิชาชีววิทยา	ภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศึกษา	2555	คือ	นักเรียนที่มีคะแนนมาตรฐาน	(T-score)	

ต�่ากว่า	50	คะแนน	ลงไป	จัดว่าอยู่ในกลุ่มต�่า	และกลุ่มที่มี

คะแนนมาตรฐาน	(T-score)	ตั้งแต่	50	คะแนน	ขึ้นไป	จัด

ว่าอยู่ในกลุ่ม
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	 3.		ผูว้จิยัท�าแบบทดสอบก่อนเรยีน	(Pre-test)	กบั

นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่

เรยีนสายวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์	โดยใช้แบบทดสอบวดั

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	แล้วน�ามาตรวจคะแนน

	 4.		ด�าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้ง	 2	

กลุ่ม	 ใช้การเรียนการสอนแบบประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์	 โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน	

ระยะเวลาที่ใช้สอนเท่ากัน	แต่รูปแบบการสอนต่างกัน	คือ	

ใช้การสอน	3	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	ชั่งโมง	รวมเวลาเรียน

กลุ่มละ	9	ชั่วโมง	แล้วท�าการทดสอบการโต้แย้งหลังเรียน	

	 5.		เมื่อสอนครบทั้ง	 3	แบบและระบุเวลาจริง	 ให้

นกัเรยีนท�าข้อสอบ	Posttest	โดยใช้แบบทดสอบวดัทกัษะ

การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์	และแบบวัดการโต้แย้งฉบับที่	4	

	 6.	 เมื่อด�าเนินการสอนเสร็จแล้ว	 ตรวจผลการท�า

แบบทดสอบ	แล้วน�าคะแนนทีไ่ด้มาวเิคราะห์โดยวธิกีารทาง

สถิติ	เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 การวิเคราะห์ข้อมูลมีล�าดับขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 น�ากระดาษค�าตอบที่ได้จากการทดสอบวัด

ความสามารถในการโต้แย้ง	 ท้ัง	 4	 ฉบับ	 ได้แก่	 ประเด็น

ปัญหาเรือ่ง	เมลด็พนัธุข์องพชื	GMOs,	ประเดน็ปัญหาเรือ่ง	

การปิดโรงงานยาสูบ,	 ประเด็นปัญหาเรื่อง	 การตัดไม้เพื่อ

ขยายถนนขึน้อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่	และประเดน็ปัญหา

เรื่อง	 ภาวะโลกร้อน	 มาตรวจนับคะแนน	 และค�านวณหา 

ร้อยละ	 ในแต่ละประเด็นปัญหา	 แล้วน�าเสนอข้อมูลในรูป

ตาราง

	 2.	 น�าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการคิดเชิง

วิพากษ์วิจารณ์	 มาหาค่าเฉลี่ย	 ร้อยละ	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 3.	 น�าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการคิดเชิง

วิพากษ์วิจารณ์	 มาทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของการใช้

เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมสองทาง	 (Two-

way	ANCOVA)	และการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมสอง

ทางแบบพหุนาม	 (Two-way	MANCOVA)	 โดยทดสอบ

ความเป็นเอกพนัธุข์องความแปรปรวน	(Homogeneity	of	

Variance)	และความเป็นเอกพนัธุข์องความชนัเส้นสมการ

ถดถอย	(Homogeneity	of	Regression	Slope)	ของข้อมลู	

ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์	(Correlation	coefficient)	และ

ความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกความแปรปรวน-ความ

แปรปรวนร่วมของประชากร	(Homogeneity	of	Variance	

Covariance	Matrices)

	 4.		วิเคราะห์คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน	 (Pre-test)	

และหลังเรยีน	(Post-test)	ของคะแนนวดัการคิดเชิงวพิากษ์

วิจารณ์	 โดยใช้สถิติทดสอบ	 Paired	 t-test	 (จีระพรรณ	 

สุขศรีงาม.	2536	:	433)

	 5.		น�าคะแนนที่ได้จากการทดสอบการวัดการคิด

เชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและการโต้แย้งหลังเรียน	 ของ

นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนชวีวทิยาแตกต่างกนั	ที่

เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน	 มาวิเคราะห์ทางสถิติ

เพื่อทดสอบสมมุติฐาน	โดยใช้	F-test	(MANCOVA)

	 6.	 น�าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความแตกต่าง

ของความสามารถในการโต้แย้งเป็นรายด้านหลงัเรยีน	ของ

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาแตกต่างกัน	

และที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน	 โดยใช้	 F-test	

(Two-way	ANCOVA)	

ผลการวิจัย

	 1.		นักเรียนโดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียน

ชีววิทยา	หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์

แบบผสมผสาน	 มีการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้ง

เพิม่ขึน้จากการสอบประเดน็ที	่1-4	และมกีารคดิเชงิวพิากษ์

วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนนักเรียนที่

ใช้การเรยีนวธิปีกตมิกีารพฒันาความสามารถในการโต้แย้ง

เพิม่ขึน้จากการสอบประเดน็ที	่1-4	และมกีารคดิเชงิวพิากษ์

วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านเพิ่มขึ้นจากก่อน
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เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 2.		นักเรียนท่ีมีผลการเรียนชีววิทยาสูงหลังเรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

มเีฉพาะการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์โดยรวมและเป็นรายด้าน

ทั้ง	4	ด้าน	คือ	ด้านการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่ง

ข้อมูล	 ด้านนิรนัย	 ด้านอุปนัย	 ด้านการระบุข้อตกลงเบื้อง

ต้น	มากกว่านกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนชวีวทิยาต�า่	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(p	<	.001)

	 3.		นักเรียนท่ีเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบผสม

ผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์มคีวามสามารถในการโต้

แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและรายด้าน	 3	

ด้าน	(ยกเว้นด้านการนรินยั)	มากกว่านกัเรยีนทีเ่รียนโดยใช้

การเรียนวิธีปกติ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 

(p	≤	.001)

	 4.		มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนชีววิทยากับ

รปูแบบการเรยีนต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคดิ

เชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเฉพาะด้านอุปนัยและด้าน

การระบขุ้อตกลงเบือ้งต้น	อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.05	 โดยนักเรียนท่ีมีผลการเรียนชีววิทยาสูงท่ีเรียนวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์แบบผสมผสาน	มีความสามารถในการโต้

แย้งและการคดิเชิงวิพากษ์วจิารณ์ดงักล่าวมากกว่านกัเรยีน

กลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(p	≤	.028)

อภิปรายผล

		 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยส่วนรวม	

นักเรียนที่มีผลการเรียนชีววิทยาสูงและนักเรียนที่มีผลการ

เรียนชีววิทยาต�่าหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกีย่วข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์โดยการเรยีนแบบผสมผสาน

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาความสามารถใน

การโต้แย้งเพิม่ขึน้จากการสอบครัง้ที	่1-4	และมกีารคดิเชงิ

วิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและรายด้านทั้ง	 4	 คือ	 ด้านการ

พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล	ด้านนิรนัย	ด้าน

อปุนยั	ด้านการระบขุ้อตกลงเบือ้งต้น	เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน	

(p	<	.001)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่านักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียน

วทิยาศาสตร์	(เขต	ดอนประจ�า.	2555	:	บทคัดย่อ)	นกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โดยรวมและจ�าแนกตามผลการเรียน

วิทยาศาสตร์	 (ธนัญญา	การประกอบ.	2555	 :	บทคัดย่อ)	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยรวมและจ�าแนกตามผล

การเรยีนวทิยาศาสตร์	(ชนญัชดิา	พงิพณิ.	2555	:	บทคดัย่อ)	

ซึ่งพบว่านักเรียนโดยรวมและนักเรียนที่มีผลการเรียน

วทิยาศาสตร์สูงและนกัเรยีนท่ีมีผลการเรยีนวทิยาศาสตร์ต�า่

หลังเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการโต้แย้งเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 (เสาวนีย์	

โคตรชมพู.	2554	:	บทคัดย่อ)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

4	(พรพรรณ	พลเยีย่ม.	2555	:	บทคดัย่อ)	(นสิรา	โคตรทอง.	

2555	:	บทคัดย่อ)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	(วานิสสา	

วงศ์โยธา.	2555	:	บทคัดย่อ)	(นกิร	จ�าปาหาร.	2555	:	บทคัดย่อ)	

ซึ่งพบว่านักเรียนโดยรวมหลังเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหา

ทางสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์สามารถพฒันาการโต้

แย้งและความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มขึ้น

	 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องจากครูได้

ใช้รปูแบบการสอนแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	ทีใ่ช้

วธีิการทางวทิยาศาสตร์	(Scientific	Method)	ซึง่ประกอบ

ด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย	เช่น	การบรรยาย	การแสดง

บทบาทสมมติ	 การอภิปรายกลุ่มย่อย	 การอภิปรายกลุ่ม

ใหญ่	เป็นต้น	ประกอบกบัมกีารใช้ค�าถามน�าและการเน้นให้

นักเรียนได้อ่านบทความเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดง

เหตุผลและคิดสนบัสนนุหรือคดิคดัค้านนกัเรยีนจงึมโีอกาส

ได ้ฝ ึกความสามารถในการโต ้แย ้งอย ่างเพียงพอซ่ึง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 Dawson	 และ	 Venville	

(2008)	 ที่พบว่าอย่างน้อยมีปัจจัย	 2	 ประการที่ส่งเสริม

พัฒนาการของความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียนคือ

บทบาทของครูในการส่งเสริมการอภิปรายรวมทั้งช้ันและ

การใช้ค�าถามชี้น�าให้นักเรียนแสดงเหตุผลสนับสนุนและ
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เหตุผลคัดค้าน	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ	 Simon	 และ

คณะ	(2006	:	235-260)	ที่พบว่าการพัฒนาทักษะการโต้

แย้งของนักเรียนท่ีผสมผสานบทบาทสมมุติการกระตุ้นส่ง

เสริมสนับสนุนการสร้างเหตุผลสนับสนุนและเหตุผลการ

คัดค้านของนักเรียนและการฝึกให้นักเรียนสะท้อนการคิด

วิพากษ์วิจารณ์พร้อมมีหลักฐานยืนยัน	 ช่วยพัฒนาความ

สามารถในการโต้แย้งได้	ซึง่รปูแบบวธิวีทิยาศาสตร์นกัเรยีน

ต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหามีการฝึกฝนการ

ใช้เหตุผลสนับสนุนข้ออ้างของตนเองและคัดค้านข้ออ้าง

ของคนอื่นพร้อมทั้งมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ยืนยันเหตุผลดัง

กล่าวด้วย	นอกจากนีน้กัเรยีนซึง่บางครัง้เรยีนเป็นกลุ่มย่อย

มีการโต้แย้งภายในกลุ่มและสร้างข้อสรุปโต้แย้งเหตุผล

สนบัสนนุหรือข้อสนบัสนนุเหตผุลสนบัสนนุเป็นรายกลุม่จงึ

เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้เชิง

สังคม	(Social	Constructivism)	และเป็นการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกัน	 (Collaborative	 Learning)	 (Gibson	 and	

Chase.	2002	:693-705)	จงึท�าให้นกัเรยีนมโีอกาสได้ฝึกฝน

การโต้แย้งและการคิดระดับสูงอย่างสม�่าเสมอจึงสามารถ

พัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ได้ดีขึ้น

	 2.	 นักเรียนท่ีมีผลการเรียนชีววิทยาสูงที่เรียน

ประเดน็ปัญหาทางสงัคมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้วทิยาศาสตร์

มีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง	 4	

มากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนชีววิทยาต�่า	 ซึ่งบางส่วน

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 บรรจงศักดิ์	 วิเศษโวหาร	

(2554	 :	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 นักเรียนท่ีมีผลการเรียน

วิทยาศาสตร์กลุ ่มสูงที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์มกีารคดิอย่างมวีจิารณญาณด้าน

การยอมรับถึงข้อตกลงเบ้ืองต้นและการประเมินข้อโต้แย้ง

มากกว่านักเรียนท่ีมีผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มต�่า

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .029)	 การที่ผลการวิจัย

ปรากฏเช่นนี้เน่ืองมาจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูงมี

โครงสร้างทางสตปัิญญา	(Mental	Structure)	(Piaget.	1964)	

โครงสร้างความรู้	 (KnowledgeStructure)	 (Ausubel.	

1968	 :	Web	Site)	ดีกว่านักเรียนที่ผลการเรียนต�่าและมี

ความเชื่อมั่นในตนเองสูง	(Self-Confidence)	มีความเป็น

อสิระในการเรยีน	(Field	Independence)	และมแีรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์	 (Achievement	Motivation)	สูงกว่านักเรียน

ที่มีผลการเรียนต�่า	 กล้าแสดงออกทั้งการตัดสินใจการ

ท�างานการซักถามการโต้แย้งการอภิปรายการใช้เหตุผล	

ฯลฯ	 ท�าให้มีโอกาสพัฒนาการโต้แย้งและความคิดขั้นสูง	

เช่น	การคิดเชงิวพิากษ์วจิารณ์ได้มากกว่านกัเรยีนทีม่ผีลการ

เรียนต�่า

	 3.	 นักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยการเรียนแบบผสม

ผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์มคีวามสามารถในการโต้

แย้งและการคิดเชงิวพิากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้าน	

3	ด้าน	(ยกเว้นด้านการนรินยั)	มากกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดย

ใช้รปูแบบปกต	ิการทีผ่ลการศกึษาปรากฏเช่นนัน้เนือ่งจาก

ครูได้ใช้รูปแบบการเรียนผสมผสาน	(Mixed	Method)	ซึ่ง

ประกอบด้วยวธิสีอนทีห่ลากหลาย	เช่น	วธิสีอนแบบอปุนยั	

วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ	 วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย

และกลุม่ใหญ่	เป็นต้น	ซึง่นกัเรยีนส่วนใหญ่มกีารเรยีนเป็นก

ลุ่มขนาดเล็ก	 ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนการคิด	 การโต้แย้ง

ระหว่างสมาชิก	 และท้ายที่สุดจะได้ข้อสรุปเป็นของกลุ่ม

ตามหลักการของกลุ ่มสรรค์นิยมเชิงสังคม	 (Social	

Constructivism)	 ที่เน้นว่าความรู ้เป็นเรื่องของสังคม	

(ไพฑูรย์	 สุขศรีงาม.2550	 :	 1-3)	 และสอดคล้องกับแนว

ความเช่ือที่ว่าการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาส่งเสริมทักษะใน

หลายๆ	ด้าน	เช่น	ทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง	(Pedretti.	

1999	:	174-181	;	Lewis.	2003)	ทักษะในการตัดสินใจ

และลงความเห็น	(Lewis.2003)	ทักษะและความสามารถ

ในการอภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยมีหลักการทาง

วิทยาศาสตร์และมีหลักฐานประกอบ	 (Sadler.	 2000	 ;	

Sadler	and	Zeidler.	2003)	ทักษะการตีความหมายเพื่อ

ประเมินคุณค่าและความน่าเช่ือถือของข้อมูลและข่าวสาร

ที่มีอยู่	 (Sadler.	 2000;	 Sadler	 and	 Zeidler.	 2003)	

ทักษะการตั้งค�าถามและตอบค�าถาม	 (Pedretti.	 1999:	
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174-181)	 ดังน้ันนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบผสมผสาน	

จงึมผีลการสร้างความรู	้การคดิ	การโต้แย้งเป็นกลุม่ได้ด	ีจงึ

สามารถพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิด

วิพากษ์วิจารณ์ได้ดีกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ	

 

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ครูวิทยาศาสตร์ควรน�ารูปแบบการเรียน

แบบผสมผสานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	และควรจะศึกษา

ล�าดับขั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้าใจควร

ก�าหนดเวลาท่ีใช้สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเริ่มน�าไป

ใช้ในระยะเริ่มต้นสลับกับการสอนแบบปกติเพื่อให้เกิด

ความช�านาญจากน้ันค่อยน�าไปเป็นวิธีหลักในการจัดการ

เรยีนการสอนเพ่ือทีจ่ะท�าให้นกัเรยีนมทีกัษะการโต้แย้งมาก

ขึ้น	และสามารถพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง	เช่น	การคิด

เชิงวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

	 	 1.2	 เนือ่งจากการเรียนด้วยการเรยีนแบบผสม

ผสานตามวิธีการทางวทิยาศาสตร์ต้องกระตุน้ให้นกัเรยีนได้

แสดงความคิดเห็นของตนเอง	ครจูงึควรให้นักเรยีนได้ศึกษา

ค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ	อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียน

ได้แสดงความคิดออกมา	 เช่น	 คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้

อนิเทอร์เนต็ในการสบืค้นข้อมลูได้	รวมทัง้จดัสือ่ตวัอย่างให้

มคีวามหลากหลาย	เช่น	สือ่มลัตมิเีดยี	บทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียน

โดยการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

กับรูปแบบการเรียนแบบอื่นๆ	 หรือใช้ตัวแปรตามความ

สามารถในการโต้แย้งกับการคิดด้านอื่นๆ	 เช่น	 การคิดเชิง

เหตุผล	การคิดเชิงตรรกะ	และการคิดสังเคราะห์	เป็นต้น

	 	 2.2	 ควรศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ	 ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันใกล้ชุมชน	ใกล้ตัวนักเรียน	เพื่อสร้างความสนใจใน

การเรยีนให้นกัเรยีนพฒันาความสามารถในการโต้แย้งและ

พัฒนาการคิดขั้นสูง	 อาจจะเพิ่มประเด็นปัญหาและระยะ

เวลาในการค้นคว้า

เอกสารอ้างอิง

กงมณีย์	เกษตระ.	(2554).	การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความ 

 สามารถในการโต้แย้งและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียน 

 วิทยาศาสตร์ต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	สาขาวิทยาศาสตรศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กรมวิชาการ.	(2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์องค์การรับ 

	 ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

_______.	(2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.	กรุงเทพฯ	:	กระทรวงศึกษาธิการ	

กระทรวงศึกษาธิการ.	(2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร 

 แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 

	 ประเทศไทย

เขต	ดอนประจ�า.	 (2555). การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที ่

 มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการ 

 เรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

244

จีระพรรณ	 สุขศรีงาม.	 (2536). ชีวสถิติเบื้องต้น.	 พิมพ์ครั้งที่	 1.	 มหาสารคาม	 :	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

	 ศรีนครินทรวิโรฒ	มหาสารคาม

ชนัญชิดา	พิงพิณ.	(2555). การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที ่

 มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการ 

 เรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ธนญัญา	การประกอบ.	(2555). การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสงัคมท่ีเกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ 

 ทีม่ต่ีอความสามารถในการโต้แย้งและการคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ผีลการ 

 เรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิกร	จ�าปาหาร.	(2555).	การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็น ปัญหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ทีม่ี 

 ต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีแรงจูงใจใฝ ่

 สัมฤทธิ์แตกต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสรา	โคตรทอง.	(2555).	การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ม ี

 ต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศแตก 

 ต่างกัน. วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรจงศักดิ์	วิเศษโวหาร.	(2554). การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที ่

 มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียน 

 วิทยาศาสตร์ต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประภัสสร	 กองแก้ว.	 (2554).	 การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้  

 วิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที ่

 มีเพศต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พรพรรณ	พลเยี่ยม. (2555).	การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์

 ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศ 

 แตกต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไพฑูรย์	 สุขศรีงาม. (2550).	 การเรียนรู้ตามกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้	 (Constructivism) เอกสารประกอบการสอน 

 วิทยาศาสตร์ศึกษา.	มหาสารคาม	:	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_______.	 (2541).	 ความเข้าใจธรรมชาติของครูวิทยาศาสตร์	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในภาคตะวันออกเฉียง 

	 เหนือ.	งานวิจัยมหาสารคาม	:	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_______.	(2531).	“ความแตกฉานด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี	(Scientific-Technological	Literacy)”	วารสารวิจัย 

 และพัฒนาการเรียนการ.	3(1)	:	มกราคม-มิถุนายน	2531;	6-11	

วานิสสา	วงศ์โยธา.	(2555). การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์

 ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเพศ 

 แตกต่างกัน.	วิทยานิพนธ์	กศ.ม	มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.	 (2546).	การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการ 

 ศึกษาขั้นพื้นฐาน.	กรุงเทพฯ	:	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

245

เสาวนีย์	โคตรชมพู.	(2554).	การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ 

 การคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์และการโต้แย้งของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีมี่เพศต่างกนั.	วทิยานพินธ์	กศ.ม	 

	 มหาสารคาม.	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abell,	 S.K.	 and	D.C.	 Smith.	 (2008). January. “What	 Is	 Science	 ?	 :	 Preservice	 Elementary	 Teachers’	 

	 Conceptions	of	the	Nature	of	Science,” International Journal of Science Education.	16(4)	:	 

	 475-487	;	July-August,	1994.	:	101-131.

Ausubel,	David	P.	(1963).	The Psychology of Meaning Verbal Learning.	New	York	:	Grune	and	Stration.	

Bybee,	R.W.	and	others.	(1991).	July.	“Integrating	the	History	and	Nature	of	Science	and	Technology	 

	 in	Science	and	Social	Studies	Curriculum,” Science Education.75(1)	:	150-155.

Collete,	A.T. (1973). Science Teaching in the Secondary School. A Guide for Modernizing Instruction.  

	 Boston	:	Allyn	and	Bacon.

Dawson,	V.M.	and	Venville,	G.	 (2008). “Teaching	Strategies	 for	Developing	Students’Argumentation	 

	 Skills	About	Socioscientific	Issues	in	High	School	Genetics,”	Research in Science Education.  

	 38(1)	:	67-90.

Driver,	R.,	Newton,	P.	and	Osborne,	J.	(2000). “Establishing	the	Norms	of	Scientific	Argumentation	in	 

	 Classroom,”	Science Education.	84	:	287-312.

Ennis,	Robert	H.	(1962).	“A	Concept	of	Critical	Thinking,”	Harvard Educational Review.	1	:	81-111	;	 

 Winter.

Gibson,	H.L.	and	A.	Chase.	(2002). “Longitudinal	Impact	of	an	Inquiry-based	Science	Program	on	Middle	 

	 School	Students	Attitudes	Toward	Science”	Science Education. 86	:	693-705.

Handerson,	B.	Keneth.	(1972).	November.	“The	Teaching	of	Critical	Thinking,” The Education Forum.  

	 37	:	45-52.

Kolsto,	S.D.	(2001). “Scientific	literacy	for	citizenship	:	Tools	for	dealing	with	the	science	Dimension	 

	 of	controversial	scientific	issues” Science Education.	85(3)	:	291-310.	

Lewis,	S.E.	(2003). Issue-Based Teaching in Science Education.	[Online].	Available	from	:	http://www. 

	 actionbioscience.org/education/lewis.html	[Cited	2011].	

Lin,	 Shu-Sheng	 and	Mintzes,	 J.J.	 (2010). “Learning	 argumentation	 skills	 through	 instruction	 in	 

	 Socioscientific	Issues,”	National Science Council	;	The	Effect	of	Ability	Level.	Taiwan.

Pedretti,	E.	 (1999). “Decision	making	and	STS	education:	Exploring	scientific	knowledge	and	social	 

	 responsibility	in	schools	and	science	center	through	an	issues-based	approach,”	School Science  

 and Mathematics.	99(4):	174-181.

Piaget,Jean.	(1964).	September “Part	I:	Cognitive	development	in	children:	Piaget	development	and	 

	 learning”	:	Journal of Research in Science Teaching.	76-186.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

246

Reis,	P.	(2009).	“Teaching	controversial	Socioscientific	Issue	in	Biology	and	Geology	Classes	:	A	Case	 

	 Student”	Electronic Journal of Science Education.	13(1)	:	1-24.

Sadler,	T.D.	(2004).	Spring.“Moral	and	Ethical	Dimensions	of	Socioscientific	Decision-Making	as	Integral	 

	 Components	of	Scientific	Literacy,” in Science Education. 13(1)	:	39-48.

Sadler,	T.D.	and	D.L.	Zeidler.	(2003).	Weighing	in	on	Genetic	Engineering	and	Morality	:	Student	Reveal	 

	 Their	Idea,	Expectations,	And	Reservation.	Paper Present at the Annual Meeting of the National  

 Association for Research in Science Teaching.	Philadelphia,	PA.	March	23-26.	(Online).	Available	 

	 from	:	http://www.eric.ed.gow.	

Sadler,	T.D.	(2002).	“Socioscientific	Issue	Research	and	Its	Relevance	for	Science	Education” Paper  

 Presented to Science Education Graduate Students al the University of South Florida.  

 (Online).	Available	from	:	http://www.eric.ed.gov.	(Accessed	October	25,	2011).

Simon,	S.	and	others.	(2006).	“Learning	to	Teach	Argumentation	:	Research	and	Development	In	the	 

	 Science		Classroom”	International Journal of Science Education.	28(2-3)	: 235-260.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

247

การพัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ PAOR

ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

The Occupational Skill Development with PAOR for the First Year 

Students in the Major of Chinese Education, 

Faculty of Education, Panyapiwat Institute of Management

อดิเรก	นวลศรี1,	นพวรรณ	ศรีเกตุ2,	ม.ล.สรสิริ	วรวรรณ3

Adirek	Nuansri1,	Nophawan	Srikhet2,	M.L.Sornsiri	Voravarn3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ	 โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ	 PAOR	 ส�าหรับนักศึกษา	 ช้ันปีที่	 1	

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน	 คณะศึกษาศาสตร์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	PAOR	ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพแก่นักศึกษาวิชาชีพครู	ด้านภาษาจีน	ชั้นปีที่	1	เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของการจดัการเรยีนรูแ้บบ	PAOR	ต่อทกัษะอาชีพของนกัศึกษา	และเพือ่ศกึษาแนวคดิของนกัศึกษาทีม่ต่ีอการจดักจิกรรม

การเรียนรูแ้บบ	PAORจากการด�าเนนิการวจัิย	พบว่า	1)	กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	PAOR	ส่งผลให้นกัศกึษาเกดิการคดิอย่าง

เป็นระบบ	โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นการวางแผน	(Plan)	ขั้นปฏิบัติการ	(Act)	ขั้นสังเกตการณ์	(Observe)	และขั้นสะท้อนการ

ปฏบิตั	ิ(Reflect)	ซึง่ในกระบวนการทัง้หมดนีท้�าให้	นกัศกึษาเกดิทกัษะอาชพี	ได้แก่	C1	Critical	Thinking	and	Problem	

Solving,	C2	Creativity	and	Innovation,	C3	Cross-culture	Understanding,	C4	Collaboration,	Teamwork	

and	Leadership,	C5	Communications,	Information,	and	Media	Literacy,	C6	Computing	and	ICT	Literacy	

และ	C7	Career	and	Learning	Skills	

	 ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินตนเองของนักศึกษาจากการปฏิบัติกิจกรรมที่พบว่า	 เมื่อทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม	 พบว่า	 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาหลังการปฏิบัติกิจกรรม	 มีค่าเฉล่ียมากกว่าผลการ

ประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติกิจกรรม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และผลการประเมินจากคณะ

ผูว้จิยั	พบว่า	ผลการประเมนินกัศกึษารายบคุคลหลงัการปฏิบตักิจิกรรม	จากคณะผูว้จิยั	มค่ีาเฉลีย่มากกว่าผลการประเมนิ

นักศึกษารายบุคคลก่อนการปฏิบัติกิจกรรม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	2)	ผลการสัมภาษณ์	อาจารย์โรงเรียน

คลองเกลือ	ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ	PAOR	ได้ลงปฏิบัติพื้นที่เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษา

1 ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอนภาษาจีน)	อาจารย์ประจ�า	คณะศึกษาศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2		กศ.ด.(ทดสอบและวัดผลการศึกษา)	อาจารย์ประจ�า	ส�านักการศึกษาทั่วไป	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
3		ค.ด.(พัฒนศาสตร์)อาจารย์ประจ�า	คณะศึกษาศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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จริง	 พบว่า	 จุดเด่นของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน	 คณะศึกษาศาสตร์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 คือ	

นักศึกษามีความกระตือรือร้น	 มีสัมมาคารวะ	 ตรงต่อเวลา	 มีความรับผิดชอบ	 มีน�้าใจ	 มีความตั้งใจ	 และมุ่งม่ัน	 มีความ

สามคัค	ีรับฟังความคดิเหน็ของผู้อืน่	สามารถแก้ปัญหาในห้องเรยีนได้	มคีวามคิดสร้างสรรค์	ใช้	technology	ได้ด	ีสามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะด้านได้	และมีความสนใจในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กบันกัเรยีน	ทัง้น้ี	นกัศกึษายงัขาดทกัษะในการควบคมุ

ชั้นเรียน	 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 และยังขาดเทคนิคในการสอน	

และ	3)	ผลการสะท้อนแนวคิดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	PAOR	ที่ส่งผลต่อทักษะอาชีพของนักศึกษา	พบว่า	จาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	PAOR	ส่งผลให้	นักศึกษามีการพัฒนาระบบการคิด	การวางแผน	การจัดการ	การแก้ไข

ปัญหา	เพือ่ปรบัใช้ในการเตรียมกจิกรรมและสือ่การท�ากจิกรรมทีเ่หมาะสม	สามารถถ่ายทอดความรู	้คดิและสร้างกรรมการ

เรียนรู้	 เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ	 และใช้เทคโนโลยีช่วยด�าเนินงาน	 และส่ือสารได้อย่างเหมาะสม	ค�านึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ระหว่างกนั	สามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่เพือ่ก่อให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้เกดิทกัษะด้านการบรหิารจดัการ	ทกัษะด้าน

การสื่อสาร	ทักษะด้านวิชาการ	และทักษะด้านเทคโนโลยี

 ค�าส�าคัญ : การพัฒนาทักษะอาชีพ,	กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ	PAOR,	การสอนภาษาจีน

Abstract

	 This	research	study	is	about	the	occupational	skill	development	with	PAOR	for	the	first	year	

students	in	the	Major	of	Chinese	Education,	Faculty	of	Education,	Panyapiwat	Institute	of	Management.	

The	objectives	of	the	study	are	to	develop	PAOR	learning	activities	for	improving	the	occupational	

skills	for	the	first	year	Chinese	education	students,	to	evaluate	the	effectiveness	of	the	activities	on	

their	occupational	skills,	and	to	investigate	the	students’	attitudes	towards	the	PAOR	learning	activities.	

The	 research	findings	are	as	 follows.	Firstly,	 the	PAOR	 learning	activities	 resulted	 in	 the	students’	

systematical	thinking	processes	from	planning,	action,	observation,	and	reflection.	All	of	these	processes	

created	the	students’	occupational	skills:	C1)	critical	thinking	and	problem	solving,	C2)	creativity	and	

innovation,	 C3)	 cross-culture	 understanding,	 C4)	 collaboration,	 teamwork	 and	 leadership,	 

C5)	communications,	information,	and	media	literacy,	C6)	computing	and	ICT	literacy,	and	C7)	career	

and	learning	skills.	As	can	be	seen	from	the	students’	self-evaluation	results,	the	average	results	after	

the	activities	are	significantly	higher	than	that	before	the	activities	after	testing	the	differences	between	

the	averages	of	the	two	groups	at	the	significance	level	of	.05.	Regarding	the	evaluation	results	from	

the	researchers,	it	was	found	that	the	averages	of	individual	evaluation	results	after	the	activities	are	

significantly	higher	than	that	before	the	activities	at	the	significance	level	of	.05.	Secondly,	the	strengths	

(i.e.	activeness,	politeness,	timeliness,	responsibility,	kindness,	dedication,	harmony,	open-mindedness,	

problem-solving,	creativity,	technology	adoption,	and	knowledge	transfer)	of	the	students	were	found	

after	 interviewing	 the	 instructors	of	Khlong	Kluea	School,	where	 the	students	had	 the	field	PAOR	
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learning	activities.	However,	the	students	did	not	have	classroom	control	skill	and	teaching	techniques.	

Their	learning	activities	must	be	appropriately	improved.	Thirdly,	the	PAOR	learning	activities	developed	

the	students’	thinking,	planning,	managerial,	and	problem-solving	skills	that	could	be	applied	to	the	

preparation	of	appropriate	activities	and	media.	The	students	could	 transfer	 their	 knowledge	and	

thoughts.	They	could	also	create	learning	activties	and	connect	things	and	technologies.	They	could	

appropriately	communicate	and	consider	cultural	differences.	They	could	coordinate	with	other	people	

in	 order	 to	 result	 in	 knowledge	 transfer	 as	 well	 as	managerial,	 communication,	 academic,	 and	

technological	skills.

 Keywords : The	Occupational	Skill	Development,	PAOR

บทน�า

	 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนของเยาวชนในสงัคมไทย

ปัจจุบัน	 ทั้งในส่วนของความคิด	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรม	

พบว่า	 มีผลต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษามีทักษะการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	 (21st 

Century	Skills)	หลายประการ	โดยทกัษะหนึง่ทีส่�าคัญของ

การด�ารงชวิีตในศตวรรษที	่21	คอื	ทกัษะทีต้่องเรยีนรูต้ลอด

ชวิีต	หรือการเรยีนรู	้3R	x	7C	โดย	3R	ประกอบด้วย	(R)eading	

(อ่านออก)	(W)Riting	(เขียนได้)	และ	(A)Rithemetics	(คดิ

เลขเป็น)	ส่วน	7C	ประกอบด้วย	Critical	Thinking	and	

Problem	Solving	(ทกัษะด้านการคดิอย่างมวิีจารณญาณ	

และทักษะในการแก้ปัญหา)	Creativity	and	Innovation	

(ทกัษะด้านการสร้างสรรค์	และนวตักรรม)	Cross-cultural	

Understanding	(ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวฒันธรรม	

ต่างกระบวนทัศน์)	 Collaboration,	 Teamwork	 and	

Leadership	(ทักษะด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีม	

และภาวะผู้น�า)	Communications,	 Information,	and	

Media	Literacy	(ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ	และรู้

เท่าทันสื่อ)	Computing	and	ICT	Literacy	(ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	

Career	 and	Learning	Skills	 (ทักษะอาชีพ	และทักษะ

การเรียนรู้)	(http://www.qlf.or.th/Home/Contents/417)	

โดยทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้น้ัน	 ถือเป็นทักษะ	

ส�าคัญของนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านวิชาชีพครูในปัจจุบัน

	 ในการจัดการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาครูเพื่อตอบ

สนองต่อโลกในศตวรรษที่	 21	นั้น	 สาระวิชายังคงมีความ

ส�าคัญ	แต่อาจยงัไม่เพยีงพอส�าหรบัการเรยีนรูเ้พือ่มชีวีติใน

โลกยุคศตวรรษที่	21	โดยในปัจจุบัน	การเรียนรู้สาระวิชา	

(content	matter)	 ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเอง

ของผู้เรียน	 โดยผู้สอนคอยช่วยแนะน�า	 และช่วยออกแบบ

กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความ

ก้าวหน้าของการเรยีนรูข้องตนเองได้	(วจิารณ์	พานชิ,	2555	

:	16-21)

	 คณะศกึษาศาสตร์	สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์	

มรีปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการเรยีนรูค้วบคู่

การปฏิบัติ	 (Work-based	 Education)	 ซึ่งประกอบด้วย

การเรียนรู้เนื้อหา	การฝึกปฏิบัติจริง	การฝึกฝนทักษะทาง

สังคม	ทักษะชีวิต	ทักษะวิชาชีพ	และการพัฒนาทักษะการ

คิดขั้นสูง	 นอกจากนี้คุรุสภาได้ก�าหนดมาตรฐานให้ทุก

มหาวิทยาลัยที่เปิดคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์จะต้องมี

การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู	เพื่อเพิ่มพูนคุณลักษณะ

ความเป็นครูให้พร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน	 ดังน้ันคณะ

ศึกษาศาสตร์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์รวมถึง

สังกัดสถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพือ่ให้นกัศกึษาครไูด้รบัการพฒันาทกัษะอาชีพในระหว่าง

ที่ก�าลังศึกษาเพิ่มมากข้ึน	 ทั้งนี้จากการท่ีผู้วิจัยได้สังเกต
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พฤติกรรมของนักศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 ชั้นปีที่	 1	

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 ซึ่งเป็นกลุ่มคนในยุค	

Generation	Z	พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับสื่อ

สังคมออนไลน์	 มีทักษะการค้นคว้าข้อมูล	 และตัดสินใจ

อย่างรวดเร็ว	 ถนัดการตัดแปะข้อความ	 ข่าวสารต่างๆ	

(Copy	 and	 paste)	 มีความอดทนต�่า	 ให้ความส�าคัญต่อ

ตนเอง	รักษาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม	จนน�า

ไปสูก่ารท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ยากขึน้	ซึง่ถอืเป็นพฤตกิรรม

ที่ควรได้รับการพัฒนาก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การเป็นครูมือ

อาชีพในอนาคต	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญ

ของการพัฒนาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	โดยเฉพาะ

ทกัษะอาชพี	โดยใช้กระบวนการเรยีนรูผ่้านการจดักจิกรรม

โครงการ	 “นักศึกษาฝึกหัดสู ่ครู	 (老师 )	 มืออาชีพ”	 

ด้วยกระบวนการวิจัยปฎิบัติการ	 PAOR	 (Kemmis	 and	

Mctaggart,	1988	อ้างถงึใน	สวุมิล	ว่องวาณชิ,	2546)	ได้แก่	

ขั้นวางแผน	 (Plan)	ขั้นปฏิบัติการ	 (Act)	ขั้นสังเกตการณ์	

(Observe)	และขั้นสะท้อนการปฏิบัติ	(Reflect)	หลังจาก

การปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์	 ซึ่งน�าไปสู่

การปรบัปรุงแก้ไขการปฏบัิตกิารสอนในคร้ังต่อไป	ทัง้น้ี	การ

จดักจิกรรมโครงการดงักล่าวโดยใช้กระบวนการวิจยัปฏบิตัิ

การ	 PAOR	 จะเป็นการหล่อหลอมนักศึกษาครูให้เกิดการ

พัฒนาทางทักษะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด

ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.		เพือ่พฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	PAOR	เพือ่

ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักศึกษาครูภาษาจีน	ชั้นปีที่	1

	 2.	 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้

แบบ	PAOR	ต่อทักษะอาชีพของนักศึกษา

	 3.	 เพ่ือศึกษาแนวคิดของนักศึกษาต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	PAOR

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ	 โดยใช้

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ	PAOR	ส�าหรับนักศึกษา	ชั้นปี

ที	่1	สาขาวชิาการสอนภาษาจนี	คณะศกึษาศาสตร์สถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์	 มีวิธีด�าเนินการแบ่งออกเป็น	 2	

ขัน้ตอน	โดยมรีายละเอยีดการด�าเนนิงานในส่วนต่างๆ	ดงันี้

 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพ

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PAOR ในการเสริม

สร้างทักษะอาชีพแก่นักศึกษาวิชาชีพครู ด้านภาษาจีน

  1.1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ PAOR

   ผู ้วิจัยด�าเนินการศึกษาเอกสาร	 คู ่มือ	

วรรณกรรม	และงานวิจัย	ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องเรียน

รู้ตลอดชีวิต	หรือ	การเรียนรู้	3R	x	7C	ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	กระบวนการจัดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ	

(Work-based	 Education)	 และการเรียนรู้ผ่านกระบวน 

การ	PAOR	จากนั้นก�าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของ

ผูเ้รยีนผ่านการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	PAOR	โดยมรีปู

แบบให้นักศึกษามีการวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมตลอด

ระยะเวลาของโครงการ	ทัง้ในส่วนของขอบข่ายเนือ้หาสาระ

การเรยีนรู	้กจิกรรมการเรยีนรู้ในชัน้เรยีน	เอกสารประกอบ

การเรียนรู้	 รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน

ทุกคร้ังระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม	 จากน้ันให้นักศึกษา

ลงมอืปฏิบตัพิร้อมมกีารจดบนัทกึเป็นรายสัปดาห์	ผู้วจิยัใน

ฐานะผู้สังเกตการณ์ติดตามผลที่เกิดจากการปฏิบัติ	และมี

สะท้อนผลที่ได้สู่นักศึกษา	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา	

ปรับปรุง	 หรือแก้ไขแผนการด�าเนินงานในการด�าเนินงาน

ในครั้งต่อไป

  1.2  การศึกษาประสิทธิภาพของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ PAOR

    ผู ้วิจัยให ้นักศึกษาประเมินทักษะใน

ศตวรรษที่	21	ก่อนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	จากนั้นร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 PAOR	 ตามแนวทางการด�าเนิน

กิจกรรมที่ก�าหนด	 และให้นักศึกษาประเมินทักษะใน

ศตวรรษที่	21	หลังปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง	ร่วมกับการ

ประเมินก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมโดยผู้วิจัย	 รวมถึง
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การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและอาจารย์ของโรงเรียนคลองเกลอื	

ซึ่งนักศึกษาลงปฏิบัติกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

	 1.	 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน	 คณะ

ศึกษาศาสตร์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 ชั้นปีที่	 1	

จ�านวน	30	คน

	 2.	 รองผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ	หวัหน้าฝ่ายวชิาการ	

และครูพี่เลี้ยง	โรงเรียนคลองเกลือ

เครื่องมือการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

ขั้นตอนนี้	 คือ	 แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่	 21	 และ

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์

โรงเรียนคลองเกลือที่มีต่อทักษะด้านต่างๆ	ของนักศึกษาที่

เข้าร่วมกิจกรรม	โดย

	 1.		แบบประเมนิเป็นแบบประเมนิท่ีพฒัน�ามาจาก

การศึกษาข้อมูลทักษะท่ีต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต	 หรือ	 การ

เรียนรู้	 3R	 x	 7C	 ท่ีมาวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 จัดกลุ่มของ

ข้อมูล	และพัฒนาเป็นแบบประเมิน

	 2.	 น�าแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ที่ปรึกษาการ

ด�าเนินการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจสอบ

ความครอบคลุม	 ความตรงตามเน้ือหา	 และความชัดเจน

ของข้อค�าถาม	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะแก่ผูว้จิยั	ในการปรบัปรงุ

การใช้ภาษาและรายละเอยีดตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั

	 3.	 น�าแบบประเมนิไปทดลองใช้เพือ่พจิารณาความ

ชดัเจนของภาษาทีใ่ช้ในแบบสอบถาม	และหาความเชือ่มัน่

ของแบบสอบถาม	พบว่า	 มีค่าความเชื่อมั่น	 (reliability)	

เท่ากับ	0.847

	 4.		แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ทักษะด้านต่างๆ	ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้ง

ในการประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษา	และการสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.		ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ

ศึกษาความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 ในส่วนของการประเมินทักษะอาชีพของ

นักศึกษาในแต่ละประเด็น

	 2.	 เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังการ

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	PAOR	โดยใช้สถิติ	t-test	

แบบ	Dependent	Samples	t-test

	 3.	 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์โดยใช้	 การ

วเิคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)

 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาแนวคิดของนักศึกษาที่มี

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PAOR

 	 เป็นการด�าเนินการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ

สะท้อนแนวคิดของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	PAOR	ที่ส่งผลต่อทักษะอาชีพ	โดยนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

	 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน	 คณะศึกษา

ศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	ชั้นปีที่	1	จ�านวน	

30	คน

เครื่องมือการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

ขั้นตอนนี้	 คือ	 แบบสะท้อนคิดจากการท�ากิจกรรมของ

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	 โดยผู้วิจัยน�าเครื่องมือที่สร้าง

ขึ้นไปให้ที่ปรึกษาการด�าเนินการวิจัยและผู ้เชี่ยวชาญ	

จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจสอบความครอบคลุม	ความตรงตาม

เนือ้หา	และความชดัเจนของข้อค�าถาม	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ

แก่ผูว้จิยั	ในการปรบัปรงุการใช้ภาษาและรายละเอียดตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผูว้จัิยด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและขอรบัสะท้อน

ความคิดเห็นคืนด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ผลการสะท้อนความคิด

จากการท�ากิจกรรมโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	

Analysis)

ผลการวิจัย

	 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากิจกรรม

การเรียนรูแ้บบ	PAOR	เพือ่ส่งเสรมิทักษะอาชพีแก่นักศกึษา

ครูภาษาจีน	 ชั้นปีท่ี	 1	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการ

จัดการเรียนรู้แบบ	 PAOR	 ต่อทักษะอาชีพของนักศึกษา	

และเพือ่ศกึษาแนวคิดของนกัศกึษาต่อการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	PAOR	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.		กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 PAOR	 ส่งผลให้เกิด

การคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษา	 เริ่มต้นตั้งแต่การขั้น

วางแผน	 (Plan)	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Act)	 ขั้นสังเกตการณ์	

(Observe)	 และขั้นสะท้อนการปฏิบัติ	 (Reflect)	 ซึ่งใน

กระบวนการทัง้หมดนีท้�าให้นกัศกึษาเกดิทักษะอาชพี	ได้แก่	

C1	Critical	Thinking	and	Problem	Solving,	C2	Creativity	

and	Innovation,	C3	Cross-culture	Understanding,	

C4	Collaboration,	Teamwork	and	Leadership,	C5	

Communications,	Information,	and	Media	Literacy,	

C6	Computing	and	ICT	Literacy	และ	C7	Career	and	

Learning	 Skills	 ดังจะเห็นได้จากผลของการปฏิบัติ

กิจกรรม	 ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา	 ซึ่งผลการ

ประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติกิจกรรม	มีค่า

เฉลี่ย	 4.03	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 0.54	 ส่วนผลการ

ประเมินตนเองของนักศึกษาหลังการปฏิบัติกิจกรรม	 มีค่า

เฉลีย่	4.71	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.46	เมือ่ทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม	 พบว่า	 ผลการประเมิน

ตนเองของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติกิจกรรม	 มีค่าเฉลี่ย

มากกว่าผลการประเมนิตนเองของนกัศกึษาหลงัการปฏบิตัิ

กิจกรรม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ดังตาราง

ต่อไปนี้

กลุ่ม N M SD t Sig

ก่อนการ

ปฏิบัติ

กิจกรรม

30 4.03 .54

27.77 .000
หลังการ

ปฏิบัติ

กิจกรรม

30 4.71 .46

	 ในส่วนของผลการประเมินจากคณะผู้วิจัย	 พบว่า	

ผลการประเมนินกัศกึษารายบคุคลก่อนการปฏบิตักิจิกรรม	

มีค่าเฉลี่ย	2.58	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.65	ส่วนผลการ

ประเมินนักศึกษารายบุคคลหลังการปฏิบัติกิจกรรม	 มีค่า

เฉลีย่	4.04	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.54	เมือ่ทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม	 พบว่า	 ผลการประเมิน

นกัศึกษารายบคุคลหลงัการปฏบัิตกิจิกรรม	จากคณะผูว้จิยั	

มีค่าเฉล่ียมากกว่าผลการประเมินนักศึกษารายบุคคลก่อน

การปฏิบัติกิจกรรม	 จากคณะผู้วิจัย	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	ดังตารางต่อไปนี้

กลุ่ม N M SD t Sig

ก่อนการ

ปฏิบัติ

กิจกรรม

30 2.58 .65

32.33 .000
หลังการ

ปฏิบัติ

กิจกรรม

30 4.04 .54

	 2.	 ผลการสัมภาษณ์	 อาจารย์โรงเรียนคลองเกลือ	

ซึ่งนักศึกษาลงปฏิบัติกิจกรรม	อาจารย์มีความคิด	ดังนี้	จุด
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เด่นของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน	 คณะศึกษา

ศาสตร์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 คือ	 นักศึกษามี

ความกระตือรือร้น	มีสัมมาคารวะ	ตรงต่อเวลา	มีความรับ

ผดิชอบ	มนี�า้ใจ	มคีวามตัง้ใจ	และมุง่มัน่	มคีวามสามคัคร่ีวม

มอืกนัในการท�างาน	รบัฟังความคดิเหน็	สามารถแก้ปัญหา

ในห้องเรียนได้	มีความคิดสร้างสรรค์	 สามารถน�าสิ่งของที่

ไม่ใช้แล้ว	 มาประยุกต์ใช้ได้	 ใช้	 technology	 ได้อย่าง

คล่องแคล่ว	สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้	มีความสนใจ

ในการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับนกัเรยีน	และนักเรยีนทีไ่ด้เรยีน	

ก็ให้ความสนใจมาก	 ในส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง	 มี

ดังนี้	 นักศึกษายังขาดทักษะในการควบคุมชั้นเรียนท�าให้

นักเรียนขาดความเกรงใจในตัวนักศึกษาในขณะปฏิบัติ

กิจกรรม	 เนื่องจากมีพฤติกรรมบางอย่างที่กลืนไปกับ

นักเรียน	 ยังขาดบทบาทที่เหมาะสมในฐานะครู	 นักเรียน

ส่วนใหญ่จะมองนักศึกษาว่าเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นครู	

กระบวนการจัดกิจกรรมยังต้องมีการปรับปรุง	 เน่ืองจาก	

บางกิจกรรมมีเนื้อหามากเกินไม่เหมาะกับความสามารถ

ของนักเรียน	 และยังขาดเทคนิคในการสอน	 ควรเสริม

เทคนิคในการสอนด้านภาษาให้มากขึ้น

	 3.		ผลการสะท้อนแนวคิดต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	PAOR	ที่ส่งผลต่อทักษะอาชีพพบว่า	จากการ

จดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	PAOR	ส่งผลให้	นกัศกึษามกีาร

พัฒนาระบบการคิด	 การวางแผน	 การจัดการ	 การแก้ไข

ปัญหา	 เพื่อปรับใช้ในการเตรียมกิจกรรมและสื่อการท�า

กิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถถ่ายทอดการความรู้	คิดและ

สร้างกรรมการเรียนรู้	 โดยมีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ	 และใช้

เทคโนโยลีช่วยด�าเนินงาน	 สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะ

สม	และค�านึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างกัน	สามารถ

ท�างานร่วมกัน	เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ท�าให้ผลของงาน

มีประสิทธิภาพ	 เกิดทักษะด้านการบริหารจัดการ	 ทักษะ

ด้านการสื่อสาร	ทักษะด้านวิชาการ	ทักษะด้านเทคโนโลยี

สรุปผลการวิจัย

	 ผลการด�าเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ

อาชีพ	 โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ	 PAOR	 ส�าหรับ

นกัศกึษา	ชัน้ปีที	่1	สาขาวชิาการสอนภาษาจนี	คณะศกึษา

ศาสตร์	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์	ทีพ่บว่า	นกัศึกษา

มีความกระตือรือร้นในการท�างาน	มีความคิดสร้างสรรค์	มี

คณุธรรมจรยิธรรม	และจรรยาบรรณในวชิาชพีครูด้านต่างๆ	

มคีวามมุง่มัน่	สามารถแก้ปัญหาในห้องเรยีนได้	มจีติบรกิาร

ของวิชาชีพครู	 นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการคิดอย่างเป็น

ระบบในกระบวนการการท�างาน	 การสอน	 หรือการท�า

กิจกรรม	 โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการวางแผน	 (Plan)	 ขั้นปฏิบัติ

การ	 (Act)	 ขั้นสังเกตการณ์	 (Observe)	 และขั้นสะท้อน 

การปฏิบัติ	 (Reflect)	 ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ท�าให้

นกัศกึษาเกดิทกัษะอาชพีเพิม่มากขึน้	นอกจากนีใ้นส่วนของ

ตัวนักศึกษาเองนั้น	พบว่า	นักศึกษามีการพัฒนาระบบการ

คิด	 สามารถถ่ายทอดการความรู้	 สามารถสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม	 และค�านึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างกัน	

สามารถท�างานร่วมกัน	 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 เกิด

ทกัษะด้านการบรหิารจดัการ	และด้านอืน่ๆ	เพิม่มากขึน้	ดงั

น้ันการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการน�ากระบวน 

การส�าคัญของการด�าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาปรับใช้

ซึ่งได้แก่	 กระบวนการ	 PAOR	 นั้น	 เป็นอีกกระบวนการ

จดัการเรยีนการสอนทีส่ามารถช่วยพฒันาศกัยภาพของการ

เรียนรู้	 การสร้างความเข้าใจ	 การแก้ปัญหา	 การปรับปรุง	

พฒันา	กระบวนการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพและอืน่ๆ	

ให ้แก ่ ผู ้ เรียนเพิ่มมากขึ้น	 นอกจากน้ียังช ่วยพัฒนา

กระบวนการคิดที่เป็นระบบและสร้างความรอบคอบใน

การกระบวนการท�างานให้แก่ผูเ้รยีน	ก่อให้เกดิการวางแผน

และเตรียมการก่อนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ดังน้ันการ

ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ	PAOR	จึงถือว่า

เป็นอีหน่ึงรูปแบบที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบันให้มี

ทักษะสอดคล้องกับทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่	21	ได้

ต่อไป

อภิปรายผล

  1.	 จากการที่กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 PAOR	 ส่ง
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ผลให้นกัศกึษาเกดิการคดิอย่างเป็นระบบ	เกดิทกัษะอาชีพ	

ได้แก่	C1	-	Critical	Thinking	and	Problem	Solving,	

C2	-	Creativity	and	Innovation,	C3	-	Cross-culture	

Understanding,	C4	-	Collaboration,	Teamwork	and	

Leadership,	C5	-	Communications,	Information,	and	

Media	Literacy,	C6	-	Computing	and	ICT	Literacy	

และ	C7	-	Career	and	Learning	Skills	รวมถึงผลการ

สัมภาษณ์อาจารย์โรงเรียนคลองเกลือ	ซึ่งนักศึกษาได้ลงไป

ปฏบิตักิจิกรรม	ทีไ่ด้ข้อสรปุว่า	นกัศึกษาสาขาวชิาการสอน

ภาษาจีน	 คณะศึกษาศาสตร์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิ

วัฒน์	 มีจุดเด่นท่ีความกระตือรือร้น	 มีความคิดสร้างสรรค์	

มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครูด้าน

ต่างๆ	มีความมุ่งมั่น	สามารถแก้ปัญหาในห้องเรียนได้	มีจิต

บรกิารของวชิาชพีคร	ูแต่ยงัพบว่านกัศกึษายงัขาดทกัษะใน

การควบคุมชั้นเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม	 วางตัวยังไม่

เหมาะเหมาะสมในฐานะครูกระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน	ยงัต้องมกีารปรบัปรงุ	เนือ่งจาก	มเีนือ้หามาก

เกินไม่เหมาะกับความสามารถของนักเรียน	 เนื่องจาก

กระบวนการเรียนรู ้แบบ	 PAOR	 นั้นท�าให้นักศึกษามี

กระบวนการคิดและการด�าเนินงานอย่างเป็นแบบแผน	

กล่าวคอืมกีารวางแผนการด�าเนนิกจิกรรมในส่วนต่างๆ	ล่วง

หน้า	ก่อให้เกิดการเตรียมการ	การสร้างความพร้อมในการ

ด�าเนินงาน	เมื่อด�าเนินงานในระยะเวลาหนึ่งได้มีการตรวจ

สอบผลก่อนมีการพัฒนา	ปรับปรุง	แผนการด�าเนินงานต่อ

ไปเรื่อยๆ	 ท�าให้นักศึกษาเกิดแนวคิดและทักษะในการ

วางแผน	การสร้างความรบัผดิชอบให้แก่ตนเอง	รวมถงึการ

แก้ไขปัญหาที่พบในสถานการณ์ต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 ก่อให้

เกดิทกัษะทีส่�าคญัของทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21	ใน

หลายๆ	 ด้าน	 ซ่ึงสอดคล้องกับหลักพื้นฐานในการจัดการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์	ในพระบรม

ราชูปถัมป์	(2553)	ที่ว่า	หลักการจัดการเรียนรู้เป็นความรู้

พื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอน	แม้ว่าผู้สอนแต่ละ

คนจะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉพาะของตน	แต่ก็จะยึด

หลักการพื้นฐานเดียวกัน	 คือ	 หลักการเตรียมความพร้อม

พื้นฐาน	ได้แก่	การเตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้	ด้านทักษะ

การจัดการเรียนรู้และด้านการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู	้

หลกัการวางแผนและเตรยีมการจดัการเรยีนรู	้ได้แก่	การเต

รียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	 การผลิตสื่อ	 เตรียมแบบ

ทดสอบและซ้อมสอน	หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้	 เช่น	

หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล	 หลักการเร้าความสนใจ	

หลักการเสรมิแรง	และหลกัการประเมนิผลและรายงานผล	

ซึ่งเกี่ยวกับการก�าหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้	 การ

สร้างและการใช้เครื่องมือการประเมิน	 การตีความหมาย

และการรายงานผลการประเมิน	 รวมถึงผลการวิจัยของ 

อรอุมา	 กาญจนี	 (2549)	 ที่ด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทาง	PDCA	และแบบสืบเสาะหาความ

รู้	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง	PDCA	กับ

แบบสืบเสาะหาความรู้	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง	 PDCA	 กับแบบ 

สืบเสาะหาความรู้	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	และบทความวิชาการของ	สายฝน	เอกวรางกูร 

(2556)	ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการบรูณาการกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์	 การติดตามสนับสนุน	 และการ

พฒันาเชิงบวกกับการพฒันา	สมรรถนะและความภาคภูมใิจ

ในวิชาชีพ	ของนักศึกษาพยาบาล	พบว่า	กลุ่มเป้าหมายมุ่ง

เน้นการกระตุ้นและสนับสนุน	 ให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะ

ด้านการคิด	วิเคราะห์	แยกแยะ	ตระหนักรู้ในตนเอง	เข้าใจ

ผู้ป่วย	 มองเห็นคุณค่า	 และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

พยาบาล	 ภายหลังฝึกประสบการณ์ทางคลินิก	 พบว่า

นกัศึกษาพยาบาลเกดิสมรรถนะด้านความรู	้และทกัษะการ

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสูงขึ้นควบคู่กับ

เกดิพฒันาการด้านการเรยีนรู	้4	ประการ	คอื	1)	ขจดัความ

กลัวและอคติต่อการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก	 2)	 เกิดการตระหนักรู้
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และเข้าใจตนเองน�าไปสูค่วามเข้าใจและเหน็ใจ	ผูป่้วยจติเวช	

3)	เกดิความสขุจากกระบวนการเรยีนรู้เชงิบวก	และ	4)	มอง

เหน็คุณค่าและ	เกดิความรูส้กึภาคภมูใิจต่อวชิาชีพพยาบาล

	 2.	 ผลการสะท้อนแนวคิดต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	 PAOR	 ท่ีส่งผลต่อทักษะอาชีพโดยนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า	นักศึกษามีการพัฒนาระบบการคิด	

สามารถถ่ายทอดการความรู	้สามารถสือ่สารได้อย่างเหมาะ

สม	และค�านึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างกัน	สามารถ

ท�างานร่วมกัน	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เกิดทักษะด้าน

การบริหารจัดการ	 และด้านอื่นๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 น่าจะเป็น

เพราะ	 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 PAOR	 นั้น	

ท�าให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการวางแผนการด�าเนิน

งานต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 ท้ังก่อนเริ่มการด�าเนินกิจกรรม	

ระหว่างการด�าเนินกจิกรรม	การตรวจสอบผลลพัธ์	และการ

สะท้อนผลลพัธ์ไปสูแ่ผนการด�าเนนิงาน	ท�าให้เกดิการเรยีน

รู้	 การคาดคะเนเหตุการณ์หรือผลลัพธ์	 และแก้ไขปัญหา

ต่างๆ	ด้วยตนเอง	ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ในการสอน	

การท�างาน	 และด้านอื่นๆ	 ที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิตของ 

ผู้เป็นครูได้	 สอดคล้องกับชมทิศา	 ขันภักดี	 (2556)	 ที่ได้

ด�าเนินการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง	PDCA	ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวทิยาศาสตร์และความสามารถในการน�าเสนอ

ความรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่

3.พบว่า	 นักเรียนที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง	PDCA	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หลักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง	PDCA	มีความสามารถ

ในการน�าเสนอความรู้อยู่ในระดับดีอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.01	รวมถึงแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของส�านกับรหิารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย	ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ที่ว่า	การจัดกิจกรรม

ในกระบวนการเรียนรู้ยึดหลักการเรียนรู้	 จากสิ่งใกล้ตัวท่ี

นกัเรียนรู้จกัและคุน้เคย	ได้แก่	แหล่งเรยีนรูท้ัง้ด้านกายภาพ	

ชวีภาพ	และวถิชีมุชน	เป็นสถานการณ์กระตุ้นให้เกดิค�าถาม

อยากรู้พร้อมคาดเดาค�าตอบ	 โดยอาศัยทักษะการสังเกต	

ตามกระบวนการวทิยาศาสตร์	(ว	8)	ตาด	ูหฟัูง	จมกูดมกลิน่	

ลิ้นชิมรส	 กายสัมผัส	 เก็บข้อมูลที่ดีที่มีรายละเอียดของ

ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ	 และเชิงคุณภาพ	 ต่อจากน้ัน	 จัด

กจิกรรมการสบืค้น	อ่าน	รวบรวมความรูท้ีย่อมรบัเป็นความ

รู้สากล	เพื่อน�ามาอภิปรายสร้างกระบวนการกลุ่มน�าความ

รู้สากลมาสนับสนุนค�าตอบที่คาดเดาก่อนหน้าว่าเป็นที่

ยอมรบัถกูต้องเชือ่ถอืได้	หรอืน�าไปโต้แย้งค�าตอบทีค่าดเดา

ไว้ก่อนหน้าให้ตกลงไป	รบัเอาความรูใ้หม่มายดึถอืแทน	โดย

อาศัยทักษะการพิสูจน์เชิงเหตุผล	 อธิบายปรากฏการที่

สังเกตรับรู้มาแก้ปัญหา	ตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์	

(ค	6)	ทั้งนี้ความรู้ที่ได้จากสืบค้น	อ่าน	รวบรวมความรู้มา

ใช้สนบัสนนุ	หรอืโต้แย้งการคาดเดาค�าตอบนัน้	นกัเรยีน	ยงั

ได้ความรูเ้พิม่เตมิอืน่อกีมากมาย	น�าไปสูค่�าถามทีค้่างคาใจ	

หรือค�าถามที่สงสัยลึกไปจากเดิมท่ีมีผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	 เข้าสู่กระบวนการวิจัย	 ศึกษาอย่างลึกซึ้ง

เฉพาะทางที่เรียกว่า	 Project	 Based	 Learning	 เกิดแรง

บันดาใจคิดค้น	 พัฒน�าผลิตภัณฑ์	 โดยอาศัยทักษะ	 การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักการวิศวกรรมศาสตร์	 ที่ต้อง

ศึกษา	ค้นคว้าทดลอง	หรือวิจัยเชิงคุณภาพตามความถนัด

และสนใจเฉพาะด้านของบุคคล	 น�าผลิตภัณฑ์	 หรือ

นวัตกรรมไปเผยแพร่ให้กลุ่มคนในสังคมใช้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตต่อไป

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 การน�าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาด�าเนินการวิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพ	 โดยใช้กระบวนการวิจัย

ปฏิบัติการ	PAORส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาการ

สอนภาษาจนี	คณะศกึษาศาสตร์	สถาบนัการจดัการปัญญา

ภวิฒัน์ไปใช้	มข้ีอเสนอแนะ	คอื	ผูส้อนทีต้่องการน�าไปใช้กบั

การจัดการเรียนการสอนของตนควรศึกษาวิธีด�าเนินการ

และวางแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาการ

เรียนรู้และบริบทของเนื้อหารายวิชาและของผู้เรียน	 เพื่อ
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ก่อให้เกิดผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ผ ่าน

กระบวนการ	PAOR	ของนกัศึกษาหลกัสตูรปริญญาตรสีาย

ครูสาขาอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากสาขาการสอนด้านภาษาจีน	

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

	 2.	 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ผ ่าน

กระบวนการ	PAOR	ในหลักสูตรที่นอกเหนือจากหลักสูตร

วิชาชีพครูสาขาต่างๆ	เพิ่มเติม
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การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบ 

เอส คิว โฟร์อาร์ (SQ4R) และ เค ดับเบิ้ลยู แอลพลัส (KWL-Plus)

Comparisons of reading comprehension, writing skill and achievement 

motivation of Grade VI students between using SQ4R and KWL-Plus

พัชราพรรณ	จันสม1,	ประสงค์	สายหงส์2,	สุชาดา	บุบผา3 

Pacharapan	Chansom1,	Prasong	Saihong2,	Suchada	Bubpha3

 

บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่	1)	พฒันาแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	KWL-Plus	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75	2)	ศึกษาดัชนี

ประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	KWL-Plus	และแผนการจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบ	SQ4R	วชิาภาษา

อังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	3)	เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน	ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ	และแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ระหว่างกลุ่มทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบ	KWL-Plus	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	

สังกัดกองการศึกษา	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	71	คน	จาก	2	ห้องเรียน	ได้มา

โดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	ได้กลุ่มทดลองที่	1	จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	จ�านวน	36	

คนและกลุม่ทดลองที	่2	จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	KWL-Plus	จ�านวน	35	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่	1)	แผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูค้วามเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	KWL-Plus	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวนรูปแบบละ	9	แผนๆ	ละ	2	ชั่วโมง	รวม	18	ชั่วโมง	

2)	แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	ตั้งแต่	

0.21-0.61	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.87	3)	แบบทดสอบวัดทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ	แบบอัตนัย	และ	

4)	แบบสอบถามแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน	ชนดิมาตราส่วนประมาณค่า	5	อนัดบั	จ�านวน	20	ข้อ	มค่ีาอ�านาจจ�าแนก

รายข้อตั้งแต่	0.32-0.47	และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.80	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานด้วย	F-test	(One-way	MANOVA)	

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		อาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3		อาจารย์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

	 1.		ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL-

Plus	วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่ามีประสิทธิภาพ	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	78.21/76.11	และ	79.25/78.74	

ตามล�าดับ	

	 2.	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 KWL-Plus	 มีดัชนี

ประสทิธผิลเท่ากบั	0.6923	และ	0.6504	แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนคิดเป็นร้อยละ	65.68	และ	70.29	

ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL-Plus	มีความเข้าใจในการอ่าน	ทักษะในการเขียนภาษา

องักฤษ	และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	

.01

   

 ค�าส�าคัญ	: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL-Plus,	ความเข้าใจ

ในการอ่านภาษาอังกฤษ,	ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ,	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

Abstract

	 This	research	aimed	1)	to	develop	plans	of	learning	organization	using	the	SQ4R	learning	approach	

and	 KWL-Plus	 approach	 in	 English	 for	 Prathomsuksa	 6	 level	with	 a	 required	 efficiency	 of	 75/75,	 

2)	 to	find	out	effectiveness	 indices	of	 those	plans	of	 learning	organization,	3)	 to	compare	reading	

comprehension,	English	writing	skill,	and	achievement	motivation	between	a	group	of	Pratomsuksa	 

6	students	taught	by	SQ4R	method	and	a	group	of	Pratomsuksa	6	students	with	KWL-Plus	learning	

approach.	The	samples,	which	were	selected	by	a	cluster	random	sampling	method,	comprised	two	

experimental	groups	of	71	Pratomsuksa	6	students	studying	during	the	second	semester	of	the	academic	

year	of	 2014	at	Thetsaban	Buraphaphitthayakhan	School	 in	Mueang	district,	Mahasarakham	Town	

Municipality.	36	students	in	the	first	experimental	group	were	taught	by	SQ4R	technique	and	the	other	

35	students	were	with	the	KWL-Plus	learning	method.	Research	instruments	consisted	of	1)	9	lesson	

plans	of	the	18-hour	SQ4R	and	KWL-Plus	activities	for	Pratomsuksa	6	students,	2)	a	30-item	reading	

comprehension	test	with	discriminating	powers	ranging	0.21-0.61	and	a	reliability	of	0.87,	3)	a	subjective	

test	 of	 English	writing	 skill, and	 4)	 a	 questionnaire	with	 rating	 scale	 used	 to	 evaluate	 students’	

achievement	motivation	with	 discriminating	 powers ranging	 0.32-0.47	 and	 a	 reliability	 of	 0.80.	 

The	statistical	procedures	employed	in	this	research	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	

F-test	(One-way	MANOVA)	were	employed	for	testing	the	hypotheses.
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The results of the study were as follows:

	 1.		The	English	lesson	plans’	efficiencies	of	SQ4R	and	KWL-Plus	approaches	for	Pratomsuksa	6	

students	were	78.21/76.11	and	79.25/78.74,	respectively.

	 2.		The	SQ4R	and	KWL-Plus	lesson	plans	had	the	effectiveness	indices	of	0.6923	and	0.6504,	

showed	the	students	had	learning	progress	of	65.68	and	70.29	percentage	respectively.

	 3.	 The	 students	 who	 learned	 based	 on	 the	 KWL-Plus	 group	 showed	 higher	 of	 reading	

comprehension,	higher	writing	performance,	and	higher	achievement	motivation	than	those	of	SQ4R	

group	at	the	0.01	level	of	significance.

  

 Keywords	:	Learning	Organization	using	the	SQ4R	and	SQ4R,	Reading	Comprehension,	Writing	

Skill,	Achievement	Motivation

บทน�า

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีในปัจจุบันยอมรับกันว่า

เป็นภาษาสากลทีใ่ช้ในการตดิต่อสือ่สารกนัระหว่างประเทศ	

เพราะในโลกยคุปัจจบุนัเป็นยคุแห่งความเจรญิก้าวหน้าของ

วิทยาการและเทคโนโลยี	 ความเคลื่อนไหวและการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมซึ่งมีผลกระ

ทบไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเจริญ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารซ่ึงได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลาย	ทัว่โลกสามารถตดิต่อกนัง่ายขึน้	การสร้าง

ความเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชนโลก	

และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุม

มองของสังคมโลก	 จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ

ตนเองและผูอ้ืน่ได้ดีขึน้	เรยีนรูแ้ละเข้าใจความแตกต่างของ

ภาษาและวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 การคิด	

สงัคม	เศรษฐกจิ	การเมือง	การปกครอง	มเีจตคตทิีด่ต่ีอการ

ใช้ภาษาต่างประเทศ	 และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ

สื่อสารได้	 รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ	 ได้ง่ายและกว้าง

ขึน้	และมวีสิยัทศัน์ในการด�าเนนิชวีติ	(กระทรวงศึกษาธกิาร.	

2551)	เพือ่ประโยชน์ในการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	ส�าหรบัการ

ด�ารงชีวิตในด้านต่างๆ	 และด�าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือ

เศรษฐกิจร่วมกัน	การรู้ภาษาอังกฤษจะสามารถเป็นเครื่อง

มือในการแสวงหาความรู้ในการเรียนวิชาอ่ืนๆหรือในการ

ศึกษาต่อ	 รวมทั้งการประกอบอาชีพและท�าให้เราก้าวทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและสังคม	 อีกทั้ง

ประเทศไทยก�าลังเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนหรือสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Association	of	

South	East	Asian	Nations	:	ASEAN)	ซึ่งเป็นกลุ่มความ

ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ภาษา

องักฤษซึง่นบัว่าเป็นภาษาสากลทีจ่ะใช้ในการส่ือสารเพือ่ให้

เกดิการเข้าใจ	เป็นส่ิงทีจ่ะท�าให้เกิดการขบัเคล่ือนความร่วม

มือไปได้อย่างราบรื่น	 สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ระบบการศึกษาของไทยจึงต้องพัฒนาความ

รูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษของคนไทย	ให้อยูใ่นระดบั

ที่จะรับและเข้าใจภาษาที่สื่อสารได้เป็นอย่างดี	 (ส�านักการ

ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ	กรมประชาสัมพันธ์.	2552)

	 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ทักษะที่เป็น

พื้นฐานที่มีบทบาทส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่า

วชิาใดก็ตาม	คอื	ทกัษะการอ่าน	เพราะการอ่านท�าให้ผู้เรยีน

สามารถแสดงความสามารถทางด้านการคิด	การตีความ	มี

วสัิยทศัน์ทีก่ว้างไกลและเกดิการหล่อหลอมให้เป็นคนรอบรู	้

การอ่านเป็นทักษะที่ส�าคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและ

ฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ	 เพราะความสามารถในการอ่านจะ
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เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผู้เรียนในการศึกษาระดับสูง

ต่อไป	 (หิรัญญา	 อุปถัมภ์.	 2541	 :	 2)	 และท�าให้สามารถ

เข้าใจเนื้อเรื่องท่ีอ่าน	 การเข้าใจภาษาของผู้เขียนและส่ิง

พมิพ์	สามารถจบัแนวคดิจากกลุม่ค�าและความหมายต่างๆ

จากกลุ่มค�านั้นๆ	 คือ	 ประสบการณ์ของผู้อ่านที่ช่วยท�าให้

เกิดทกัษะ	และได้จดัการอ่านเป็นกระบวนการ	4	ระดบั	ดงั

ต่อไปนี้	ขั้นที่	1	การรับรู้	ขั้นที่	2	ความเข้าใจ	ความคิดรวบ

ยอด	ขั้นที่	3	การตัดสินใจ	การคิดหาเหตุผล	และขั้นที่	4	

การน�าแนวความคิดใหม่ท่ีได้รับมาผสมกันเข้ากับความรู้ที่

มอียู	่(Gray.	2004	:	21)	อกีทัง้การอ่านยงัเป็นกญุแจส�าคญั

ในการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ	ได้ดี	และเป็นประโยชน์ใน

การศึกษาหาความรู้ในชีวิตประจ�าวัน	 พร้อมท้ังเป็นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวอีกด้วย	เพราะการอ่านจะ

ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการศึกษา	หาความ

รู้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น	 ซ่ึงส่งผลต่อการด�ารงชีวิตให้ดี

ขึ้นจากวิชาความรู้ที่ได้รับ	และยังสามารถน�าความสุขมาสู่

ผู้อ่านด้วย	(วิสาข์	จัติวัตร์.	2543	:	41)	นโยบายด้านการ

อ่านของกระทรวงศกึษาธกิารยงัได้ประกาศให้ปี	พ.ศ.	2552	

-	พ.ศ.	2561	เป็นปีทศวรรษแห่งการอ่าน	 เพื่อพัฒนาเด็ก

และเยาวชนของชาติให้มทีกัษะการอ่านทีด่	ีสามารถน�าพา

ประเทศสู่สังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ.	 2552)	 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดการเรียน

การสอนที่มุ่งเน้นทักษะการอ่าน	 แต่พบว่า	 ความสามารถ

ของผู้เรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะการอ่านยงัเป็นทีไ่ม่น่าพอใจ	

การอ่านถือเป็นการฝึกฝนทักษะที่ยากทักษะหนึ่ง	เพราะมี

ปัจจัยหลายด้านทีม่ผีลต่อความเข้าใจในการอ่านทีเ่ก่ียวกบั

ผู้อ่านโดยตรง	เช่น	ความรู้เดิม	ความสนใจ	วัตถุประสงค์ใน

การอ่าน	 และความสามารถในการใช้ภาษา	 ปัจจัยที่เกี่ยว

กบับทอ่าน	ละวิธีการหรอืเทคนคิทีเ่หมาะสม	จงึเกิดปัญหา

ไม่รักการอ่าน	เพราะเมื่ออ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน	สรุป

และจับใจความส�าคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้ก็จะเกิดความ

เบื่อหน่าย	 ขาดความกระตือรือร้น	 ท�าให้ความสามารถใน

การอ่านลดลง	และเกดิการไม่รกัการอ่านในทีส่ดุ	ทกัษะการ

อ่านเป็นประเด็นหลักในการสอนมากว่า	20	ปีแล้ว	ผู้วิจัย

หลายๆท่านได้พบว่ากลวิธีการสอน	 เทคนิคการสอนอ่าน

เป็นส่ิงที่จ�าเป็นในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก ่

ผู้เรียน	(เฉลิมลาภ	ทองอาจ.	2554)	

	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพทุธศักราช	

2551	ก�าหนดให้ภาษาองักฤษ	เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้ืน้

ฐานที่นักเรียนจะต้องเรียนตลอดหลักสูตร	 มีความมุ่งหวัง

ให้ผูเ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอภาษาต่างประเทศ	สามารถใช้ภาษา

ต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ	 แสวงหาความรู	้

ประกอบอาชีพ	 และศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน	 รวมทั้งมี

ความรู้ความเข้าใจ	เรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย

ของประชาคมโลก	 และสามารถถ่ายทอดความคิดและ

วฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์	(กระทรวง

ศึกษาธกิาร.	2551)	ซึง่การเรยีนภาษาต่างประเทศแตกต่าง

จากการเรียนในสาระการเรียนรู้อื่น	 เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้

เรียนภาษาเพื่อความรู้เก่ียวกับภาษาเท่านั้น	 แต่ยังเรียน

ภาษาเพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้อื่นได้ในชีวิตประจ�าวัน	การจัดการเรียนการสอนภาษาที่

ดี	 ผู ้เรียนจะต้องมีโอกาสใช้ภาษาให้มากที่สุด	 ทั้งใน

ห้องเรยีนและนอกห้องเรยีนฝึกให้ผู้เรยีนรูวิ้ธกีารเรยีนภาษา

ด้วยตนเองควบคูไ่ปด้วย	อนัจะน�าไปสูก่ารเรยีนทีพ่ึง่ตนเอง

ได้	 (Learner-independence)	 และสามารถเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต	 (Lifelong	 Learning)	 ดังนั้น	 การสอนภาษา

องักฤษเป็นภาษาต่างประเทศในสถาบนัการศึกษาของไทย

จงึควรเน้นหนกัทีก่ารอ่าน	เพราะเป็นทกัษะทีไ่ด้ใช้มากทีสุ่ด

และจ�าเป็นที่สุด	 ในยุคของข้อมูลข่าวสาร	 ผู ้ที่มีความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องครู

สอนภาษาอังกฤษจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้กลวิธีสอนที่

สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ	(วิสาข์	จัติวัตร์.	2543	:	

29)

	 ในปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษา

องักฤษทีมุ่ง่เน้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ	แต่พบว่าความ

สามารถของผู้เรียนท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษยัง
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ไม่เป็นทีน่่าพอใจ	จากการศกึษาวจิยัพบว่า	ปัญหาการสอน

การอ่านภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสามารถสรุปออกมาเป็น

ประเดน็หลกั	ดงันีค้อื	ปัญหาเกีย่วกบัตวัคร	ูปัญหาเกีย่วกบั

ตัวผู้เรียนและปัญหาความไม่เหมาะสมของบทอ่านภาษา

อังกฤษ	 ปัญหาเกี่ยวกับตัวครูคือครูขาดทักษะและยังไม่

เข้าใจกระบวนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ	 วิธีการสอน

ยังเป็นแบบดั้งเดิม	คือ	นิยมใช้การแปล	รวมไปถึงการขาด

อุปกรณ์การเรียนการสอน	ครูผู้สอนจัดหรือเตรียมบทอ่าน

ทีไ่ม่เหมาะสมกบัผูเ้รยีนซึง่อาจจะยากหรอืง่ายเกนิไป (ผจง

กาญจน์	ภู่วิภาดาวรรธน์.	2540	:	30)	ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่ง

ผลให้นักเรียนขาดวิธีการหรือเทคนิคการอ่านที่เหมาะสม	

อ่านแล้วไม่เข้าใจ	จากการรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ

ขั้นพื้นฐาน	 (Ordinary	 National	 Education	 Test	 :	

O-Net)	 ปีการศึกษา	 2555	 ของสถาบันทดสอบทางการ

ศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่า	ยังอยู่ใน

ระดบัทีไ่ม่น่าพอใจ	มคีะแนนค่าเฉลีย่ที	่16.19	ประกอบกับ	

จากรายงานผลจากส�านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ	 NT	

(National	Test)	วดัความรูค้วามสามารถวชิาภาษาองักฤษ	

ทุกครั้งท่ีผ่านมายังพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ทั่วประเทศ	 มีคะแนนเฉลี่ยผล

การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ	ประมาณ	32% การอ่านจึง

เป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนของ

นักเรียน	 เพราะการอ่านย่อมส่งผลต่อนักเรียนหลายอย่าง	

ถ้านกัเรยีนไม่ชอบอ่าน	ย่อมน�าไปสูปั่ญหาทกัษะทางภาษา

ทีไ่ม่ก้าวหน้า	จงึไม่สามารถสรุปใจความส�าคญัหรอืความคิด

รวบยอด	ตคีวาม	วเิคราะห์	แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่ง

ทีอ่่านได้ตรงประเดน็	จงึส่งผลท�าให้ไม่สามารถตอบค�าถาม

จากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ถูกต้อง	และจัดว่า

อยู ่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	หาเทคนิค

วิธีการสอนตามแนวคิดใหม่ๆ	 มาพัฒนาประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนให้มากขึ้น	เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ในการเรยีนรูแ้ละเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รียนให้

สูงขึ้นทั้งนี้เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานในการฟัง	 การพูด	

และการเขียน	 ครูผู้สอนจึงต้องเตรียมออกแบบค้นคว้าหา

วธิสีอนอ่านทีม่ปีระสทิธิภาพเพือ่มาเพ่ิมระดบัความสามารถ

ของผู้เรียนให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่ดีขึ้น	

	 ทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษเป็นทกัษะทีส่�าคญัไม่

น้อยไปกว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ	 เพราะการเขียน

เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้	เป็นเครื่องมือใช้สื่อสารทั้งเรื่องใน

อดีตและปัจจุบัน	 โดยถ่ายทอดเรื่องราว	 ความรู้สึกและ

ความคดิของผูเ้ขยีนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปสูผู้่อ่าน

ให้รับรู้และเข้าใจ	 (ขวัญชีวา	ว่องนิติธรรม.	2551	 :	1)	 ใน

การเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษยังพบปัญหาในการ

เรียนรู้	เนื่องจากทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่

ค่อนข้างยุ ่งยากและซับซ้อน	 ตัวอักษรที่เขียนต้องผ่าน

กระบวนการ	 ทางความคิดหลายขั้นตอน	 ต้องเลือกและ

เรยีบเรยีงความคดิ	การใช้ค�าและประโยคให้ถกูต้องตรงตาม

หลักภาษา	 ประกอบผู้เรียนขาดการฝึกฝน	 ขาดการตรวจ

สอบตนเองว่ามีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องที่ได้อ่าน	จึงเป็น

สาเหตุให้	นักเรียนไม่สามารถเขียนถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ	ได้ด	ีเขยีนไม่เป็น	เกดิความเบือ่หน่ายและไม่สามารถ

เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(ลดาวรรณ	ฝาระมี.	2553	 :	

61)	ผูเ้รยีนจงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาทกัษะการเขยีน

ไปควบคูก่บัทกัษะการอ่าน	เพราะถ้ายิง่อ่านมากกจ็ะท�าให้

เห็นการเขียนที่หลากหลาย	 ซึ่งการฝึกเขียนในควรเริ่มจาก

การเขียนแสดงความคิดเห็นหรือสรุปความ	ซึ่งการเขียนใน

ลักษณะนี้เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจในสาระส�าคัญของ

สารประเภทต่างๆ	ทีผู้่อ่านสรปุเป็นส�านวนภาษาของตนเอง

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น	

	 จากปัญหาและความส�าคัญของการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงวิธีการ

สอนและศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ภาษาองักฤษ	เพือ่น�ามาใช้ในการพฒันาทกัษะการอ่านและ

การเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีน	ระดบัช้ันประถมศึกษา

ปีที	่6 ในการเรยีนรูแ้ละน�าไปปรับใช้ในการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียน	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวคิดในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 และการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบ	KWL-Plus	จะสามารถพฒันาความสามารถใน

การอ่านเพือ่ความเข้าใจ	และการเขยีนภาษาองักฤษ	ให้เกดิ

กับผู ้เรียนได้อย่างเหมาะสม วิธีการสอนแบบ	 SQ4R	

เป็นการใช้กระบวนการอ่านที่สร้างความรู้และความคิด	

ท�าให้คาดเดาแนวคิดในเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว	 จดจ�า

เร่ืองทีอ่่านได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยกระบวนการสอนทัง้	

6	ขั้นตอน	มีความส�าคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	เพราะ

สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาท้ังการอ่าน	 และการเขียน	

ไปพร้อมๆกันมีข้ันตอนในการตั้งค�าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน

ได้คิดวิเคราะห์	 อยากรู้	 จึงท�าให้ผู้เรียนพยายามศึกษา

ค้นคว้าหาค�าตอบจากเรือ่งทีอ่่านได้	สามารถแสดงความคดิ

เห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้	 เป็นวิธีสอนอ่านท่ีสามารถส่ง

เสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาความเข้าใจในการอ่าน	และสามารถ

สื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 การสอนอ่านแบบ	 KWL-Plus	 พัฒนาขึ้นโดย Dr.	

Oga	I	Koroleva ในปี 1986 เป็นกลวธิกีารเรยีนรูท้ีช่่วยให้

นกัเรียนได้คดิ	โดยผ่านกระบวนการอ่านและเกดิทกัษะการ

ตัง้ค�าถาม	ช่วยให้นกัเรยีนตัง้ค�าถามเก่ียวกบัเรือ่งทีอ่่านด้วย

ตนเอง	และเป็นกลวธิทีีใ่ห้นกัเรยีนได้ระดมสมอง	และค้นหา

ความจริงจากค�าถามที่นักเรียนสนใจและช่วยให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น	

	 จากเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 รายวิชาภาษาอังกฤษ	

ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ	 SQ4R	 และ	 KWL-Plus	 มาใช้ใน

กระบวนการวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียน

รู ้ด้านความเข้าใจในการอ่าน	 ทักษะในการเขียนภาษา

อังกฤษ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 ของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 6	 เพื่อเสริมสร้างให้การจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน	รวมทัง้เป็นข้อสนเทศใน

การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการวิจัยในระยะต่อไป

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพือ่พฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	

SQ4R	และแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	KWL-Plus	

วิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์	75/75	

	 2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	 KWL-Plus	 และแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	

	 3.	 เพือ่เปรยีบเทยีบความเข้าใจในการอ่าน	ทกัษะ

ในการเขียนภาษาอังกฤษ	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่างกลุ่มที่จัดกิจกรรม

การเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

KWL-Plus	

 

สมมุติฐานของการวิจัย

	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	ที่เรียนโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้แบบ	 SQ4R	 และเรียนโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL-Plus	มีคะแนนความเข้าใจ

ในการอ่าน	ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ	และแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย	ดังนี้

	 1.		ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

6	โรงเรยีนในสงักัดกองการศกึษา	เทศบาลเมอืงมหาสารคาม	

5	โรงเรยีน	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	192	คน	

ซึ่งนักเรียนกลุ ่มดังกล่าวมีคะแนนสอบ	 LAS	 (Local	

Assessment	System)	ในระดับที่ใกล้เคียงกัน	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี	 6	 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร	 จ�านวน	 71	 คน	

โดยเรียนคละความสามารถกัน	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	

(Cluster	Random	Sampling)	และจับสลากเพื่อจัดเป็น 

กลุ่มทดลองที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2	โดยกลุ่มทดลองที่	1	

ได้แก่	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1	จ�านวน	36	คน	ที่

เรยีนด้วยวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และกลุม่
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ทดลองที	่2	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/2	จ�านวน	

35	คน	ที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL	

-Plus

	 3.		เนือ้หาท่ีใช้ในการวจิยั	เป็นเนือ้หาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 (ภาษาอังกฤษ)	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	

	 4.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ภาคเรียนที่	2	

ปีการศึกษา	2557

	 5.		ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 5.1	 ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	การจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู	้2	แบบ	คอื	1)	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	

และ	2)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL-Plus

	 	 5.2	 ตัวแปรตาม	ได้แก่	1)	ความเข้าใจในการ

อ่าน	2)	ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ	และ	3)	แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์

  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้้ในการวิจัยมี	4	ชนิด	ประกอบด้วย

	 1.		แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความเข้าใจใน

การอ่านภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	KWL-Plus	ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	จ�านวนรูปแบบละ	9	แผน

แผนละ	 2	 ชั่วโมง	 รวมใช้เวลาเรียน	 18	 ชั่วโมง	 แผนการ

จัดการเรียนรู้แบบ	SQ4R	มีค่าเฉลี่ยระหว่าง	4.42	ถึง	4.48	

มีผลการประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญในระดับ

มาก	และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ	KWL-Plus	มค่ีาเฉลีย่

อยู่ระหว่าง	 4.53	ถึง	 4.65	มีผลการประเมินความเหมาะ

สมของผู้เชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด

	 2.		แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านชั้น

ประถมศกึษาปีที	่6	มค่ีาอ�านาจจ�าแนกต้ังแต่	0.21	ถงึ	0.61	

และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ	0.87	

	 3.		แบบทดสอบวดัทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	มีความสอดคล้องตั้งแต่	0.80-1.00

	 4.		แบบสอบถามวดัแรงจงูใจในการอ่าน	ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	6	จ�านวน	20	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	0.32-0.47	

และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.80

รูปแบบการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้รปูแบบการวจิยักึง่ทดลอง	(Quasi-

Experimental	Research)	ด้วยแบบแผนการศึกษาแบบ	

Two-Group	Pretest-Posttest	Design	

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.		การจัดกระท�าข้อมูล	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้	

	 	 1.1		 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดความ

เข้าใจในการอ่าน	 ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษและ

แบบสอบถามแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

แต่ละคน	 แล้วน�าคะแนนมาวิเคราะห์	 โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	

	 	 1.2		 ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์

ของคะแนนจากนั้นจัดกลุ่มของคะแนนเพื่อน�าไปวิเคราะห์

ตามความมุ่งหมายของการวิจัย	

	 2.	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์์	

ตามความมุ่งหมายดังนี้	

	 	 ตอนที	่1	การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารอ่านโดยการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL	

-	Plus	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	

75/75	 โดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า

ร้อยละ	

	 	 ตอนที	่2	การวเิคราะห์หาดชันปีระสิทธผิลของ

แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบ	SQ4R	และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWL-Plus	ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6	 โดยการค�านวณจากสูตรการหาดัชนี

ประสิทธิผล

	 	 ตอนที	่3	การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความเข้าใจ

ในการอ่าน	ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ	และแรงจูงใจ
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ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ระหว่างกลุ่ม

ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และกลุม่ทีจ่ดักจิกรรม

การเรียนรู ้แบบ	 KWL-Plus	 โดยใช้สถิติ	 One-way	

MANOVA

สรุปผล

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

	 1.	 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 KWL-Plus	 วิชาภาษาอังกฤษ	

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	78.21/76.00	

และ	79.25/78.74	ตามล�าดับ	

	 2.		การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ	SQ4R	และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 KWL-Plus	 วิชาภาษาอังกฤษ	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.6568	

และ	0.7029	แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีน

คิดเป็นร้อยละ	65.68	และ	70.29	ตามล�าดับ

	 3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 KWL-Plus	 มีความเข้าใจในการ

อ่าน	 ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ	 และแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์	 หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ	SQ4R	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

 

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้	

	 1.		ประสทิธภิาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีน

รู้

	 	 1.1	 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	วชิาภาษาองักฤษ	ช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 6	 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ	 78.21/76.11	

หมายความว่า	นกัเรยีนได้คะแนนจากการท�าภาระงานการ

อ่านและการเขียนและคะแนนทดสอบย่อยท้ายแผนทั้ง	 9	

แผน	คดิเป็นร้อยละ	78.21	และคะแนนจากการทดสอบวดั

ความเข้าใจในการอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษหลังเรยีน	

คิดเป็นร้อยละ	76.11	แสดงว่าประสิทธิภาพกระบวนการ

และประสิทธิภาพผลลัพธ์ของแผนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว	้

75/75	 ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องมาจากแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบที่ท�าให ้

ผูเ้รยีนได้รบัประโยชน์สูงสดุ	ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้ไปทลีะขัน้ตอน

ตอนโดยเริ่มจาก	1)	การส�ารวจเนื้อเรื่อง	เพื่อเป็นการมอง

ภาพรวมของเรื่อง	2)	การตั้งค�าถาม	ให้นักเรียนลองเปลี่ยน

หวัเรือ่งหรอืหวัข้อย่อยให้เป็นค�าถามเพือ่จะได้หาค�าตอบใน

ขั้นตอนต่อไป	3)	ขั้นการอ่านอย่างรอบคอบ	นักเรียนจะได้

อ่านรายละเอียดของบทอ่านเพื่อท�าความเข้าใจ	4)	ขั้นการ

จดจ�า	เมื่อเข้าใจค�าตอบและเนื้อเรื่องจากการอ่านแล้วควร

พยายามจดจ�าข้อความที่ส�าคัญที่การจดบันทึกย่อ	 5)	 ขั้น

เขียนสรุปใจความ	 เมื่อบอกค�าตอบแล้วให้น�ามาเขียนสรุป

ใจความ	 6)	 ขั้นทบทวน	 เป็นการทบทวนเน้ือเรื่องที่อ่าน

ทั้งหมดแล้ว	 ด้วยขั้นตอนการสอนดังกล่าวส่งผลให้ความ

เข้าใจในการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรียนสงู

ขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	พชัชา	กรรีมัย์	(2555	

:	 67-78	 )	 ที่ได้วิจัยการเปรียบเทียบความสามารถในการ

อ่านเพือ่ความเข้าใจ	การคดิวเิคราะห์และการยอมรบันบัถอื

ตนเอง	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด

แผนผังความคิด	และวิธีการเรียนรู้แบบ	SQ4R	วิชาภาษา

อังกฤษ	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	

โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา	จ�านวน	24	คนและโรงเรียนบ้าน

เกษตรถาวร	 จ�านวน	 21	 คน	 อ�าเภอกาบเชิง	 ส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์	 เขต	 3	 พบว่า	

ประสิทธภิาพ	แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคิด	

แผนผังความคิด	และวิธีการเรียนรู้แบบ	SQ4R	วิชาภาษา

อังกฤษ	 เท่ากับ	77.79/77.63	และ	78.24/88.099	ตาม

ล�าดับ	และลักขณากร	ทรงถิ่น	(2558	:	71)	ที่ได้วิจัยการ

เปรยีบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ	และ

การเขียนภาษาอังกฤษ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ระหว่างการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	SQ4R	และการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้แบบ	 KWL-Plus	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที	่3	โรงเรยีนพระบาทนาสิงห์พทิยาคม	สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	21	จ�านวน	
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70	คน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	SQ4R	จ�านวน	35	คน	และกลุม่ทีจ่ดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบ	KWL-Plus	จ�านวน	35	คน	ผลการวิจัยพบว่าแผน	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 วิชาภาษาอังกฤษ	

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั	80.30/78.23

	 	 1.2		 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 KWL-Plus	 วิชาภาษาอังกฤษ	 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	พบว่ามปีระสทิธภิาพเท่ากับ	79.25/	

78.74	หมายความว่า	นักเรียนได้คะแนนจากการท�าภาระ

งานการอ่านและการเขียนและคะแนนทดสอบย่อยท้าย

แผนทั้ง	 9	 แผน	 คิดเป็นร้อยละ	 79.25	 และคะแนนจาก 

การทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านและการเขียน 

ภาษาอังกฤษหลังเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 78.74	 แสดงว่า

ประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์ของ

แผนสงูกว่าเกณฑ์ทีต้ั่งไว้	75/75	ทีผ่ลการวจิยัปรากฏเช่นนี้

เนื่องมาจาก	กิจกรรมการสอนด้วยวิธี	 KWL-Plus	ซึ่งเป็น

อีกกลวิธีการสอนการอ่านเพื่อความใจได้แก่	 1)	 กิจกรรม

ก่อนอ่าน	 สังเกตชื่อเรื่อง	 ส�ารวจรูปแบบการวางโครงเรื่อง	

เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเน้นอะไร	 สังเกตค�าศัพท์ที่รู้แล้ว	 ลอง

ตั้งค�าถามและคาดเดาเน้ือหา	 2)	 กิจกรรมระหว่างอ่าน	

ตรวจสอบสิ่งที่คาดเดาก่อนอ่านว่าใช่หรือไม่ตามที่คาดเดา	

เชื่อมโยงความรู ้ใหม่	 มองหาค�าส�าคัญ	 ตั้งค�าถามใหม่	

ประเมนิความคิดใหม่ว่าถกูต้องหรอืไม่	เลอืกใจความส�าคัญ	

เชื่อมโยงจัดระเบียบความคิดใหม่	3)	กิจกรรมหลังอ่าน	ย่อ

ความส�าคัญและเชื่อมโยงเน้ือหา	 ยืนยันสิ่งท่ีคาดการณ์ไว	้

(จากที่ตั้งค�าถามไว้)	เชื่อมโยงสู่สถานการณ์ใหม่	เรียนรู้ใหม่

และประยุกต์ใช้	ธูปทอง	กว้างสวาสดิ์	(2553	:	11)	อีกทั้ง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ	 KWL-Plus	

เป็นการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ท่ีใช้กระบวนการคิดเพื่อ

พฒันาทกัษะการอ่าน	โดยเน้นการใช้ความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน

มาท�าความเข้าใจในสิ่งที่ได้อ่าน	 ผู้เรียนตั้งค�าถามเกี่ยวกับ

เรือ่งเรือ่งทีก่�าลงัจะอ่าน	ท�าความเข้าใจเรือ่งท่ีอ่าน	และเมือ่

อ่านเสรจ็จงึให้ผูเ้รยีนตอบค�าถามในสิง่ทีต่นเองตัง้ค�าถามไว้	

และสามารถสือ่ความหมายจากเรือ่งทีอ่่านไปยงัทกัษะอ่ืนๆ	

ในทีส่ดุผูเ้รยีนจะกลายเป็นผูเ้รยีนรู	้คอื	ผูเ้รยีนจะอ่านอย่าง

เข้าใจและสรุปความได้	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในกิจกรรม

การเรยีนการสอนทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้อาจเป็นปัจจยัทีช่่วย

ส่งเสริมให้ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 ซึ่ง

สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ	สภุาณี	โสโท	(2554	:	91-100)	

ที่ได้วิจัยการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษา

อังกฤษ	 การคิดวิเคราะห์	 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	1	ระหวา่งการจัดการ

เรียนรู้แบบ	KWL-Plus	กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

โรงเรียนชุมชนโนนสูง	อ�าเภอเมือง	ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาอดุรธานเีขต	1	จ�านวน	2	ห้องเรยีน	พบ

ว่า	ประสทิธภิาพแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	KWL	

-Plus	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	วิชา

ภาษาอังกฤษ	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 82.79/82.93	 และ	

81.86/79.63	ตามล�าดับ

	 2.	 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้

	 	 2.1	 ดชันปีระสิทธผิลของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 รายวิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้นประถม

ศกึษาปีที	่6	มค่ีาเท่ากบั	65.68	ทีป่รากฏผลเช่นนีอ้าจเนือ่ง

มาจากตัวผู้วิจัยได้จัดเตรียมขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เป็นระบบขั้นตอนที่ค�านึงถึงความสามารถของ

นกัเรยีน	การจดัระบบโครงสร้างความรูเ้ดมิและความรูใ้หม่	

กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้	 ซึ่งในแต่แผนการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูป้ระกอบไปด้วยภาระงานด้านความเข้าใจในการ

อ่านและการเขยีนภาษาองักฤษ	จากนัน้	ท�าแบบฝึกหดัย่อย

ท้ายแผนอีกครัง้	เป็นจ�านวนทัง้หมด	9	แผนการจดักิจกรรม

การเรียนรู ้	 ผู ้วิจัยได้ค�านึงถึงการคัดเลือกบทอ่านที่ม ี

ความเหมาะสมตามระดับช่วงวัย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 สุคนธ์	 

สินธพานนท์	 (2545	 :	 287-291)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 ในกรณีที่

สอนชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น	 ผู้สอนต้อง

ให้ความสนใจการวดัความรูเ้รือ่งศพัท์และการใช้ภาษา	เพือ่

ความเข้าใจที่ถูกต้องของเน้ือหา	 ถ้าจะต้องตีความความรู้
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เรือ่งศพัท์ยงัคงต้องดวู่าผูเ้รยีนมคีวามรูม้ากเท่าใด	ส่งผลให้

นักเรียนได้จัดการองค์ความรู ้ของตนเอง	 จึงท�าให้เกิด

ประสทิธผิลการเรยีนรูข้องนกัเรยีนท่ีสงูขึน้	ซึง่สอดคล้องกบั

ผลการวิจยัของ	มจุลนิท์	ศรจีนัทร์	(2555	:	62)	ทีพ่บว่าการ

เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ	การ

คิดวิเคราะห์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ระหว่างการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้แบบ	KWLH	และการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ	SQ4R	

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์	และโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง	

อ�าเภอหนองกงุศร	ีจงัหวดักาฬสนิธุ	์ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต	2	ปีการศึกษา	2555	โดย

กลุ่มทดลองท่ี	 1	 ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนจินดาสินธวานนท์	จ�านวน	27	คน	ที่เรียนด้วยวิธี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	KWLH	และกลุ่มทดลองที่	

2	ได้แก่	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	5	โรงเรยีนบ้านหนอง

ชุมแสง	จ�านวน	25	คน	ที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้บบ	SQ4R	พบว่า	มดีชันปีระสิทธผิลเท่ากับ	0.6504	

แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน	 คิดเป็นร้อย

ละ	65.04

	 	 2.2		 ดชันปีระสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	 KWL-Plus	 รายวิชาภาษาอังกฤษ	 ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6	มีค่าเท่ากับ	70.29	ที่ปรากฏผลเช่นนี้

อาจเนือ่งมาจากกลวธิ	ีKWL-Plus	ซึง่มข้ัีนตอนในการเรยีน

ที่ไม่ซับซ้อน	 ง่ายต่อการเรียน	 เป็นการกระตุ้นความรู้เดิม

ของนกัเรยีนทีม่อียู	่ช่วยในการท�าความเข้าใจกบัเรือ่งทีอ่่าน	

ให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น	 การตั้งค�าถามจากเรื่องท่ีก�าลังอ่าน	

เป็นการฝึกการคิด	และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนที่มี

ต่อเรื่องที่อ่านและเป็น	 การฝึกให้นักเรียนแสวงหาค�าตอบ

จากแหล่งข้อมลูต่างๆ	เพือ่ให้ได้ค�าตอบและการเขยีนแผนที่

ความหมาย	 เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความเข้าใจ

เรื่องที่อ่าน	และเขียนออกมาเป็นแผนภูมิความหมาย	และ

สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ	 อาจกล่าวได้ว่าการสอนโดย

ใช้กลวิธี	KWL-Plus	มีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจใน

การอ่านหลังการทดลองดีกว่าก่อนทดลอง	 กรรณิการ	์ 

สีเหลือง	 (2548	 :	 62)	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

จิตรลดา	คนยืน	(2550	:	75-78)	ได้วิจัยและเปรียบเทียบ

ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	 6	ที่เรียนโดยการใช้กลวิธีสอนแบบ	KWL-Plus	

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียน

บ้านเมก็	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธาน	ีเขต	4	ภาค

เรียนที่	2	ปีการศึกษา	2550	จ�านวน	25	คน	ที่ได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง	ผลการวจิยัพบว่า	ความเข้าใจในการ

อ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้กลวธิสีอนแบบ	

KWL-Plus	หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	39.80	คิดเป็นร้อย

ละ	82.20	อยู่ในระดับดีมาก

	 3.	 นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

KWL-Plus	มคีวามเข้าใจในการอ่าน	และทกัษะในการเขยีน

ภาษาอังกฤษ	 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แบบ	SQ4R	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	และ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง	2	รูป

แบบ	หลังเรยีนแตกต่างกนั	จากผลทีป่รากฏเช่นนีอ้าจเนือ่ง

มาจากเหตุผลส�าคัญหลายประการ	ดังนี้

	 	 3.1	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 KWL-

Plus	 ตามรูปแบบการสอนอ่านและเขียน	 3	 ขั้นตอนอาจ

กล่าวได้ว่ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนยังช่วยพัฒนาความ

สามารถทางการอ่านและเขียนของนักเรียน	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ขั้นตอนที	่1	กิจกรรมก่อนอ่าน	 (Pre-

reading)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมในการน�าเข้าสู่บทเรียน	 ได้แก	่ 

ขั้นตอน	K	และ	W	ซึ่งในช่อง	K	 (What	 I	 Know)	ครูใช้

กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความรู้พื้นฐานของ

นักเรียนแต่ละคน	โดยที่ครูให้นักเรียนระดมสมองและช่วย

กันอภิปรายเกี่ยวกับช่ือเรื่องที่นักเรียนจะอ่าน	 ท�าให้

นกัเรยีนรูสึ้กผ่อนคลายและกล้าทีจ่ะแสดงความคิดเห็นร่วม

กนั	อกีทัง้ครชู่วยตัง้ค�าถามส�าหรบัการอภปิรายชือ่เรือ่ง	เพือ่

เตรียมนักเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่	 การบูรณาการ

ระหว่างความรู้เดิมกับเรื่องที่นักเรียนจะอ่านเป็นส่ิงที่ช่วย

ในการสร้างความหมายของบทอ่านได้ดี	ท�าให้นักเรียนเกิด

ความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน	คอสตา	(Costa.	1995	:	3460)	
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และนักเรียนได้ใช้ความรู ้เดิมท่ีมีในการสังเกตชื่อเรื่อง	

สังเกตค�าศัพท์	 และคาดเดาเน้ือหา	 เพื่อเช่ือมองค์ความรู้

และประสบการณ์เดิมเก่ียวกับเรื่องน้ันๆ	 จากน้ันลองตั้ง

ค�าถามในสิ่งที่ต้องการรู้จากเรื่องที่ได้ผ่านการคาดเดามา

แล้ว	จดบันทึกลงในช่อง	K	และในช่อง	W	(What	I	want	

to	Know)	ให้เขียนค�าถามที่ต้องการรู้อะไรจากเรื่องที่อ่าน	

ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในเรื่องท่ีอ่านมากขึ้น	 และ

การอภิปรายร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนยังช่วยให้เกิด

ความหลากหลายทางการคิดอีกด้วย

	 	 	 ขั้นตอนที	่2	กิจกรรมระหว่างอ่าน	(While	

-reading)	ได้แก่ขั้นตอน	L	(What	I	have	Learnt)	คือสิ่ง

ที่รู้หลังจากการอ่านจบ	 เช่ือมโยงความรู้ใหม่มองหาความ

ส�าคญั	ประเมนิความคดิใหม่ว่าถกูต้องหรอืไม่	เลอืกใจความ

ส�าคัญเชื่อมโยงจัดระเบียบความคิดใหม่	 สามารถตอบ

ค�าถามจากค�าถามที่นักเรียนตั้งไว้ลงในตาราง	 อีกทั้ง

นักเรียนยังสามารถเพิ่มเติมค�าถามใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

การอ่านอีกด้วย

	 	 	 ข้ันตอนที	่3	กจิกรรมหลงัการอ่าน	(Post	

-reading)	ได้แก่ขัน้ตอน	Plus	คอืการท�าใบภาระงานเขยีน

แผนภูมิและการเขียนภาษาอังกฤษจากเรื่องที่ได้อ่าน	

เปรยีบเสมอืนเป็นการทบทวนความรูเ้ดมิและความรูใ้หม่ที่

ได้รับจากเรื่องท่ีอ่านผ่านการถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือโดย

การเขียน	สอดคล้องกับ	อัลเวอร์แมน	(Alvermann.	1986	

:	210-211	;	อ้างถึงใน	อรรณพาณ	ีเทยีนเพิม่พนู.	254	:	26)	

กล่าวว่าการสร้างแผนภมูคิวามหมายช่วยให้ผูเ้รยีนมองเหน็

ความสัมพันธ์และสรุปใจความส�าคัญของเรื่องได้	 เพราะ

แผนภูมิความหมายจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างใจความ

ส�าคัญกับใจความย่อยๆ	 ในบทอ่านไว้อย่างเป็นล�าดับข้ัน

ตอน	ดังขั้นตอน	Plus	ที่นักเรียนได้สรุปใจความส�าคัญของ

เร่ืองเป็นแผนภูมิจากการทบทวนความรู้ความเข้าใจและ

ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง	 ส่งผลให้การเขียนของ

นกัเรียนไม่ได้เป็นงานเขยีนทีม่าจากการคดัลอก	แต่เป็นงาน

เขยีนทีเ่ขยีนจากความเข้าใจ	สอดคล้องกบั	วนัด	ีเหล่าเขตรกิจ	

(2538	 :	 136)	กล่าวว่า	ทักษะการอ่านและการเขียนเป็น

ทักษะที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กัน	 ถ้าทักษะอ่านดีแล้วจะส่งผล

สบืเน่ืองท�าให้ทกัษะการเขยีนดตีามไปด้วยเนือ่งจากทกัษะ

การเขียนนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เดิมจากทักษะการ 

อ่านมากๆ	จนเกิดความช�านาญแล้วจะสามารถถ่ายโยงมา

สู ่ทักษะการเขียน	 สามารถพัฒนาการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ	ด้วยเหตผุลดงักล่าว	กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

KWL-Plus	มีความเข้าใจในการอ่าน	และความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษ	สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	ตามที่ปรากฏในผลการวิจัยนี้

	 	 3.2		 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ท้ังสองรูปแบบ	 หลังเรียนแตกต่างกัน	 อาจเป็น

ผลเนื่องมาจากรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งสองรูปแบบมี

ลกัษณะข้อด	ีข้อด้อยทีแ่ตกต่างกัน	ถงึแม้ว่ากจิกรรมกลุม่ที่

ใช้ในระหว่างการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบ	 นักเรียนได้

มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กัน	 ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการท�ากิจกรรม	 เช่น	 การแสดงความคิดเห็น	 การ

อภิปรายในหัวเรื่องที่อ่าน	 การตั้งและตอบค�าถาม	 อีกทั้ง

อุปกรณ์สื่อทุกชนิดนั้นเป็นชุดเดียวกัน	 เนื้อหาที่ใช้ในการ

สอนเป็นเนื้อหาที่มีความเหมาะสมตามระดับช่วงวัย	 ทัน

สมยั	ไม่ส้ันและไม่ยาวจนเกนิไป	แต่ปัจจยัทีส่่งผลให้การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบ	 หลังเรียนแตกต่างกัน	

อาจมาจากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เช่น	 แบบ	

KWL-Plus	นั้นมีการจัดองค์ความรู้ที่เป็นขั้นตอนการเรียน

ที่ไม่ซับซ้อน	 ง่ายต่อการเรียนรู้	 มีเพียง	 3	 ขั้นตอนที่ระบุ

กิจกรรมที่ชัดเจน	 ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 อาจเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการสร้างความ

เข้าใจในการอ่าน	 และความสามารถในการเขียนภาษา

อังกฤษมากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ	

SQ4R	ทีม่ถีงึ	6	ขัน้ตอน	อาจส่งผลต่อความรูส้กึของนกัเรยีน

ที่เห็นว่ามีขั้นตอนที่เยอะ	และต้องท�าให้ส�าเร็จถึง	6	ขั้น	จึง

จะสามารถเสร็จช้ินงานได้	 จึงเกิดความเบ่ือหน่าย	 ยืดเยื้อ

และยาวนาน	จึงเป็นปัจจัยให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ในการเรียนทั้งสองแบบแตกต่างกัน	
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ข้อเสนอแนะ 

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1		 จากการวิจัย	 พบว่า	 วิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	กับแบบ	KWL-Plus	ท�าให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจในการอ่าน	 มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ

และมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้	ครคูวรน�าวธิี

การจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอนอ่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 โดยคัดเลือกเนื้อหา

บทอ่านให้เหมาะสมกับระดับชั้น	จะท�าให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างเข้าใจและสามารถสื่อสารทางภาษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

	 	 1.2	 ครูผู ้สอนควรจะศึกษารูปแบบ	 วิธีการ	

เทคนิค	ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	SQ4R	กับ

แบบ	 KWL-Plus	 ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนน�าไปใช้สอนใน

ชัน้เรยีน	และควรมกีารปฐมนเิทศนกัเรียนให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในขัน้ตอนการจดักจิกรรมเพือ่ให้การจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

	 	 1.3	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน

และเขียนภาษาอังกฤษ	 ในระหว่างการท�ากิจกรรมครูควร

ให้ผู ้ เรียนมีอิสระในการท�ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุ	

ประสงค์ของการอ่านและการเขยีนมากกว่าการแก้ไขข้อผดิ

พลาดที่เป็นส่วนย่อยๆ	 เช่น	 การออกเสียง	 โครงสร้างทาง

ไวยากรณ์	และควรให้แรงเสรมิแก่นกัเรยีนเพือ่ให้ผูเ้รียนเกิด

ความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง

	 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	SQ4R	กับแบบ	KWL-Plus	ไปทดลองใช้กับนักเรียน

ในระดับชั้นอื่นๆ

	 	 2.2	 การคดัเลอืกบทอ่านควรให้มคีวามเหมาะ

สมกับระดับช้ันเรียน	 สอดคล้องกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ	

และบทอ่านมคีวามหลากหลาย	เช่น	เนือ้หาเกีย่วกบัข่าวใน

เหตุการณ์ปัจจุบัน	 สารคดี	 บทความ	 เรื่องสั้น	 เรื่องแปล	

นิทาน	นิยาย	เป็นต้น

	 	 2.3	 ควรเพิม่ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ให้นานขึ้น

	 	 2.4	 ควรน�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	

SQ4R	กบัแบบ	KWL-Plus	ไปศึกษาวจิยัร่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆ	

เช่น	ความพงึพอใจในการเรยีน	การคดิอย่างมวีจิารณญาณ	

การคิดสร้างสรรค์	 ความคงทนในการเรียนรู ้	 และการ

ยอมรับนับถือตนเอง	เป็นต้น

 	 2.5	 ควรมีการศึกษาปัจจัย	 และบทบาทของ 

ผู้เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 กับ

แบบ	 KWL-Plus	 เช่น	 บทบาทของครูผู้สอน	 ผู้บริหาร

โรงเรียน	เพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองนักเรียน	เป็นต้น

	 	 2.6	 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการใช้แผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 SQ4R	 กับแบบ	 KWL-Plus	 ที่ 

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น	กับวิธีสอนอื่นๆ	ว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา

ความเข้าใจในการอ่าน	 ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ	

และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

	 	 2.7	 ควรน�าแผนหรอืกระบวนการจดักจิกรรม

การเรียนรู้แบบ	SQ4R	กับแบบ	KWL-Plus	ไปทดลองหา

ประสิทธภิาพกบันกัเรยีนหลายๆ	กลุ่ม	เพือ่จะได้ข้อสรปุผล

การวิจัยกว้างขวางและมั่นใจมากยิ่งขึ้น
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ ในกลุ่ม 1,000 ค�า

แรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน (GSL) ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The Effect of Task-Based Learning to Enhance the 1st 1,000 GSL words 

for Mathayomsuksa 1

อัทธนีย์	สัมพันธ์1,	กันตภณ	ส�าแดงเดช2,	พชรนนท์	สายัณห์เกณะ3

Atthanee	Sampan1,	KantaponSamdaengdej2,	PhotcharanonSayankena3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	เพื่อเพิ่มพูนค�า

ศพัท์หลกัในกลุม่	1,000	ค�าแรกของรายการค�าศพัท์พืน้ฐาน	(GSL)	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที1่ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑ์	80	/802)	เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้�าศัพท์หลกัในกลุม่	1000	ค�าแรกของรายการค�าศพัท์พืน้ฐาน	(GSL)	ก่อน

และหลังเรียน	3)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนค�าศัพท์ในกลุ่ม	1000	ค�าแรกของรายการ

ค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียนมิตรภาพ	อ�าเภอแกด�า	จังหวัดมหาสารคาม	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	

เขต	26	จ�านวน	42	คน	ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	มี	

5	ชนิด	ประกอบด้วย	1)	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	1,000	

ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	2)	แบบทดสอบค�าศัพท์	1,000	ค�าแรก

ของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	(The	Vocabulary	Level	Test)	3)	แบบตรวจสอบรายการค�าศัพท์	 (Check	List)	 

4)	แบบทดสอบการแปลความหมายค�าศัพท์	(Translation	Test)	และ	5)	แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที	่1	ทีม่ต่ีอการการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรู้ด้านค�าศพัท์ในกลุม่	1,000	ค�าแรกของรายการค�า

ศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	แบบประมาณค่า	(Rating	Scale)	สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และ	t-test	(Dependent	Samples)

ผลการวิจัยพบว่า	

	 1)	 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ด้านค�าศพัท์ในกลุม่	1,000	ค�าแรกของรายการค�าศพัท์พืน้ฐาน	(GSL)	มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

1 นิสิตปริญญาโท	สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2		อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3		อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2)	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์

ในกลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 โดยรวมอยู่ระดับมากและมีระดับความพึงพอใจรายข้ออยู่ใน

ระดับมากถึงมากที่สุด	

 ค�าส�าคัญ	:	การเรียนรู้ค�าศัพท์	,	ค�าศัพท์พื้นฐาน	,	การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	,	

Abstract

	 This	study	aimed	to	1)	find	out	the	efficiency	of	the	use	of	Task-Based	Learning	to	Enhance	the	

1st	1,000	GSL	words	for	Mathayomsuksa	1.	2)	compare	student	achievement	in	learning	academic	

vocabulary,	before	and	after	the	intervention,	and	3)	measure	student	satisfaction	towards	Task	Base	

Learning,	The	samples,	selected	through	the	purposive	sampling	technique,	were	42Mathayomsuksa	

1	students	at	Mitthapap	School	 in	Khadam	district,	MahaSarakham	province	under	The	Secondary	

Educational	Service	Area	Office	26.	The	research	 instruments	consisted	of	1)	6	Lesson	plans	using	

Task-Based	Learning	to	enhance	the	1st	1,000	GSL	words	for	Mathayomsuksa	1’s	students.	2)	Vocabulary	

Size	test	which	comprised	30	items	with	4choices.	3)	Check	list	test	which	examined	the	ability	level	

of	the	student	in	terms	of	the	1st	1,000	GSL	words	learning,	4)	Translation	test	which	was	presented	

as	a	fill-in-the-blank	test	assessing	student’s	knowledge	about	the	meaning	of	each	academic	vocabulary,	

and	5)	Students’	satisfaction	questionnaire	which	investigated	the	students’	satisfaction	towards	the	

use	of	Task-Based	Learning	to	assist	them	to	learn	the	1st	1,000	GSL	words.	The	questionnaire	comprised	

20	questions	that	used	a	rating	scale	for	responses.	The	statistics	employed	were	mean,	percentage,	

standard	deviation,	and	t-test	(Dependent	Samples).

 

It was found that:

	 1.	 The	achievement	scores	of	Mathayomsuksa	1	students	after	learning	through	Task-Based	

Learning	were	higher	than	the	scores	gained	before	learning;	the	difference	is	statistically	significant	

at	a	level	of	.01.	

	 2.	 The	students’	satisfaction	towards	Task-Based	Learning	was	in	overall	rated	“satisfied”,	and	

was	found	to	be	“most	satisfied”	based	upon	each	aspect	consideration.	

 Keyword : Learning	Vocabulary,	Academic	Vocabulary,	Task	Base	Learning
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บทน�า

	 การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ	นอกจากจะ

มุ่งพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้

อย่างถกูต้องตามโครงสร้างและหลกัภาษาแล้ว	หวัใจส�าคญั

ของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งนอกจากโครงสร้าง

ภาษาและไวยากรณ์	คือ	ค�าศัพท์	เพราะถึงแม้ว่า	ผู้เรียนจะ

สามารถเรียนและเข้าใจไวยากรณ์	 ได้ดีแค่ไหนก็ตาม	 ถ้ามี

ข้อจ�ากัดเรื่องค�าศัพท์	คือ	รู้ค�าศัพท์น้อยแล้ว	โอกาสในการ

ทีจ่ะเก่งและเป็นเลศิในการใช้ภาษาองักฤษย่อมถกูจ�ากดัไป

ด้วย	เพราะจะมีปัญหาด้านการฟัง	คอืฟังไม่ทนั	ฟังไม่เข้าใจ

เนื่องจากรู้ค�าศัพท์น้อย	 หรือแม้จะฟังทันทุกค�า	 แต่ความ

หมายของค�าศัพท์เหล่านั้นก็ไม่สามารถเข้าใจได้	 เรื่องการ

อ่านก็ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ในทันทีจ�าเป็นต้องเปิด

พจนานกุรมตลอดเวลาส่วนเรือ่งการเขยีนถ้ามข้ีอจ�ากดัเรือ่ง

ค�าศัพท์แล้วการเขียนย่อมมีปัญหามากไม่น้อยไปกว่าการ

พูด	ด้วยเหตุนี้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	จึงถือว่ามีความส�าคัญ

มากต่อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ	ในท�านองเดยีวกนั	ธปูทอง	

กว้างสวัสดิ์	(2549	:	77)	ได้ระบุถึงความส�าคัญของค�าศัพท์

ว่า	 เนื่องจากค�าศัพท์เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร	 ถ้าหาก 

ผู้เรียนไม่สามารถจดจ�าความหมายของค�าได้	ก็ไม่สามารถ

ใช้ค�าศัพท์ในการสนทนาได้	 ดังนั้นการรู้ภาษาจะไม่เกิดขึ้น

หากไม่เข้าใจค�าศัพท์เดวิดวิลกินส์	 (David	Wilkins)	 นัก

ภาษาศาสตร์	 ได้สรุปความส�าคัญของค�าศัพท์ไว้ในเรื่อง

ความส�าคัญของการเรียนค�าศัพท์การเริ่มต้นของแนวการ

สอนทีเ่น้นการติดต่อสือ่สาร	(Communicative	Approach)	

ว่าปราศจากไวยากรณ์การสื่อสารเกิดขึ้นน้อยมาก	 แต่

ปราศจากค�าศัพท์การสื่อสารจะไม่เกิดขึ้นเลย	 (Without	

grammar	 very	 little	 can	 be	 conveyed,	 without	

vocabulary	nothing	can	be	conveyed.)	

	 จากประสบการณ์ของผูว้จิยัในฐานะครผููส้อนภาษา

องักฤษ	พบว่านกัเรียนจ�านวนไม่น้อย	มคีวามรูด้้านค�าศพัท์

ไม่เพียงพอหรือต�่ากว่าเกณฑ์ที่นักเรียนในแต่ละระดับควร

จะมโีดยนกัเรยีนหลายคนมกักล่าวกบัผูว้จิยัว่า	ไม่รูค้�าศพัท์	

ไม่ทราบความหมาย	 หรือไม่สามารถจดจ�าค�าศัพท์ได้	 ค�า

ศัพท์บางค�ายากเกนิไปจดจ�าไม่ได้เหล่านีท้�าให้เกดิปัญหาใน

การจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้ป็นอย่างมาก	ปัญหาอกีประการ

ทีค่รผููส้อนส่วนใหญ่ประสบคอืค�าศพัท์ภาษาองักฤษนัน้กม็ี

อยู่เป็นจ�านวนมากกระทรวงศึกษาธิการเองก็ไม่ได้ระบุ

ชัดเจนว่าค�าศัพท์ที่ต้องเรียนมีค�าใดบ้าง	 หากแต่ระบุเป็น

จ�านวนคร่าวๆ	ไว้เท่านั้น	เช่น	เมื่อจบชั้น	ประถมศึกษาปีที่	

3	นักเรียนจะต้องมีวงค�าศัพท์ที่	300	ถึง	450	ค�า	เป็นต้น	

เมื่อเป็นเช่นนี้	 จึงเป็นเรื่องที่ยากล�าบากส�าหรับครูผู้สอน

อย่างมาก	 ที่จะต้องเป็นผู้คัดเลือกค�าศัพท์มาสอน	 และ

นกัเรยีนเองเมือ่เรียนค�าศพัท์ใหม่กล็มืค�าศพัท์เก่าทีเ่คยเรยีน

ผ่านมาแล้ว	ค�าศพัท์บางค�ากเ็ป็นค�าศพัท์ทีไ่ม่ค่อยได้พบเจอ	

หรือถูกน�ามาใช้ซ�้าบ่อยๆ	 ฉะนั้นเมื่อนักเรียนขาดความรู้

ความสามารถด้านค�าศพัท์	นกัเรยีนก็ส่ือสารไม่ได้	ก่อให้เกิด

ความหวาดกลัว	ไม่มั่นใจ	ไม่กล้าใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความ

หมาย	 เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 นี่นับ

เป็นปัญหาพืน้ฐานทีถื่อว่าเป็นเรือ่งส�าคญัและมคีวามยุง่ยาก

ซบัซ้อนอย่างยิง่ในกระบวนการเรยีนการสอน	และเป็นเหตุ

ให้เกิดปัญหาทั้งแก่ตัวครูผู้สอนและนักเรียน	 กล่าวคือครูผู้

สอนไม่สามารถสอนให้บรรลุวตัถปุระสงค์ตามทีต้่องการได้	

และนกัเรยีนเองกไ็ม่ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนรูภ้าษา	

หรือน�าไปใช้ได้	ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า	ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

นั้นมีมากมาย	เกินกว่าที่จะน�ามาสอนได้ในเวลาที่จ�ากัด	ดัง

นั้นการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ครูผู้สอนจะต้องคัดเลือกค�าศัพท์ที่ผู ้เรียนจะมีโอกาสได ้

พบเจอ	และใช้ในชีวิตประจ�าวันให้มากที่สุดดังนั้น	รายการ

ค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 ที่	 ประกอบด้วยเป็นค�าศัพท์หลัก	

ประมาณ	2,284	ค�า	ซึง่ได้รบัการรวบรวมไว้โดยไมเคลิเวสท์

(Michael	 West	 1953)	 ค�าศัพท์เหล่าน้ีเป็นค�าศัพท์ที่

เจ้าของภาษาใช้จริงและใช้บ่อยมากที่สุด	 ทั้งในภาษาพูด

และภาษาเขียน	 จึงเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับครูผู้สอนที่จะ

น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 รายการค�าศัพท์พื้น

ฐานนี้	ได้รับการการสนับสนุนจากนักวิจัยหลายท่าน	อาทิ

เช่น	เอนเจลส์	(Engels)	ได้ยืนยันว่า	ค�าศัพท์	1000	ค�าแรก

ในรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	นั้นได้รับการคัดสรรเป็น
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อย่างดโีดยมพ้ืีนฐานจากใช้ทีม่คีวามถีสู่งและขอบเขตทีก่ว้าง

ขวาง	

	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ค�าศัพท์	พบว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ถือเป็นกระบวน

การที่ส�าคัญ	ที่ช่วยส่งการเรียนรู้ค�าศัพท์ของนักเรียน	การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	 (Task-Based	

Learning)เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันให้กับผู้เรียน	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้

ภาษาอังกฤษในห้องเรียนมากข้ึนโดยไม่ต้องกลัวความ 

ผิดพลาด	 (Willis.	 2007	 :	 7)	 นอกจากนี้จุดมุ่งหมายแรก

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	 คือการ

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสื่อความหมายโดยใช้

ข้อมลูภาษาทีต่นมอียูแ่ล้ว	เพือ่ให้บรรลหุรอืท�าภาระงานให้

ส�าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย	สิ่งนี้จะท�าให้ผู้เรียนตระหนัก

ถงึสิง่ทีต่นจ�าเป็นต้องเรยีนรู	้หลงัจากนัน้ผูเ้รยีนจงึได้รบัการ

ฝึกจากกิจกรรมท่ีเน้นแบบฟอร์มภาษาต่อไป	 ต่อจากนั้น 

ผูเ้รยีนอาจจะท�างานใหม่เพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีนได้น�าภาษาทีฝึ่ก

ไปแล้วในขั้นตอนการเรียนรู้ภาษามาใช้อีกครั้งหน่ึง	 ดังนั้น

การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงาน	ไม่เพยีงแต่จะ

สามารถสอนทักษะการอ่าน	 และฝึกทักษะการเขียนแต่ยัง

ใช้สอนทกัษะการพดูผ่านการท�างานเป็นคูห่รอืกลุม่ทีท่�าให้

ผู้เรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาของตัวเองมากขึ้น	การเรียน

รู้เช่นนี้ถือว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง	ก็ย่อมที่จะมีความรู้ความ

เข้าใจและมีความสามารถที่แท้จริงดังแนวคิดของจอห์น 

ดวิอี	้นกัการศึกษาทีไ่ด้เผยแพร่ไว้ในเรือ่งการเรยีนรูโ้ดยการ

ปฏิบัติจริงหรือ	learning	by	doing	

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้านค�า

ศพัท์ในกลุม่ค�าศพัท์หลกั	1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์

พื้นฐาน	 (GSL)	 เน่ืองจาก	 ผู้วิจัยเชื่อม่ันว่าผู้เรียนต้องพบ 

ค�าศพัท์เหล่านีท้ัง้ในและนอกห้องเรยีนบ่อยครัง้	หากผู้เรยีน

ได้รับการสร้างโอกาสในการใช้ค�าศัพท์ในกลุ่มค�าศัพท์หลัก	

1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐานที่พวกเขาจะพบ

ในชีวิตจริง	 นั่นย่อมเป็นประสบการณ์ท่ีดี	 แก่ผู้เรียน	 การ

ฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้ค�าศัพท์เหล่านี้	ด้วยการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน	 (Task-based	learning	

Teaching)

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 1.	 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น

ภาระงาน	 เพื่อเพิ่มพูนค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	1,000	ค�าแรก

ของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 ของนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนมิตรภาพ	 จังหวัดมหาสารคาม	 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80	/80

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ค�าศัพท์หลักใน

กลุม่	1000	ค�าแรกของรายการค�าศพัท์พืน้ฐาน	(GSL)	ก่อน

และหลังเรียน	 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น

ภาระงานของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่1	โรงเรยีนมติรภาพ	

จังหวัดมหาสารคาม	

	 3.		เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการ

เรียนการสอนค�าศัพท์ในกลุ่ม	1000	ค�าแรกของรายการค�า

ศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

เน้นภาระงาน	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โรงเรียน

มิตรภาพ	จังหวัดมหาสารคาม	

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 ประชากรในการวจัิยครัง้นี	้คอื	ผูเ้รยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี	1	โรงเรยีนมติรภาพ	ต�าบลมติรภาพ	อ�าเภอ

แกด�า	 จังหวัดมหาสารคาม	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 26	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2558	

จ�านวน	3	ห้องเรียน	จ�านวน	122	คน

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 1	 โรงเรียนมิตรภาพ	 ต�าบลมิตรภาพ	 อ�าเภอแกด�า	

จังหวัดมหาสารคาม	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษา	เขต	26	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	Purposive	

Sampling	จ�านวน	1	ห้องเรียน42	คนซึ่งเป็นห้องเรียนที่

คละความสามารถ
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	 2.	 เนื้อหา

	 	 เนือ้หาในการวจิยัในครัง้นี	้คอื	ค�าศพัท์	ในกลุม่	

1000	 ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 ของ	

ไมเคิลเวสท์	(Michael	West)	ซึ่งผู้วิจัย	ได้คัดเลือกค�าศัพท์

ในรายการค�าศพัท์ที	่อภศัิกดิ	์สขุยิง่	(2553)	ได้ท�าการศกึษา	

และจัดท�า	Overlapped	words	of	the	first	1,000	GSL	

words	in	the	five	target	English	course	book	หรือ	

รายการค�าศัพท์ที่ทับซ้อนระหว่างหนังสือเรียน	5	เล่ม	กับ	

รายการค�าศพัท์พืน้ฐาน	GSL	ของไมเคลิเวสท์	ในกลุม่	1000	

ค�าแรกโดยมีจ�านวน	ค�าศัพท์	846	ค�า	หนังสือเรียนภาษา

อังกฤษห้าเล่มที่กล่าวถึง	 ได้แก่	 Face	 to	 Face,	Matrix,	

My	World,	Opportunity	และ	Super	Goalจ�านวนค�าศั

พทเ์ปา้หมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม	ี50	ค�าโดยยดึหลกัการ

เลือกค�าศัพท์เพื่อน�ามาสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 และ

สอดคล้องการสาระการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียน	ตัวชี้วัด	

ของระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ตามหลกัสตูรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ	แล้วน�ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงาน

	 3.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

	 	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ใน

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	18	ชั่วโมง	ระยะ

เวลา	มิถุนายน-กรกฎาคม2558

วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	 ในการวิจัยครั้งน้ี	 เป็น 

ผูเ้รียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	โรงเรยีนมติรภาพ	ต�าบลมติรภาพ	

อ�าเภอแกด�า	จังหวัดมหาสารคาม	ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา	เขต	26	ภาคเรียนที	่1	ปีการศกึษา	2558	

จ�านวน	1	ห้องเรียน	คือ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/2	มีผู้เรียน

รวม	 42	 คน	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 Purposive	

Sampling	

	 	 1.2		 ระยะเวลาในการวิจัย

	 	 	 ผูว้จิยัได้ก�าหนดระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจยั

ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	8	สัปดาห์ๆ	ละ	

2	ชั่วโมง	ระหว่างวันที่	1	มิถุนายน	-	29	กรกฎาคม	2558	

	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.1		 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น

ภาระงาน	เพือ่เพิม่พนูความรูด้้านค�าศพัท์หลกัในกลุม่	1000	

แรก	 ของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จ�านวน	6	แผนๆ	ละ	3	ชั่วโมง	รวม	

16	ชั่วโมง

	 	 2.2	 แบบทดสอบวัดความรู้ด้านค�าศัพท์	 เป็น

ข้อสอบแบบปรนัย	ชนิด	4	ตัวเลือก	1	ฉบับ	จ�านวน	30	ข้อ	

ทั้งก่อน	และหลังเรียน

	 	 2.3	 แบบตรวจสอบรายการค�าศัพท์	 (Check	

List)	ได้แก่	แบบทดสอบเพือ่ตรวจสอบระดบัความรูค้�าศพัท์

ของผู้เรียน	จ�านวน	3	ตัวเลือก	

	 	 2.4	 แบบทดสอบการแปลความหมายค�าศพัท์	

(Translation	 Test)	 ได้แก่	 แบบทดสอบชนิดเติมค�าเพื่อ

ตรวจสอบความหมายของค�าศพัท์	จ�านวน	แผนการสอนละ	

10	ข้อ	รวมทั้งสิ้น	60	ข้อ

	 	 2.5	 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน	 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้

ด้านค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	1000	ค�าแรก	(GSL)	ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 เกี่ยวกับด้านเนื้อหาการเรียนรู้	ด้าน

การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงาน	และด้านการ

วัดประเมินผล	1	ฉบับ	จ�านวน	20	ข้อ	มีลักษณะเป็น	แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scales)	5	ระดบั	คอื	พอใจ

มากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	พอใจน้อย	พอใจน้อย

ที่สุด	

	 	 2.6	 แบบประเมินภาระงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	ว่านักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ

ภาระงานจนบรรลุจุดประสงค์ของภาระงานหรือไม่	โดยใช้

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	เพื่อประเมิน
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ชิ้นงานของผู้เรียน

	 3.		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 การวิจัยครั้ ง น้ี 	 เป ็นการวิจัยเชิงทดลอง	

(Experimental	Research)	โดยท�าการทดลองกบันกัเรยีน

เพยีงกลุม่เดยีว	และมกีารทดลองก่อนเรยีน-หลงัเรยีน	One	

Group	Pretest-Posttest	Design	โดยการด�าเนนิการตาม

ขั้นตอนดังนี้

	 	 3.1	 ผู้วิจัยด�าเนินเรื่องขออนุญาตทดลองใช้

เครือ่งมือและเก็บข้อมูลต่อบัณฑติวิทยาลยัและยื่นหนงัสือ

ขออนุญาตต่อผู้อ�านวยการโรงเรียนท่ีทดลองใช้เครื่องมือ

และผู้อ�านวยการโรงเรียนเพื่อด�าเนินการเก็บข้อมูล

	 	 3.2		 ผูว้จิยัน�าแบบทดสอบความรู้ด้านค�าศัพท์

หลักในกลุ่ม	 1000	 ค�าแรก	 ของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	

(GSL)	ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย	ชนิด	4	ตัวเลือก	ก�าหนด

ให้ค่าคะแนน	 ดังน้ี	 ตอบถูกได้	 1	 คะแนน	 ตอบผิดได้	 0	

คะแนน	 จ�านวน	 30	 คะแนน	 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท�า

ก่อนด�าเนนิการทดลอง	(Pretest)	โดยก�าหนดเวลา	ส�าหรบั

ท�าแบบทดสอบค�าศัพท์	60	นาที

	 	 3.3		 ผูว้จิยัด�าเนนิการสอนตามแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	

1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม

เติมตามที่ได้สร้างไว้	

	 	 3.4	 ผู้วิจัยน�าแบบทดสอบวัดความรู้ด้านค�า

ศัพท์หลักในกลุ่ม	 1000	 ค�าแรก	 ให้กลุ่มตัวอย่างท�าหลัง

ด�าเนินการทดลอง	(Post-test)	

	 	 3.5	 หลังเสร็จสิ้นการทดลองให้ผู ้เรียนท�า

แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้แบบเน้นภาระงาน

	 	 3.6	 น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลองกับนักเรยีน

กลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปการทดลองตาม

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าต่อไป

	 4.		การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 4.1	 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ	 การจัด

กจิกรรมโดยใช้กจิกรรมเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนู

ความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของรายการค�า

ศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E
1
)	 และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
)	ก�าหนดเกณฑ์	80/80

	 	 4.2	 เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูแ้บบเน้นภาระ

งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	1,000	ค�า

แรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

	 	 4.3	 วเิคราะห์ความพงึพอใจต่อการเรยีนรู้แบบ

เน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	

1,000	 ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 5.		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 5.1		 ค่าเฉลี่ย

	 	 5.2		 ค่าร้อยละ

	 	 5.3		 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 5.4		 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

	 	 5.5		 ค่าอ�านาจจ�าแนก	

	 	 5.6		 ค่าความเชื่อมั่น

	 	 5.7		 ค่า	t-test	

ผลการวิจัย

 1.		ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมโดยใช้กจิกรรม

เรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท ์

ในกลุ่ม	 1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยการหาค่า

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E1)	 เท่ากับ	 83.12	 และ	

พบว่าคะแนนเฉล่ียจากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน	เท่ากับ	24.40	คะแนน	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	1.73	คดิเป็นร้อยละ	81.35	ของคะแนนเตม็	

นั่นคือ	ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E2)	เท่ากับ	81.35

	 ดังนัน้ประสิทธภิาพของการใช้แผนการจดัการเรยีน

รูแ้บบเน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรู้ด้านค�าศพัท์หลกัใน
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กลุ่ม	1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	83.12/81.35	ดังตาราง

ตารางที่ 1	ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ	 การจัด

กิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเรียนรู ้แบบเน้นภาระงานเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของ

รายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	1

กิจกรรม x̄ S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ	(E
1
)

ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์	(E
2
)	

149.62

24.40

3.96

1.73

83.12

81.35

	 2.	 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบเน้นภาระ

งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	1,000	ค�า

แรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู	้โดยการใช้การเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนู

ความรู้ด้านค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	1,000	ค�าแรกของรายการ

ค�าศพัท์พืน้ฐาน	(GSL)	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	มี

ผลการเรียนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนัียส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.01	ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบเน้นภาระ

งานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์หลักในกลุ่ม	1,000	ค�า

แรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ทดสอบ N x̄ S.D. t

ก่อนเรียน
42

14.26 4.34
1.26

หลังเรียน 24.04 1.73

	 3.	 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบเน้น

ภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านค�าศพัท์หลกัในกลุม่	1,000	

ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	พบว่า	นักเรียนที่เรียนด้วยต่อการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์หลักใน

กลุม่	1,000	ค�าแรกของรายการค�าศพัท์พืน้ฐาน	(GSL)	ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ต่อการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	1,000	ค�าแรกของ

รายการค�าศัพท์พืน้ฐาน	(GSL)	ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ปีที	่1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เท่ากบั	4.43	และรายข้ออยู่

ในระดับมากถึงมากที่สุด

อภิปรายผล

 1.	 ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ที่

ได้รับผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของรายการค�า

ศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	แสดงว่า	การจัดการเรียน

รูแ้บบเน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านค�าศพัท์ในกลุม่	

1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ท�าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่ม

ขึ้นทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและมีวิธี

การทีเ่หมาะสม	โดยได้ศกึษาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้

ฐานพุทธศักราช	2551	ทฤษฎีเทคนิคการน�าเสนอค�าศัพท์

ในกลุ่ม	 1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	

ที่หลากหลาย	 แล้วด�าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรม	

Task	Basedสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์	ณัฎฐาไกร	

(48	 :	37-50)	 ได้ศึกษายุทธวิธีการเดาความหมายค�าศัพท์

จากบรบิท	มคีวามสามารถในการเรียนภาษาองักฤษเพิม่ขึน้	

นอกจากนั้น	 Hefty	 (1990	 :	 194)	 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
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สอนค�าศัพท์และค�าจ�ากัดความโดยวิธีการสร้างค�าจาก

รูปภาพ	ผลของการวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า	นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอน

ค�าศัพท์และค�าจ�ากัดความโดยวิธีการสร้างค�าจากรูปภาพ	

สามารถโต้ตอบข้อมูลค�าศัพท์ได้มากกว่านักเรียนที่เรียน

แบบปกต	ิและ	Visser	(1990	:	Web	Site)	ได้ศกึษาผลลพัธ์

ของเทคนิคการเรียนรู้ค�าศัพท์โดยใช้ภาระงานที่สร้างปฎิ

สมัพันธ์ระหว่างนกัเรยีนในการหาความหมายศพัท์	โดยการ

ให้ค�านิยามและบริบท	 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทั้งสอง

กลุ่มมีการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน	 แต่พบว่ากลุ่มทดลองใช้

บริบทในการหาความหมายมากกว่ากลุ่มควบคุม	

	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 ปัจจัยที่ท�าให้ผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่ได้รับผลการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงานเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	

1,000	 ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องมาจาก

	 	 1.1	 แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	1,000	ค�าแรกของ

รายการค�าศัพท ์พื้นฐาน	 (GSL)ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่1	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอน

ในการสร้าง	 เร่ิมจากการศึกษาปัญหา	 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	

เช่น	 คู่มือครู	 หนังสือเรียน	หนังสือการวัดและประเมินผล	

การวเิคราะห์เนือ้หา	และผลการเรยีนรู้เพือ่ให้สอดคล้องกบั

แผนการจัดการเรียนรู ้และหลักการสร้างชุดกิจกรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีดีของ	 ธูปทอง	

กว้างสวาสดิ์	(2543	:	92-94)	ที่กล่าวไว้ว่าชุดกิจกรรมที่ดี

ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	ควร

มีทุกระดับความยากง่ายและปานกลาง	 ใช้จิตวิทยาและ

ภาษาทีเ่หมาะสมกับวัยควรประเมนิ	และจ�าแนกความเจรญิ

งอกงามของเด็กได้

	 	 1.2	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ผู้วิจัยได้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

แบบเน้นภาระงาน	(Task	Based)	เป็นส�าคัญ	ค�านึงถึงพื้น

ฐานความแตกต่างของนักเรียนจัดการเรียนรู ้โดยเน้น

กระบวนการกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีระดับการ

เรียนรู้ต่างกันได้ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาและวิเคราะห์ค�า

ศัพท์นอกจากนี้บรรยากาศในการเรียนรู้ในขณะที่ท�าภาระ

งานแต่ละชดุกท็�าให้นกัเรยีนไม่เครยีด	กจิกรรมในการเรยีน

การสอนเริ่มจากง่ายไปหายากและมีความต่อเน่ืองดังค�า

กล่าวของสวุทิย์	มลูค�า	และ	อรทยั	มลูค�า	(2545:	127-131)	

	 	 1.3	 แบบทดสอบที่ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับ

วัดผลสัมฤทธิ์ด้านค�าศัพท์ในกลุ ่ม	 1,000	 ค�าแรกของ

รายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	เป็นข้อสอบอิงเกณฑ์ที่เน้น

ความสามารถในการวัดตามผลการเรียนรู้นั้น	อย่างแท้จริง

ค่าความยากจึงไม่ได้น�ามาเป็นเกณฑ์ข้อสอบ	สิ่งส�าคัญที่ใช้

เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อสอบคือ	 ค่าอ�านาจจ�าแนก	 

(สมนึก	ภัททิยธนี.	2546	:	213)	ดังนั้น	จึงมีข้อสอบบางข้อ

ที่ง่ายท�าให้นักเรียนท�าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบได้ดี

	 2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น

ภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านค�าศพัท์ในกลุม่	1,000	ค�า

แรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่1	มรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั

มากซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ยพุเยาว์	บญุทนัใจ	(2553	

:	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษา	 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการจ�าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ในรูปแบบการน�าเสนอภาพยนตร์

การ์ตูนทีม่บีรรยายภาษาไทยใต้ภาพโดยใช้เสียงในฟิล์มเป็น

ภาษาอังกฤษเรื่อง	“Finding	Nemo”	ผลการศึกษาพบว่า

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรม

เพือ่พฒันาความสามารถในการจ�าค�าศพัท์ภาษาองักฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ในรูปแบบการน�าเสนอ

ภาพยนตร์การ์ตนูทีม่บีรรยายภาษาไทยใต้ภาพโดยใช้เสยีง

ในฟิล์มเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง	 “Finding	 Nemo”	 อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.34	 และสมสวรรค	์

พันธุ์เทพ	(2548	:	บทคัดย่อ)	ศึกษาการน�าวิธีสอนแบบมุ่ง

ประสิทธิผลไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถความคงทนใน

การเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 ความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษและบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความพึง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

279

พอใจต่อการน�าวิธสีอนแบบมุ่งประสทิธผิลไปใช้เพือ่เพิม่พนู

ความสามารถความคงทนในการเรียนรู ้ค�าศัพท์ภาษา

องักฤษ	ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษและบรรยากาศ

ในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.11

	 ผลจากการศึกษาเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า	 การจัดการ

เรยีนรูแ้บบเน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านค�าศัพท์ใน

กลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	

ส�าหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที	่1	เป็นการพัฒนาการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้มปีระสิทธภิาพ	ท�าให้นกัเรยีนมคีวาม

กระตือรือร้นและท�าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

ภาษาองักฤษสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในการเรยีนรู	้และ

มีความพึงพอใจต่อการเรียนอย่างแท้จริง

	 แต่ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ยงัมข้ีอจ�ากัดท่ีอาจ

ท�าให้นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถเรียนในบางกิจกรรมดี

เท่าที่ควรทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

	 1.		จ�านวนนักเรียนที่ เรียนมีมากและการท�า

กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการเรียนที่ให้อิสระในการคิดการ

ปฏบิตั	ิให้นกัเรยีนได้แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างเตม็ที	่จงึท�าให้

คะแนนในบางชุดกิจกรรมมีความใกล้เคียงมากเพราะยาก

แก่การควบคุม

	 2.	 เวลาในบางกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 นักเรียนต้องรีบเร่งในการท�างานจึง

ท�าให้ได้ผลงานไม่ดีเท่าที่ควร

	 3.	 ความสามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์และการ

อ่านของนกัเรียนในการท�ากจิกรรมต้องอาศัยความสามารถ

ในการอ่านและเขียน	 เพื่อท�าการวัดผลและประเมินผลดัง

นั้นนักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่องจึงส่งผลโดยตรงต่อ

คะแนนที่ได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1ควรน�าการจัดการเรียนรู้แบบ

เน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านค�าศัพท์ในกลุม่	1,000	

ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ส�าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการ

เรยีนรูไ้ปปรบัปรงุใช้ประกอบการจดักจิกรรมการเรยีนรูต่้อ

ไป

	 	 1.2	 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษา	 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอนได้

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยการจัดการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงานเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	

1,000	ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	ส�าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่มีประสิทธิภาพอย่างแพร่

หลาย

	 	 1.3	 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ด้านค�าศัพท์ในกลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของ

รายการค�าศัพท์พื้นฐาน	 (GSL)	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	1	ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ

ออกแบบกิจกรรมให้เป็นระบบอย่างสอดคล้องกันใน

ลักษณะการบูรณาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไป

พร้อมๆ	กัน

	 	 1.4	 การจดักิจกรรมการเรยีนรู	้ผูส้อนควรเน้น

ให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในการปฏบิตัจิรงิเรยีนรูด้้วยตนเอง

โดยผู้สอนเป็นเพยีงผูส้ร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน

	 	 1.5	 ผูส้อนควรออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ให้

เหมาะสมกับนักเรียน

	 	 1.6	 ครคูวรใช้เทคนคิวธิกีารทีห่ลากหลายเพือ่

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและแสดงศักยภาพของ

นักเรียนออกมา

	 	 1.7	 ผลงานของนักเรียนที่ได้หลังจากการ

จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�า

ศัพท์ในกลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	

(GSL)	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	สามารถน�าไป

เป็นข้อมูลประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนของ

นักเรียน
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	 2.		ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ

เน้นภาระงานเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านค�าศัพท์ในกลุม่	1,000	

ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พื้นฐาน	(GSL)	ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในเนื้อหาสาระอื่นๆ	 และระดับช้ัน

ต่างๆ

	 	 2.2	 ควรศกึษาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน	 ความคงทนในการเรียนรู้ระหว่างการสอนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านค�า

ศัพท์ในกลุ่ม	 1,000	 ค�าแรกของรายการค�าศัพท์พ้ืนฐาน	

(GSL)	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 กับการสอน

ด้วยวธิอีืน่ๆ	เพือ่น�าผลมาปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

	 	 2.3	 ควรศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ	ทีจ่ะส่งผลต่อผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

	 	 2.4	 ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมบูรณาการเชิง

สร้างสรรค์โดยเน้นนักเรียนเป็นส�าคัญในเนื้อหาของกลุ่ม

สาระอื่นเป็นแกนหลัก
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Principles of Social Justice in Basic Education Schools,

Khon Kaen Primary Educational Service Area 1.
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Kraivan	Jinadattiyo4,	Parit	kosala5,	Sathaporn	Khanto6

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	1)	study	the	levels	of	management	in	social	justice,	and	

compare	by	size	of	school,	and	2)	study	the	support	factors	and	resistant	factors	of	management	in	

social	justice	of	basic	educational	schools	in	Khon	Kaen	Primary	Educational	Service	Area	1.	Mixed	

research	method	was	designed	for	1)	documentary	analysis,	2)	survey	study,	using	questionnaire	and

structured	 interview	 from	 284	 principals	 in	 2014.	 Data	 from	 221	 responding	 questionnaires	were	

analyzed	to	acquire	percentage,	mean,	standard	deviation	and	One-way	ANOVA.,	and	3)	SWOT	analysis	

by	focus	group	discussion	on	the	management	of	social	justice	of	basic	educational	institutes.

	 It	was	found	that,	overall	and	in	all	aspects,	basic	education	institutes	available	to	management	

social	Justice	in	a	moderate	levels	The	schools	of	different	sizes	there	were	no	different	on	their	social	

justice	management	at	.05	level	significance.	The	support	factors	were	the	decentralization	on	authorities	

of	principal	 to	manage	 the	managerial	 resources	as	personal,	budget,	material	 and	management.	

Reducing	the	role	of	Educational	Service	Area	Offices	and	schools	have	more	role	in	self-management,

University,	Main	Campus	and	the	local	and	community	have	more	participatory	in	education.	As	well	

as	school	managements	were	based	on	self-processes	and	clear	performance	of	activities.	For	the	

resistant	factors	were:	They	are	not	real	decentralization,	school	had	an	authority	by	theory,	not	in	

practice,	and	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	did	not	allowed	a	clear	authority	and	the	

laws	had	many	prohibit	in	practice.

 Keywords : Social	Justice,	Basic	Education	Schools,	Khon	Kaen	Primary	Educational	Service	Area	
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Background

	 Social	justice	is	defined	as	"...	promoting	a	

just	society	by	challenging	 injustice	and	valuing	

diversity.	 It	 exists	 when	 all	 people	 share	 a	

common	humanity	and	therefore	have	a	right	to

equitable	 treatment,	 support	 for	 their	 human	

rights,	 and	 a	 fair	 allocation	 of	 community	

resources.	In	conditions	of	social	justice,	people	

are	not	be	discriminated	against,	nor	their	welfare	

and	well-being	constrained	or	prejudiced	on	the	

basis	 of	 gender,	 sexuality,	 religion,	 political	

affiliations,	 age,	 race,	 belief,	 disability,	 location,	

social	 class,	 socioeconomic	 circumstances,	 or	

other	 characteristic	 of	 background	 or	 group	

membership"	(Robinson,	2016).	Meanwhile	Rawls	

(2003	cited	in	Robinson,	2016)	posits	a	theory	of	

social	justice	commonly	referred	to	as	"justice	as	

fairness”.	He	set	out	to	sketch	a	theory	of	social	

justice	 that	would	answer	 the	questions:	 "once	

we	view	a	democratic	society	as	a	fair	system	of	

social	cooperation	between	citizens	regarded	as	

free	 and	 equal,	 what	 principles	 are	 most	

appropriate	to	it?"	and	"...which	principles	are	most

appropriate	for	a	democratic	society	that	not	only	

professes	 but	 wants	 to	 take	 seriously	 ...that	

citizens	are	 free	and	equal,	and	tries	 to	 realize	

that	 idea	 in	 its	main	 institutions?"	 Rawls	 also	

mentioned	 that	 principles	 of	 social	 justice	

compose	 of	 equal	 liberties,	 equal	 opportunity,	

and	 the	 difference	 principle	 Rawls'	 theory	 of	

"justice	as	fairness,"	aimed	at	answering	the	above	

questions,	can	be	summarized	with	two	primary	

principles.	They	are:	(a)	each	person	has	the	same	

indefensible	claim	to	a	fully	adequate	scheme	of	

equal	basic	liberties,	which	scheme	is	compatible	

with	the	same	scheme	of	liberties	for	all;	and	(b)	

social	and	economic	inequalities	are	to	satisfy	two	

conditions:	first,	they	are	to	be	attached	to	offices	

and	positions	open	to	all	under	conditions	of	fair	

equality	of	opportunity;	and	second,	they	are	to	

be	to	the	greatest	benefit	of	the	least-advantaged	

members	of	society.

	 Miller	 (2003	 cited	 in	 Robinson,	 2016)

proposed	his	social	justice	theory	which	focuses	

on	 the	concepts	of	need,	desert,	and	equality.	

Need	 is	 a	 claim	 that	 one	 is	 lacking	 is	 basic	

necessities	and	is	being	harmed	or	is	in	danger	of	

being	 harmed	 and/or	 that	 one's	 capacity	 to	

function	is	being	impeded.	Desert	is	a	claim	that	

one	has	earned	reward	based	on	performance,	

that	superior	performance	should	attract	superior	

recognition.	Equality	refers	to	the	social	ideal	that	

society	regards	and	treats	 its	citizens	as	equals,	

and	that	benefits	such	as	certain	rights	should	be	

distributed	 equally.	Miller's	 theory	 asserts	 that	

whether	need,	desert,	or	equality	takes	precedence	

depends	on	which	"mode	of	human	relationship"	

is	being	considered.	This	is	because	"we	can	best

understand	which	demands	of	justice	someone	

can	make	of	us	by	looking	first	at	the	particular	

nature	 of	 relationship."	 A	 mode	 of	 human	

relationship	 refers	 to	 the	 different	 kinds	 of	

relationships	that	people	have	with	one	another.

	 Understanding	the	theory	of	social	Justice	

in	 general	 is	 related	 to	 the	 principle	 of	 social	

justice	in	education.	The	1997	Constitution	of	the	

Kingdom	of	Thailand	and	the	National	Education	

Act	B.E.	2542	(1999)	have	an	intention	to	manage	
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the	system	and	educational	process	on	aspect	of	

unity	in	policy,	variety	in	practice,	and	decentralize	

to	educational	areas	and	educational	institutes.	

As	stated	in	Section	39	of	the	Act,	“Decentralization	

will	 be	 allowed	 the	 educational	 institute	 can	

manage	 organization	 independently	 and	

dexterously	 by	 SBM	 principles,	 which	 will	 be	

created	the	basis	and	power	of	educational	institute	

to	a	high	quality	and	continued	development”.	

Therefore,	 the	 section	 35	 in	 the	 Educational	

Faculty	Management	 Agenda	 Act	 2003	 assigns	

educational	institute	become	juristic	entity.	(Ministry	

of	Education,	2003)	Moreover,	Sanrattana	(2014)	

described	“The	social	justice	educational	institutes	

are	 the	 schools	 in	educational	areas	which	are	

conceded	 by	 law	 to	 self-manage	 in	 areas,	

objectives,	authority	and	function	in	particularity.	

The	purposes	of	social	justice	educational	institute	

area	1	are	to	allow	educational	institutes	manage	

themselves	 independently	 and	 facilitate	 self-

educational	service”

	 Since	the	7th	of	July	2003,	the	reform	of

social	justice	has	started	in	basic	education	schools.	

The	 problem	 of	 management	 of	 the	 basic	

educational	 institutions	 is	as	 legal	entities,	as	a	

whole,	in	the	primary	schools	under	the	Mukdahan	

Educational	Service	Area	were	at	the	moderate	

level.	 Generally,	 the	 different	 sizes	 of	 schools	

obtained	 different	 problems	 on	 the	 school	

management	as	legal	entities	at	the	.01	level	of	

significance.	 There	 was	 a	 virtual	 difference	

regarding	 the	 management	 in	 the	 following	

aspects;	the	academic	affairs,	budget,	personnel	

and	 general	 affairs	management.	 Additionally,	

Pratumlee	 (2006)	 found	 the	 educational	

administration	 problem	 in	 the	 juristic	 persons	

schools	 of	 the	 primary	 school	 administrations	

under	the	Office	of	Nong	Bua	Lam	Phu	Educational	

Service	Area	1	that	they	were	at	the	“much”	level.	

In	 accordance	 with	 the	 research	 result	 of	

Paenghamhaeng	 (2004)	 and	 Rangkarach	 (2005),	

was	 to	 study	 Academic	 Administration	 at	 Basic	

Education	Schools	in	Kalasin	Educational	Service	

Area1	that	there	was	practice	in	the	“much”	level	

for	the	overall	of	situation	of	academic	administration	

in	 small	 size	 schools.	 And	 for	 the	 overall	 of	

academic	 administration	 aspect	 in	 small	 size	

schools,	it	was	at	the	“moderate”	level.

	 The	researchers	are	educators	and	interests	

in	studying	the	management	of	Social	Justice	in	

basic	 education	 schools,	 Khon	 Kaen	 Primary	

Educational	Service	Area	1.	The	results	of	study	

would	 be	 the	 information	 for	 developing	 and	

improving	 the	 efficiency	 of	 social	 justice	 basic	

educational	institutes.

Research Questions

	 1.		What	are	levels	of	management	in	social

justice	of	basic	educational	institutes	and	how	its	

difference?

	 2.	 What	 are	 the	 support	 factors	 and	

resistant	factors	of	management	in	social	justice	

in	basic	educational	institutes?	

Purposes

	 The	purposes	of	this	research	were	to	1)

study	the	levels	of	management	in	social	justice

of	basic	educational	institutes,	and	compare	by	
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size	of	school,	2)	study	the	support	factors	and	

resistant	factors	of	management	in	social	justice	

of	 basic	 educational	 institutes	 in	 Khon	 Kaen	

Primary	Educational	Service	Area	1.

Hypothesis

	 Several	 previous	 researches	 found	 the	

different	sized	of	school	caused	different	level	of	

management	 such	 as	 Sroinam	 (2004)	 Photiwat	

(2004),	Therefore,	the	hypothesis	of	this	research	

is	the	social	justice	management	of	basic	educational	

institutes	 of	 Khon	 Kaen	 Primary	 Educational	

Service	Area	1	were	different	by	school	sizes.

Conceptual Framework

	 The	conceptual	framework	of	this	research	

was	based	on	the	management	in	4	principles	of	

social	 justice	 of	 basic	 educational	 institutes:	

Academic	 Affairs	 Administrat ion,	 Budget	

Administration,	 Personal	 Administration	 and	

General	Affairs	Administration.

	 Framework	for	such	research	is	the	result	

of	the	study	concepts,	theories	and	views,	as	well

as	 research	 of	 scholars	 and	 institutes	 such	 as	

Ministry	 of	 Education	 (2013)	 written	 in	 “The	

Manual	of	Basic	Educational	Management	of	Social	

Justice”,	 Paenghamhaeng	 (2004)	 written	 in	

“Educational	Administration	in	the	Juristic	Persons	

Schools	 of	 the	 Primary	 School	 Administrations	

under	the	Office	of	Nong	Bua	Lam	Phu	Educational	

Service	 Area	 1”.	 Photivat	 (2004)	 written	 in	 “A	

Development	 of	 Learning	 Reform	 Model”,	

Pratumlee	(2006)	written	in	“Problems	and	Ways	

on	 the	 Management	 Development	 of	 Basic	

Educational	Institution	as	Legal	Entities	in	Primary	

Schools	under	the	Office	of	Mukdahan	Educational	

Service	 Area”,	 Rangkarach	 (2005)	 written	 in	

“Academic	 Administration	 at	 Basic	 Education	

Schools	 in	Kalasin	Educational	Service	Area	1”,	

Rowls	 (2003	cited	 in	Robinson	(2016)	written	 in	

“What	is	Social	Justice	?”,	and	The	Office	of	the	

Basic	Education	Area1	in	Song-khla	Province	(2014)

written	in	“The	Result	of	The	Performance	Quality	

Level	of	Social	Justice	School	in	the	Office	of	Basic	

Educational	Area	1”.	

Methodology

	 This	study	was	mixed	research	by	conducting	

the	methods	as	1)	documentary	analysis	 in	the	

management	of	social	justice	of	basic	educational	

institutes	from	academic	papers	such	as	Ministry	

of	 Education	 (2013),	 Paenghamhaeng	 (2004),	

Photivat	 (2004),	 Pratumlee	 (2006),	 Rangkarach	

(2005),	 2)	 survey	 study	 by	 status	 and	 opinion	

questionnaire	and	structured	interview	from	284	

principals	 of	 basic	 educational	 institutes	 in	 the	

Khon	Kaen	Primary	Educational	Service	Area	1	in	

2014.	Data	 from	221	 responding	questionnaires	

were	 analyzed	 to	 acquire	 percentage,	mean,	

standard	 deviation	 and	One-way	 ANOVA.,	 and	 

3)	SWOT	analysis	by	 focus	group	discussion	on	

the	 management	 of	 social	 justice	 of	 basic	

educational	 institutes.	 The	 participants	 were	

school	principles	and	vice	administrators	of	basic	

educational	institutes	in	the	Khon	Kaen	Primary	

Educational	Service	Area	1	in	2014.
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Results

	 The	results	of	this	study	were	indicated	as	

follow:

	 The	general	status	were	from	221	responding

questionnaires;	Male	(97%),	age	50	years	(52.4%),

job	experience	more	20	years	(84.8),	managerial	

experience	more	15	years	(48.8),	Master	degree	

(73.2)	and	small	size	school	(83.5)

	 Results	 from	 the	 data	 analysis	 from	 the	

survey	found	that,	overall	and	in	all	aspects,	basic	

education	 institutes	 available	 to	management	

social	Justice	in	a	moderate	levels	(mean	=	2.93,	

S.D.	=	0.86).	The	schools	of	different	sizes	there	

were	no	different	on	their	social	justice	management	

of	 schools	 of	 Khon	 Kaen	 Primary	 Educational	

Service	Area	1	at	.05	level	significance.

	 The	data	from	documentary	analysis	and	

structured	 interview	 was	 informed	 that	 the	

support	 factors	 were	 the	 decentralization	 on	

authorities	of	principal	to	manage	the	managerial	

resources	 as	 personal,	 budget,	 material	 and	

management.	Reducing	 the	 role	of	Educational	

Service	Area	Offices	and	schools	have	more	role	in	

self-management.	Lastly,	The	local	and	community	

have	more	participatory	in	education.

	 The	 focus	 group	 was	 concluded	 by	

participants	 who	 discussed	 SWOT	 Analysis;	

Strength	-	school	managements	were	based	on	

self-processes	and	clearly	performance	of	activities.	

Weakness	-	They	were	not	real	decentralization,	

school	had	an	authority	by	theory,	not	in	practice.	

Opportunity	 -	 schools	 were	more	 empowered	

from	 higher	 office	 and	 local	 offices	 had	more	

supported	the	education	in	schools.	Treat	-	the	

Office	of	the	Basic	Education	Commission	did	not	

allow	a	clear	authority	and	the	laws	had	many	

prohibit	in	practice.

Discussion

	 The	data	analysis	was	shown	the	opinion	

on	problems	of	management	was	moderate,	both

overall	and	in	each	aspect	of	the	study,	probably	

due	 to	 the	 social	 justice	 principle	 is	 based	 on	

abstract	principles	of	democracy.	It	is	well	known	

that	in	the	context	of	Thailand	despite	the	change	

of	 government	 from	 absolute	monarchy	 to	 a	

democratic	regime	since	2475,	but	the	phenomenon	

remains	an	empirical	democracy	is	only	half	so	it	

is	not	surprising	that	the	results	of	this	research	

found	 that	 levels	 social	 justice	 in	 its	 basic	

education	level	is	moderate.	The	results	of	study	

were	accordance	with	many	researches	such	as

Paengkhamhaeng	 (2004)	 found	 that	 school	

management,	which	based	on	social	justice	style

in	the	schools	of	Basic	Educational	Area	of	Nong	

Bua	Lamphu,	was	informed	the	moderate	problem,	

and	Prathumlee	 (2006)	 found	the	management	

of	social	justice	in	basic	education	institutes	was	

in	moderate	level.

	 The	supporting	 factors	were	empowered	

actually	on	self-management	to	the	principals	in

personnel,	budget,	materials	and	management.

The	 educational	management	must	 encourage	

more	participatory	of	local	office	and	community	

participatory.	This	may	be	due	to	the	empowerment	

and	 involvement	 of	 the	 Empower	 each	 other.	

They	are	the	democratic	principle	of	giving	priority	

to	social	justice.	As	the	opinion	of	Chand	(2015)	
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that	said,	the	main	important	of	empowerment	

and	also	the	participation	are	increasing	pace	of	

change,	turbulence	of	the	environment,	and	the	

speed	of	competitive	response	and	the	acceleration	

of	customer	demands	require	a	speed	and	flexibility	

of	response	which	is	incompatible	with	the	old-

style	command	and	control	model	of	organizational	

functioning,	 and	 organizations	 themselves	 are	

changing.	The	impact	of	downsizing,	de-layering	

and	decentralizing	means	that	the	old	methods	

of	achieving	coordination	and	control	are	no	longer

appropriate.	Achieving	performance	in	these	new	

circumstances	requires	that	staff	take	and	exercise	

much	greater	responsibility.

	 The	 suggestions	 for	managing	 efficiently	

and	effectiveness	by	principles	of	social	justice	of

basic	educational	institutes	were	to	decentralize

the	authority	 to	 schools.	Mostly,	 improving	 the	

laws	 and	 rules	 to	 support	 the	 independent	

management,	providing	the	sufficient	finance	and	

manage	the	schools	by	Sufficient	Economy	Principle	

and	Good	Governance.	Description	 In	 this	case,	

the	reason	is	the	same	as	democracy,	only	half	

in	Thailand,	affecting	the	educational	context	with	

Thailand	as	well..

	 The	 strength	 of	management	was	more	

authority	in	managing	rapidly	and	practicing	clearly.	

The	weakness	was	not	an	actual	decentralization;	

the	authority	was	only	theory	not	implementation	

and	ambiguous	condition.	The	opportunity	was	

more	opened	widely	for	participating	educational	

supporting	from	local	office	and	community.	The	

treat	 was	 the	 Office	 of	 the	 Basic	 Education	

Commission	 not	 clearly	 in	 decentralizing	 to	

schools	and	laws	prohibiting	on	some	practices.	

In	 all	 such	 cases,	 SWOT	 reflects	 that	 even	 in	

today's	decentralized	than	in	the	past	but	school	

administrators	still	have	the	need	for	decentralization	

and	more	 power	 as	 practicable.	 The	 result	 is	

delightful.	Because	of	the	decentralized	theory,	

contributes	many	benefits	such	as:	distribution	of	

burden	 of	 top	 executive,	 increased	motivation	

and	 morale,	 greater	 efficiency	 and	 output,	

diversification	of	 activities,	better	 co-ordination,	

maintenance	of	secrecy,	and	 facilitate	effective	

control	 and	 quick	 decision.	 (Acharya,	 2016)	

However,	it	is	observed	that	the	perspective	from	

the	interviewees	and	discussion	groups.	Look	to	

have	more	powers.	The	auxiliary	power.	Empowerment	

and	participation	in	the	process	of	power,	but	also	

a	lack	of	fairness,	“justice	is	fairness”,	which	is	to	

look	at	the	importance	of	Rawls	and	Miller's	taken	

is	mentioned	in	the	introduction	above.

Recommendations

	 1.		The	 Office	 of	 the	 Basic	 Education	

Commission	should	review	the	rules	and	practice	

agenda.	The	decentralization	to	schools	and	basic	

educational	area	must	be	processed	clearly	and	

actually	in	practice.

	 2.		The	Office	of	Educational	Service	Area	

should	support,	facilitate	and	develop	the	process	

of	monitoring	system	closely.

		 3.		The	school	administrators	should	have

attention,	awareness	and	understanding	in	Social

Justice.

	 4.	 The	 small	 school	 sizes	 should	 be	

conducted	the	research	for	studying	the	appropriate	
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models	of	principles	of	Social	Justice.

	 5.		Management	education	in	the	country,	

Thailand	should	focus	primarily	on	the	positive	

behavior	 is	“justice”	 is	more	fairness	principles,	

processes	about	power	distribution	is	primarily	to	

strengthen	 the	“fairness”	occur	 in	both	 school	

leaders,	teachers,	and	students	that	will	result	in	

integrating	social	fairness	in	the	future.

		 6.		The	participatory	action	research	is	one	

of	 best	 practice	 to	 develop	 this	management	

completely.
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Abstract

	 The	objectives	of	the	study	were	to	study	the	behavior	and	the	relationship	of	transformational	

leadership	of	private	higher	education	in	Thailand.	It	was	found	that	the	private	university	administrators	

showed	overall	image	of	their	transformational	leadership	behavior	in	“High”	level	and	the	highest	

level	of	average	value	of	their	leadership	behavior	in	1)	the	individualized	consideration	and	2)	the	

development	of	leadership	inspirational	motivation.	The	Relationship	of	Transformational	Leadership	

found	that	the	behavior	of	transformational	leadership	for	the	need	of	creative	idealized	influence	

and	leadership	inspirational	motivation	was	in	“High”	level	(r	=	0.82)	at	the	.01	significant	level.	The	

Relationships	of	behavior	of	transformational	leadership	in	other	aspects	was	in	“Moderate”	level	 

(r	=	0.49-0.66)
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Background

	 “Education	was	a	major	device	in	developing	

knowledge,	thinking,	conduct,	attitude,	value,	and	

ethics	 of	 people	 so	 that	 they	would	 be	 good	

citizen,	 high	 quality	 and	 efficiency.	 National	

development	would	be	performed	smoothly	and	

quickly	effective”	the	advice	of	the	King	on	22nd	

of	July	1977	regarding	that	Education	consisted	

of	 2	 dimensions	 of	 meaning:	 1)	 knowledge	

development	 in	 various	 things,	 and	 2)	 it	 was	

human	development	to	be	thoughtful	with	good	

conduct,	attitude,	value,	and	ethics.

	 During	the	past	two	decades,	there	was	the	

most	 acceptable	 and	 famous	 approach	 as	
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Transformational	Leadership.	So,	leadership	was	

responsibility	of	leader	of	group	or	organization	

in	 motivating	 people	 and	 objective	 of	 work	

practice.	 Moreover,	 leadership	 was	 the	most	

important	 factor	 indicating	success	or	 failure	of	

organization.	The	major	 factor	causing	effective	

school	was	successful	administrators.	The	effective	

leader	would	have	the	following	behaviors:	being	

able	 to	 communicate	 efficiently,	 creating	 good	

climate	 in	 school,	 being	 able	 to	 be	 leader	 in	

professional	culture	 inculcation,	being	Agent	of	

Change,	managing	as	Participative	Administration	

from	the	whole	stakeholders,	and	knowledgeable	

in	 curriculum	 and	 instruction	 as	 well	 as	 staff	

development	based	on	individual’s	need.	During	

the	past	 two	decades,	 the	 study	of	 leadership	

with	 appropriateness	 with	 recent	 period	 as	 a	

changing	period	was	performed.

	 The	famous	and	new	approach	which	was

very	 important	 as	 Transformational	 Leadership	

Theory.	 Transformational	 Leadership	 was	 a	

process	of	paradigm	shift	 to	 leader	with	vision,	

decentralization,	motivational	 encouragement,	

ethics,	and	stimulation	for	their	followers	to	show	

leadership.	 This	 kind	 of	 leadership	 was	 very	

needed	in	rapid	changing	and	confusing	world	in	

recent	time	(Mosley	et	al.,	1996	cited	in	Jongwisan,	

2001).	It	was	supported	by	the	study	of	Sanrattana	

(2012),	 found	 that	 the	developmental	path	 for	

creating	 the	 learning	 organization,	 factor	 of	

transformational	 leadership	was	 the	 first	 factor	

causing	development	of	other	following	factors	

including	 factor	 of	 development	 of	 vocational	

organization	to	professional	status.	The	development	

to	professional	status	of	the	school	administrators.	

In	 the	meanwhile,	 Sompontam	 (1995)	 stated	3	

approaches	 administrator’s	 professional	

development	as:	1)	Scientific	Approach,	2)	Human	

Relations	 Approach,	 and	 3)	 Human	 Resource	

Development.	The	major	key	leading	to	reforming	

and	changing	the	whole	educational	system	and	

management	including	the	school	administrators.

	 The	 school	 administrators	 were	 like	

organizational	leaders	who	had	responsibility	 in	

managing	 that	 organization	 for	 achieving	 the	

specified	goal.	The	 success	of	organization	was	

based	 on	 leading	 to	 appropriate	 direction,	

creating,	 and	 causing	 maximum	 benefit	 in	

developing	 the	 future	 of	 country	 (Termkratog,	

2011).	New	approach	of	leadership	which	would	

change	 system	 consisted	 of	 4	 characteristics:	

freedom	 in	 implementation,	2)	collaboration	 in	

decision	making	of	school	staff,	3)	promoting	role	

of	teachers,	personnel,	students,	and	community,	

and	4)	applying	rule	and	principles	in	management.	

The	administrators	would	focus	on	collaboration	

I	decision	making	and	responsibility	which	would

cause	 leadership	 in	 every	 teacher	 in	 school	

(Tirapan,	2012).	When	the	administrators	applied

their	 appropriate	 leadership	 in	 university	

management,	it	would	affect	the	work	practice	of	

university	 professors	 and	 staff	 collaborating	 in	

every	process	more.	As	a	result,	their	work	practice	

would	be	more	efficient.

Research Objectives

	 1.	 To	study	the	transformational	leadership	

behavior	 of	 private	 university	 administrators	 in	
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Thailand.

	 2.	 To	study	relationship	of	transformational

leadership	 behavior	 of	 private	 university	

administrators	in	Thailand.	

 

Conceptual Framework

	 The	study	concepts,	theories	and	views,	as	

well	as	researches	of	scholars	such	as	Bass	(1985),	

written	 in	Leadership	and	Performance	Beyond	

Expectations,	Davis	and	Newstrom	(1985)	written	

in	 “Human	 Behavior	 at	 Work:	 Organizational	

Behavior”,	 Gingras	 (2006)	written	 in	 “Effects	 of	

Managers’	Leadership	Styles	and	Decision	Making	

Styles	on	Appraisal	of	Employees’	Critical	Thinking	

Performance”,	Jongwisan	(2001)	written	in	“The	

State	Of	Transformational	Leadership”,	Pongsriwat	

(2005)	written	in	“Leadership,	Theory	and	Practice:

Science	and	Art	to	be	Smart	Leaders”,	Sanrattana	

(2012)	written	 in	 “Leadership:	 From	 Theory	 to	

Proposed	 Model	 of	 Curriculum	 and	 Staff	

Development”,	 Srisai	 (2005)	 written	 in	 “The	

Relationship	between	the	Leadership	be	Changed	

to	 Create	 the	 Management	 Team	 of	 Private	

Schools”,	Stephen	(2007)	written	in	“The	7	Habits	

of	 Highly	 Effective	 People	 Powerful	 Lessons	 in	

Personal	Change”,	Termkratog	 (2011)	written	 in	

“The	Relationship	between	the	Transformational	

Leadership	 and	 the	 Performance	 of	 Leader	 of	

Community	 Health	 Center	 Nakonrachasima	

Province”,	 and	 Tirapan	 (2012)	 written	 in	 “The	

Relation	between	Transformational	Leadership	of	

the	Leaders	of	the	Patient	Dormitories	Following	

by	the	Perception	of	the	Nurse	in	the	Development

and	Hospital	Quality	Acceptance	Program	in	Nursing	

Management	Program”.	From	the	results	of	such	

studies	 from	various	 sources.	 Researchers	 have	

defined	variables	to	the	research	are	as	follows:	

(a)	Idealized	Influence:	II	(b)	Inspirational	Motivation:	

IM	(c)	Intellectual	Stimulation:	IS	(d)	Individualized	

Consideration:	IC.

Methodology

	 The	Survey	Study	was	used.	The	population

were	72	private	university	administrators	in	Thailand	

in	2014.	The	instrument	was	questionaire	the	level	

of	 leadership	 behavior	 of	 higher	 education	

administrator	for	4	components:	1)	The	Creative	

Idealized	 Influence,	 2)	 The	 Development	 of	

Inspiration	 of	 Leadership,	 3)	 The	 Intellectual	

Stimulation	of	creative	wisdom	use,	and	4)	The	

Individualized

Consideration.

	 The	level	of	leadership	behavior	of	private

university	administrators	included	4	components

as	5	level	Rating	Scale	The	values	of	the	means	

were	interpreted	according	to	the	following:	1.00-

1.50	=	“lowest”;	1.51-2.50	=	“low”;	2.51-3.50	=	

“moderate”;	3.51-4.50	=	“high”;	and	4.51-5.00	=	

“highest.”	(Bunchoom,	2000).	The	questionnaire	

was	tried	out	and	searched	for	Cronbach’s	alpha	

coefficient.	Its	value	was	0.94.

	 Data	were	collected	by	mail	requesting	for

returned	questionnaire	within	30	days.	If	they	were	

not	returned,	the	researcher	followed	up	by	mail	

and	phone.	There	were	72	complete	questionnaires	

or	100%.	SPSS	 for	Windows	Computer	Program	

was	 administered	 to	 find	 the	 frequency	 and	
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percentage,	 mean,	 standard	 deviation,	 and	

Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficients	

at	0.01	significant	level.	

Conclusion and discussion

	 The	status	of	university	administrators,	most	

of	them	were	males	for	61.10%.	Their	current	ages	

were	 51	 years	 old	 and	 over,	 for	 73.70%.	 Their	

position	was	 the	 vice	 rector	 for	 68.10%.	 Their	

educational	 degree	 was	 Master’s	 Degree	 for	

55.60%.	The	position	term	was	1-5	years	or	47.20%.

	 The	overall	 image,	The	private	university	

administrators	 showed	 their	 transformational	

leadership	 behavior	 in	 “High”	 level	 and	 the	

highest	level	of	average	value	of	their	leadership	

behavior	in	1)	the	individualized	consideration	and	

2)	 the	 development	 of	 leadership	 inspirational	

motivation.

	 The	Creative	Idealized	Influence	consisted	

of	transformational	leader	in	the	“Highest”	level	

including	the	consideration	of	public	benefit	rather	

than	personal	benefit,	and	focusing	on	ethics	and	

morality	for	decision	making.

		 The	Development	of	Leadership	Inspirational	

Motivation	consisted	of	behavior	of	transformational	

leadership	in	”High”	level	and	the	highest	level	

of	average	value	as	showing	steady	intention	to	

succeed	in	the	specified	work.

	 The	 Intellectual	 Stimulation	 of	 creative	

wisdom	use	consisted	of	behavior	of	transformational	

leadership	in	“High”	level	and	the	highest	level	

of	 average	 value	 as	 being	 interested	 in	 the	

improvement	of	old	way	of	working.

	 The	Individualized	Consideration	consisted	

of	 behavior	 of	 transformational	 leadership	 in	

“High”	level	and	the	highest	level	of	average	value	

as	assigning	work	by	considering	of	each	person’s	

knowledge	and	ability	as	well	as	supporting	self	

development	of	one’s	coworker.

		 The	 Relationship	 of	 Transformational	

Leadership	 found	 that	 the	 behavior	 of	

transformational	 leadership	 for	 the	 need	 of	

creative	 idealized	 influence	 and	 leadership	

inspirational	motivation	was	in	“High”	level	(r	=	

0.82)	at	the	.01	significant	level.	The	Relationship	

of	behavior	of	transformational	leadership	in	other	

aspects	was	in	“Moderate”	level	(r	=	0.49-0.66)

		 The	 research	 found	 transformational	

leadership	 behavior	 of	 private	 university	

administrators	in	Thailand	in	the	high	level	in	both	

the	 overall	 and	 aspect	 showed	 that	 private	

university	administrators	in	Thailand	has	developed	

leadership	both	from	external	factors	and	internal	

factors	of	continuity.	Conformity	with	the	research	

of	Oddklang	(2006)	has	studied	the	transformational	

leadership	of	school	principals,	and	Srisai	(2005)	

has	studied	the	transformational	leadership	of	the	

private	school	found	that	behavior	of	this	kind	of	

leadership	is	high	both	overall	and	in	each

aspect.

	 The	 research	 found	that	 the	behavior	of	

transformational	 leadership	 for	 the	 need	 of	

creative	 idealized	 influence	 and	 leadership	

inspirational	motivation	 are	 highly	 correlated	

shows	that	the	development	of	transformational	

leadership	 should	 give	 priority	 to	 these	 two	

variables	 gluten.	 Because	 development	 in	 one	

variable	will	 affect	 the	 development	 of	 other	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (26) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2560

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 14 No. 1 (26) January - June 2017

293

variables	 as	 well	 as	 perceived	 by	 Pongsriwat	

(2005),	Ginggras	(2007)	and	Stephen	(2007)

Recommendation

	 1)	 The	private	university	administrators	had	

to	propose	their	ideas	of	management	approaches,	

show	 their	 capability	 in	 applying	 their	 vision,	

mission,	and	strategy	into	practice	in	an	intelligent	

concrete	way.

	 2)	 The	private	university	administrators	had	

to	provide	opportunity	for	every	part	of	personnel	

to	participate	in	determining	standard	and	goal	of	

work	practice	as	well	as	collaborate	in	searching	

for	guideline	of	implementation	that	would	lead	

to	the	above	standard	and	goal.

	 3)	 The	 private	 university	 administrators	

should	 focus	 on	 collaboration	 in	 proposing	

problems,	 analyzing	 problem,	 searching	 for	

guideline	of	solution	and	improvement.

	 4)	 The	 private	 university	 administrators	

should	promote	and	develop	their	co-worker	as	

major	 power	 in	 improving	 their	 institute	 and	

encouraging	morale	in	work	practice.	lowest	level	

of	was	including	intelligence	and	acceptance	from	

co-worker
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การประเมินความต้องการจ�าเป็นและแนวทาง

ในการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

Needs Assessment and Guidelines of Secondary

School Teachers Team Building

โกวัฒน์	เทศบุตร1

Kowat	Tesaputa1

บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ	1)	ศึกษาสภาพปัจจุบัน	สภาพที่พึงประสงค์	และความต้องการจ�าเป็นในการสร้าง

ทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ	 2)	 ศึกษาแนวทางการพัฒนาทีมงานครูโรงเรียน

มธัยมศกึษา	โดยมกีลุม่ตวัอย่างได้แก่	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	และครหูวัหน้าวชิาการ	โรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอื	จ�านวน	556	คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์การสร้าง

ทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง	(Priority	

needs	 index	modification)	 เพื่อจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาทีมงานครู	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 สภาพ

ปัจจุบันการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	ส่วนสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด	และ

ความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ	การปฏิบัติของทีม	

การสร้างปทัสฐานทีม	 การก่อเกิดทีม	 และการระดมทีม	 และ	 2)	 แนวทางการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษามี

กระบวนการและวิธีการดังนี้คือ	การสร้างความตระหนักและกระตุ้นแรงบันดาลใจ	การฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมสร้างทีมงาน	 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาวิกฤติร่วมกันของครู	 ตลอดจนร่วมกันก�าหนด

วัตถุประสงค์	การกระตุ้นให้สมาชิกน�าเสนอแนวคิด	วิธีการ	และร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา	สมาชิกของทีมร่วมกัน

จัดท�าแผนด�าเนินงาน	 และน�าแผนไปปฏิบัติ	 ในระหว่างการปฏิบัติสมาชิกทีมจะต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ	ที่มี

ข้อจ�ากัดหรือไม่อาจปฏิบัติในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบได้	และร่วมกันสะท้อนผลการด�าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อปรับแผนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ขณะที่ผู้บริหารจะให้การสนับสนุน	เอื้ออ�านวยความสะดวก	เสริมสร้าง

ก�าลังใจ	และติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	

 ค�าส�าคัญ : ทีมงานครู	การสร้างทีมงานครู	ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	แนวทางการสร้างทีมงานครู

 1	อาจารย์	ดร.,	ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract

	 This	research	aimed:	1)	to	explore	existing	and	desirable	situations,	and	assess	needs	of	secondary	

school	teachers	team	building	in	northeast	of	Thailand;	and	2)	to	investigate	guidelines	for	secondary	

school	teachers	team	building.	The	samples	consisted	of	secondary	school	administrators	and	teachers	

in	northeast	of	Thailand	totally	556,	and	7	experts.	Research	instruments	were	questionnaire	of	existing	

and	desirable	situations	of	secondary	school	teachers	team	building,	and	interview	form	focusing	on	

guidelines	of	secondary	school	teachers’	team	building.	Data	was	analyzed	by	using	mean,	standard	

deviation,	and	priority	needs	index	modification.	The	results	were	found:	1)	the	existing	situations	of	

secondary	school	teachers	team	building	was	average	level	while	desirable	situations	was	highest	

level,	and	ranking	order	of	needs	of	secondary	school	teachers	team	building	from	high	to	low	as	

follows:	performing,	norming,	performing,	storming;	and	2)	guidelines	of	secondary	school	teachers	

team	building	comprising	process	and	methods	as	follows:	create	awareness	and	inspiration;	training	

and	practicing	of	teamwork	activities;	problem	analysis	and	teachers	needs	in	solving	critical	problem	

and	together	with	setting	the	goal;	encourage	team	member	express	their	ideas,	approaches	and	make	

decision	 on	what	 is	 the	 best	 solution;	 team	member	 cooperate	 to	 create	 operational	 plan;	 and	

implementation	plan.	During	operation	team	member	should	support	each	other,	particularly	people	

who	has	some	limited	or	unachieved	his/her	responsibilities.	Continuous	Reflecting	during	implementing	

plan	are	needed	for	the	beneficial	of	planning	revision.	Additionally,	school	administrators	should	

support,	facilitate,	provided	morale,	and	closely	follow-up	continually.	

 Keywords : Teachers	Team,	Teachers	Team	Building,	Secondary	school	Teachers,	Teachers	Team	

Building	Guideline

บทน�า

	 ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น

รุนแรงและรวดเรว็	ส่งผลกระทบต่อองค์การทกุประเภท	จะ

ต้องมีการปรับตัวและสร้างพลังร่วมเพื่อให้สามารถขับ

เคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายและได้รับการยอมรับ	 โดย

เฉพาะอย่างยิง่การผนกึพลงัประสานการท�างานร่วมกนัของ

บคุลากรทีเ่รียกว่าการท�างานเป็นทีม	เพือ่ให้มพีลงัทีม่ากพอ

จะน�าความส�าเรจ็สูอ่งค์การ	เหตผุลส�าคญัท่ีต้องท�างานเป็น

ทมีมหีลายประการได้แก่	งานบางอย่างไม่สามารถท�าส�าเรจ็

เพียงคนเดียว	 หน่วยงานมีงานเร่งด่วนท่ีต้องการระดม

บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลาที่ก�าหนด	งานบาง

อย่างต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ

จากหลายฝ่าย	งานบางอย่างเป็นงานทีม่หีลายหน่วยงานรบั

ผิดชอบ	 ต้องการความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง	 เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพื่อแสวงหาแนวทาง	 วิธีการและเป้าหมาย	 (เรืองวิทย์	 

เกษสุวรรณ.	 2556)	 การท�างานเป็นทีมจึงเป็นการน�าเอา

ทกัษะการท�างานของแต่ละคนมาส่งเสรมิร่วมมอืกนัในการ

ท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้สูงขึ้น	 โดยมุ่ง

การร่วมมอืกนัท�างานของกลุ่มบคุคล	การก�าหนดเป้าหมาย
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การท�างานร่วมกนั	การวเิคราะห์ปัญหาและหาทางออกร่วม

กนั	การมส่ีวนร่วม	การตดัสนิใจ	การสือ่สารและแลกเปล่ียน

ข่าวสารกนั	การสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการท�างาน	การขดัแย้ง

อย่างสร้างสรรค์	 การมีภาวะผู้น�าร่วม	 การมีความเหน่ียว

แน่นและไว้วางใจกัน	 (Katzenbach	 &	 Smith,	 2005;	

Achua	 &	 Lussier,	 2013;	 เรอืงวทิย์	 เกษสวุรรณ.	2556) 

ดังนั้นความส�าเร็จในการท�างานจึงมิได้เกิดจากสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงในองค์การตามล�าพังหากแต่เกิดจากพลังและ

คุณภาพของความร่วมมือและการประสานงานของทุกคน

ทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ความส�าเรจ็ของการท�างานร่วมกนัเป็นทมีทัว่

ทั้งองค์กรนั้นเป็นแรงผลักดันท�าให้เกิดความเติบโตและ

ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ	 สามารถก้าวทันกระแส

ของการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพที่มีมาตรฐานระดับ

นานาชาติ	(West	&	Markiewicz,	2004	;	Katzenbach	

&	Khan,	2010)	

	 Dyer,	 Gibb	 and	 Jeffrey	 (2007)	 และ	 Cook	

(2009)	 กล่าวถึงการท�างานเป็นทีมโดยระบุคุณสมบัติพ้ืน

ฐานของทีมงานว่าประกอบด้วย	1)	ขนาดของทีมงานควร

มีสมาชิก	7	คน	หรืออยู่ระหว่าง	5-12	คน	2)	มีทักษะเสริม

ต่อกันในการประกอบภารกจิ	ประดจุการแสดงของวงดนตรี

ขนาดใหญ่ที่มีความไพเราะและมีความผสมผสานที่ดีอย่าง

ลงตวัของเครือ่งดนตรีแต่ละชิน้ทีม่าร่วมเสรมิการท�างานต่อ

กนั	3)	ผกูพนัต่อกันด้วยวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการ

ปฏิบัติงานเดียวกัน	4)	มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันที่เกิดจาก

สมาชกิร่วมกันก�าหนด	และ	5)	มคีวามรบัผดิชอบทีส่ามารถ

ตรวจสอบได้ร่วมกัน	

	 การท�างานเป็นทีมจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญของการ

ด�าเนินภารกิจขององค์การยุคใหม่ให้บรรลุเป้าหมายโดยมี

กระบวนการสร้างทีมดังต่อไปนี้	(Lencioni,	2002	;	West	

and	Markiewicz,	2004;	Adair,	2008;	Woodcock	and	

Francis,	2008)	

	 1.	 การก่อเกิดทมี	(Forming)	เป็นการก่อร่างสร้าง

ทีมหรือการรวมตัวกันของสมาชิกทีม	 โดยถ้าเปรียบใน

องค์กรกค็อืการเริม่ต้นสร้างองค์กรใหม่	หรอืหน่วยงานใหม่

ซึง่ต้องมกีารรวบรวมสมาชิกตามโครงสร้างองค์กรทีก่�าหนด

ขึ้น	 ดังน้ันกลยุทธ์ที่ส�าคัญของขั้นตอนน้ีคือการคัดเลือก

สมาชิกที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะงาน

	 2.	 การระดมทมี	(Storming)	เป็นการระดมความ

คดิเพือ่ท�าให้ทมีด�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนั	เมือ่มกีารรวม

ตัวกันของสมาชิกย่อมมีปฏิสัมพันธ์กัน	 อาจถือเป็นจุดเริ่ม

ของการท�างานเป็นทีมกล่าวคือต้องมีการพูดคุยกันเพื่อ

ก�าหนดทศิทาง	เป้าหมายและบทบาทของสมาชกิ	ดงันัน้จุด

นี้เองจึงต้องมีการแสดงความเห็นหรือจุดยืนของแต่ละคน

ซึง่แตกต่างกนัหรอืมกีารแสวงหาประโยชน์ของตนและพวก

พ้อง	ซึง่อาจส่งผลให้เกดิความขดัแย้งไม่เข้าใจกนั	หรอืมกีาร

แบ่งฝ่ายกนั	ดงันัน้จะต้องมผู้ีน�าทีมทีเ่ป็นผู้ประสานประโยชน์	

มีความเป็นธรรม	แต่ที่ส�าคัญคือสมาชิกต้องเข้าใจจิตวิทยา

ความแตกต่างของมนุษย์ท่ีกล่าวว่ามนุษย์ย่อมมีความแตก

ต่างกัน	ดังนั้นการอยู่ร่วมกันบทพื้นฐานของความแตกต่าง	

ซึ่งไม่แตกแยกจะท�าให้ปัญหาลดน้อยลง

	 3.	 การสร้างปทัสฐานทีม	 (Norming)	 เป็นการ

ก�าหนดทิศทางเป้าหมายของทีม	 กล่าวคือเมื่อมีการระดม

ความคิดที่ทั้งแตกต่างและไม่แตกต่างแล้วจะน�าไปสู่ข้อ

ตกลงร่วมกนั	เช่น	กฎ	กตกิา	ระเบยีบวธิปีฏบิติั	ทีท่�าให้การ

อยู่ร่วมกันราบรื่น	 มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วม	 พันธกิจ	

กลยทุธ์	และแผนปฏิบตักิารร่วมกัน	ในการก�าหนดข้อตกลง

หรือแผนงานใดๆ	 จะต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมท้ังทางตรง

และทางอ้อม	 เพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดความรู้สึกถึง

ความเป็นเจ้าของพันธะสัญญาต่างๆ	นั้น

	 4.	 การปฏิบัติของทีม	 (Performing)	 เป็นการ

ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	กล่าวคือเมื่อมีการ

ตกลงร่วมกันแล้วต้องมีการเริ่มปฏิบัติงาน	 โดยใครได้รับ

มอบหมายให้มีบทบาทหน้าท่ีใดก็ท�าตามอย่างเต็มความ

สามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง	 ซ่ึงจะส่งผลถึงเป้า

หมายใหญ่ในภาพรวมของทีมหรือองค์กร	 กลยุทธ์ส�าคัญ 

คือการสื่อสารระหว่างกันทั้งภายในทีมและนอกทีม	 การ

จูงใจ	 เพื่อให้ทุกคนท�างานอย่างทุ่มเท	 หรือการสอนแนะ	

(Coaching)	 เมื่อสมาชิกร่วมทีมไม่สามารถท�างานได้ดี 
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	 โรงเรยีนเป็นองค์การระบบเปิดและมคีวามซบัซ้อน	

ภารกิจของโรงเรียนจะบรรลุได้ยากหากปราศจากการ

ท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างแท้จริง	 เพราะจะขาดการขับ

เคลื่อนอย่างมีพลัง	 พลังขับเคลื่อนของทีมจะเกิดข้ึนก็ต่อ 

เมื่อเกิดทีมงานขึ้น	 (สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์,	 2550;	Kohn	&	

O’Connell,	 2007)	 โดยทีมท่ีมีประสิทธิผลสูงต้องมี

คุณลักษณะส�าคัญคือมีความฉลาดทางอารมณ์สูง	 การ

ตระหนักถึงทีม	 การเอาใจใส่และการเคารพนับถือทีมงาน	

การสร้างบรรทดัฐานทมี	การคดิแนวระนาบ	การมบีทบาท

ที่เหมาะสมของสมาชิกในทีม	การสร้างบรรยากาศที่ดีของ

ทีม	 และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 (Kouzes	 and	

Posner,	2010)

	 โรงเรยีนมธัยมศกึษามภีารกจิหน้าทีจ่ดัการศกึษาให้

กับกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นวัยรุ่น	 ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นวัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	 แต่ยังมีพฤติกรรมที่ทั้งครูและ 

ผูป้กครองจะต้องให้ความส�าคัญและท�าความเข้าใจ	เป็นทัง้

เพือ่น	เป็นทัง้ทีป่รกึษา	เพือ่ให้พวกเขาได้รบัการส่งเสริมและ

พัฒน�าไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน	

อีกทั้งการศึกษาระดับนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู ่

อุดมศึกษา	 นักเรียนมักมีความกดดันอันเน่ืองจากความ

ต้องการของตนเองหรอืความคาดหวงัของพ่อแม่ผูป้กครอง	

โรงเรยีน	ครกูถ็กูกดดนัจากความคาดหวงัของผูป้กครองใน

การเตรียมความพร้อมแก่บุตรหลานเพื่อเข้าสู่อุดมศึกษา

ตามที่ตนเองปรารถนา	 จากสถานการณ์ต่างๆ	 เหล่าน้ีจึง

หลีกหนีไม่พ้นท่ีครูจะต้องสร้างความเช่ือม่ันให้กับทุกฝ่าย

ด้วยความทุ่มเทเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขัน

เข้ามหาวิทยาลัย	 จะเห็นได้จากมีการเร่งรัดการสอนให้จบ

ตามหลกัสตูรเรว็ขึน้	จดัให้มโีปแกรมการสอนเพ่ิมเติมอย่าง

เข้มข้น	และมลีกัษณะการตอบสนองปัจเจกบคุคลมากกว่า

เป็นทมี	เกดิสภาพการแข่งขนัทัง้ภายในสถานศกึษาเองและ

กบัสถานศกึษาอืน่	ดงันัน้ผูบ้รหิารในฐานะผูน้�าจงึมบีทบาท

ส�าคัญในการคลี่คลายสภาพการแข่งขัน	 ให้มาสู่การช่วย

เหลือเกื้อกูลกัน	 การร่วมมือกัน	 โดยการสร้างทีมงานครูที่

เข้มแข็งเพื่อให้บรรลุการท�าหน้าท่ีของสถานศึกษาในทุกๆ	

มิติ	 แต่สภาพการณ์ที่ปรากฏครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีการ

ท�างานร่วมกันในหลายๆ	เรื่อง	แต่ยังไม่สะท้อนว่าได้มีการ

ท�างานเป็นทีมและเกิดทีมงานอย่างแท้จริงขึ้นในโรงเรียน	

ด้วยเหตนุีจ้งึมคีวามจ�าเป็นต้องหาแนวทางทีเ่หมาะสมและ

มีประสิทธิภาพในการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	

เพือ่ให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าไป

ใช้ในการสร้างทีมงานครูต่อไป	

ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน	 สภาพที่พึงประสงค์	

และล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงานครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา	ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 2.	 เพือ่ศกึษาแนวทางการสร้างทมีงานครูโรงเรยีน

มัธยมศึกษา	ในภาคนะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 วิธีด�าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 ขั้นที่	1	 การศึกษาสภาพปัจจุบัน	 สภาพที่พึง

ประสงค์	 และความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงานครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา	ดังนี้

	 1.		การศึกษาสภาพปัจจบุนั	และสภาพทีพ่งึประสงค์

การสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

	 	 1.1	 การศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 งานวิจัยท่ี

เกีย่วข้องกบัทมีงานและการสร้างทมีงาน	และสงัเคราะห์ให้

ได้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การสร้างทีมงานครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา

	 	 1.2	 น�าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การสร้างทีม

งานครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	

7	 คน	 เพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการ

สร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

	 	 1.3	 น�าองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารพฒันาทมี

งานครูโรงเรียนมัธยมศึกษามาเป็นกรอบในการสร้าง

แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ

สร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
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	 	 1.4	 เกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็น

ผู้บริหารและครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา	 ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	556	คน

	 	 1.5	 วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพ

ที่พึงประสงค์การสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	โดย

หาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	 การศกึษาความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทมี

งานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	

	 	 2.1	 น�าข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงค์การสร้างทีมงานครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา	 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น

แบบปรับปรุง	(Priority	Needs	Index	Modification)

	 	 2.2	 จดัล�าดบัความต้องการจ�าเป็นในการสร้าง

ทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยพิจารณาจากค่าดัชนี

ความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง

 ขั้นที่	2	 การศึกษาแนวทางการสร้างทีมงานครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา	

	 1.	 น�าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น	 และ

ผลการศกึษาแนวทางการสร้างทมีงานมาใช้ร่างแนวทางการ

สร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

	 2.		น�าร่างแนวทางการสร้างทมีงานครไูปสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	7	คน

	 3.		ปรับปรุงร่างแนวทางการสร้างทีมงานครูที่ได้

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 แล้วน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชุดเดิมประเมินความเหมาะสม	 และความเป็นไปได้ของ

แนวทางการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีดังต่อไปนี้

	 1.		ประชากร	 ได้แก่	 โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	927	โรงเรียน

	 2.		กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	โรงเรยีนมธัยมศกึษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	278	โรงเรียน	โดยผู้ให้ข้อมูล

ได้แก่	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	และครหูวัหน้าวชิาการ	รวมจ�านวน	

556	คน	ขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้เกณฑ์ร้อยละ	30	แล้วท�าการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนแต่ละขนาด

โรงเรยีน	(Proportional	Stratified	Random	Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย	

	 1.	 แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์การสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบ

ด้วย	 2	 ตอนคือ	 ตอนท่ี	 1	 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม	 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (Check	

list)	 และตอนที่	 2	 ค�าถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์การสร้างทมีงานครโูรงเรียนมธัยมศกึษา	มลีกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale) 5	ระดับ	

โดยมค่ีาอ�านาจจ�าแนกรายข้อสภาพปัจจบุนั	.62-0.88	และ

ค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั	.97	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อสภาพ

ทีพ่งึประสงค์	.58-0.86	และค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	เท่ากบั	

.94

	 2.		แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทาง

การสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

	 3.	 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป

ได้ของแนวทางการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

สรุปผลการวิจัย

 1.	 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 สภาพที่พึง

ประสงค์	และล�าดบัความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทมีงาน

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	พบว่า

	 	 1.1	 สภาพปัจจบุนัการสร้างทมีงานครโูรงเรยีน

มธัยมศึกษา	โดยรวมมกีารปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน

กลางทุกด้าน	 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด	 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแต่ละด้านมี

สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน	 ส่วน

ความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยม 
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ศึกษา	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เรียงล�าดับความต้อง 

การจ�าเป็นจากมากไปหาน้อยได้ดงันีค้อื	ด้านการปฏบิตัขิอง

ทมี	ด้านการสร้างปทสัฐานของทมี	ด้านการก่อเกดิทมี	และ

ด้านการระดมทีม	 ตามล�าดับ	 ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล

แสดงไว้ในตาราง	1

	 	 1.2	 สภาพปัจจุบัน	สภาพที่พึงประสงค์	 และ

ล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงานครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา	จ�าแนกเป็นรายด้าน	ปรากฏผลดังนี้	 (ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง	2)

	 	 	 1.2.1	 ด้านการก่อเกิดทีมพบว่า	 สภาพ

ปัจจุบันการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาราย

ตัวบ่งชี้พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกตัวบ่งชี	้

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์อยู ่ในระดับมากท่ีสุด	 และเมื่อ

พิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าแต่ละตัวบ่งชี้มีสภาพที่พึง

ประสงค์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเช่นเดยีวกนั	ส่วนล�าดบัความ

ต้องการจ�าเป็นเรียงจากมากไปหาน้อยตามตัวบ่งช้ีได้ดังนี้

คือ	การก�าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก	การก�าหนดเป้า

หมาย	และการคัดเลือกสมาชิก	ตามล�าดับ

	 	 	 1.2.2	 ด้านการระดมทีมพบว่า	 สภาพ

ปัจจุบันการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาราย

ตัวบ่งชี้พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกตัวบ่งชี	้

ส่วนสภาพที่พึงประสงค์อยู ่ในระดับมากท่ีสุด	 และเมื่อ

พิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าแต่ละตัวบ่งชี้มีสภาพที่พึง

ประสงค์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเช่นเดยีวกนั	ส่วนล�าดบัความ

ต้องการจ�าเป็นเรียงจากมากไปหาน้อยตามตัวบ่งช้ีได้ดังนี้

คอื	การขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์	การสือ่สารทีมี่ประสทิธภิาพ	

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	และการพัฒนาทีมตามล�าดับ

	 	 	 1.2.3	 ด้านการสร้างปทัสฐานทีมพบว่า	

สภาพปัจจุบันครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	 มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณารายตวับ่งชีพ้บว่ามกีารปฏิบตัิ

อยู่ในระดับปานกลางทุกตัวบ่งชี้	 ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์

อยู่ในระดับมากที่สุด	 และเม่ือพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่า

แต่ละตัวบ่งชีม้สีภาพท่ีพงึประสงค์อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเช่น

เดยีวกัน	ส่วนล�าดบัความต้องการจ�าเป็นเรยีงจากมากไปหา

น้อยตามตัวบ่งชี้ได้ดังนี้คือ	การมีภาวะผู้น�าร่วม	การมีวิสัย

ทัศน์ร่วม	 การมีความเหนียวแน่นของสมาชิก	 และการมี

ความไว้วางใจ	ตามล�าดับ

	 	 	 1.2.4	 ด้านการปฏิบัติของทีมพบว่า	

สภาพปัจจุบันการปฏิบัติอยู ่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน

กลางทุกตัวบ่งช้ี	 ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 และเมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้พบว่าแต่ละตัวบ่งชี้มี

สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน	 ส่วน

ล�าดับความต้องการจ�าเป็นเรียงจากมากไปหาน้อยตามตัว

บ่งช้ีได้ดังน้ีคือ	 การแก้ปัญหาของทีม	 การมีส่วนร่วม	 การ

ตัดสินใจของทีม	การสร้างบรรยากาศที่ดี	การก�าหนดแผน

ปฏิบัติงานของทีม	กาคิดสร้างสรรค์	และการมีแรงจูงใจมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์	ตามล�าดับ

ตารางที่ 1	แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 สภาพท่ี

พึงประสงค์	 และความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงาน

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

องค์ประกอบการ

สร้างทีมงานครู

สภาพ

ปัจจุบัน

สภาพพึง

ประสงค์ PNI

modified

ล�าดับ

x̄ S.D. x̄ S.D.

1.	ด้านการก่อ 

เกิดทีม	

3.28 0.27 4.78 0.37 0.31 3

2.	ด้านการระดม	

ทีม

3.35 0.30 4.79 0.36 0.30 4

3.	ด้านการสร้าง

ปทัสฐานทีม

3.14 0.54 4.79 0.37 0.34 2

4.	ด้านการปฏิบัติ

ของทีม

3.17 0.42 4.84 0.35 0.35 1

โดยรวม 3.22 0.26 4.80 0.32 0.33

หมายเหตุ :	เกณฑ์การแปลความค่าเฉลี่ยมีดังนี้	

	 	 4.51-5.00	=	มากที่สุด,	3.51-4.50	=	มาก,	

	 	 2.51-3.50	=	ปานกลาง,	1.51-2.50	=	น้อย,	

	 	 1.00-1.50	=	น้อยที่สุด
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ตารางที่ 2	แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 สภาพท่ี

พึงประสงค์	 และความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงาน

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	จ�าแนกเป็นรายด้าน

องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ การ

สร้างทีมงานครู

สภาพ

ปัจจุบัน

สภาพพึง

ประสงค์
PNI

modified

ล�าดับ

x̄ S.D. x̄ S.D.

1.	ด้านการก่อเกิดทีม	

1.1	การก�าหนด

เป้าหมาย

3.29 0.41 4.78 0.44 0.31 2

1.2	การคัด	เลือก

สมาชิก	

3.43 0.41 4.75 0.44 0.28 3

1.3	การก�าหนด

บทบาทหน้าที่

ของสมาชิก	

3.11 0.38 4.81 0.37 0.35 1

2.	ด้านการระดมทีม	

2.1	การพัฒนาทีม 3.54 0.50 4.78 0.42 0.26 4

2.2	การสื่อสาร 

ที่มีประสิทธ ิ

ภาพ	

3.25 0.65 4.80 0.42 0.32 2

2.3	การมีมนุษย 

สัมพันธ์ที่ดี

3.49 0.50 4.80 0.41 0.27 3

2.4	การขัดแย้ง 

อย่าง

สร้างสรรค์	

3.12 0.54 4.78 0.45 0.35 1

3.	ด้านการสร้างปทัสฐานทีม

3.1	การมีภาวะ

ผู้น�าร่วม	

3.07 0.67 4.79 0.46 0.36 1

3.2	การมีวิสัย

ทัศน์ร่วม	

3.09 0.55 4.80 0.41 0.36 2

3.3	การมีความ 

ไว้วางใจ	

3.21 0.52 4.77 0.47 0.33 4

3.4	การมีความ

เหนียวแน่น

ของสมาชิก	

3.18 0.58 4.78 0.42 0.34 3

4.	ด้านการปฏิบัติงานของทีม

4.1	การก�าหนด

แผนปฏิบัติ

งานของทีม	

3.25 0.57 4.83 0.38 0.33 5

4.2	การมีแรงจูงใจ

มุ่งผลสัมฤทธิ์	

3.25 0.63 4.82 0.43 0.32 7

4.3	การคิด

สร้างสรรค์	

3.22 0.63 4.82 0.39 0.33 6

ตารางที่ 2	แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	 สภาพท่ี

พึงประสงค์	 และความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงาน

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	จ�าแนกเป็นรายด้าน	(ต่อ)

องค์ประกอบ/

ตัวบ่งชี้ การ

สร้างทีมงานครู

สภาพ

ปัจจุบัน

สภาพพึง

ประสงค์
PNI

modified

ล�าดับ

x̄ S.D. x̄ S.D.

4.5	การสร้าง

บรรยากาศ

ที่ดี	

3.22 0.48 4.85 0.86 0.34 4

4.6	การตัดสินใจ

ของทีม	

3.16 0.64 4.84 0.35 0.35 3

4.7	การแก้ปัญหา

ของทีม	

2.96 0.75 4.90 0.85 0.40 1

โดยรวม 3.22 0.26 4.80 0.32 0.33

หมายเหตุ:	เกณฑ์การแปลความค่าเฉลี่ยมีดังนี้	

	 	 4.51-5.00	=	มากที่สุด,	3.51-4.50	=	มาก,		

	 	 2.51-3.50	=	ปานกลาง,	1.51-2.50	=	น้อย,		

	 	 1.00-1.50	=	น้อยที่สุด

	 2.	 ผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างทีมงานครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา	มีดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 โรงเรียนมัธยมศึกษา	 น�าโดยผู้บริหาร

สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักถึงการท�างานเป็นทีม

ให้แก่คณะคร	ูโดยการพาคณะครูไปศกึษาดงูานในองค์การ

หรอืสถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่	ี(Best	Practices)	ในด้าน

การท�างานเป็นทมี	และกระตุน้แรงบนัดาลใจในการท�างาน

เป็นทีมของครูโดยการให้รางวัลความส�าเร็จที่เกิดจากการ

ท�างานเป็นทมีมากกว่ารายบคุคล	มกีารประกาศเกยีรตคุิณ	

มีการสื่อสารและเน้นย�้าอย่างต่อเนื่องในเรื่องการท�างาน

เป็นทีม

	 	 2.2	 โรงเรียนจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะ

ครเูกีย่วกบัการท�างานเป็นทมี	และการสร้างทมีงานคร	ูโดย

ใช้วทิยากรท่ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์สงู	

เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นแนวความคดิการท�างานจากการ

ท�าคนเดียวหรือแยกกันท�า	 มาเน้นท�าร่วมกัน	 ในกิจกรรม

การฝึกอบรมนอกจากครจูะมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการ
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ท�างานเป็นทีมและการสร้างทีมงานแล้ว	 ยังต้องเน้นให้ครู

ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการสร้างทีมงานด้วย

	 	 2.3	 การด�าเนนิการพฒันาทมีงานครคูวบคู่ไป

กับการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบในสถานศึกษา	

โดยมีกระบวนการดังนี้คือ	1)	การก่อเกิดทีม	โดยผู้บริหาร

และครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสะท้อนความต้องการ

ในการแก้ปัญหาทัง้ในระดบัสถานศกึษาและระดบัห้องเรยีน	

ซึ่งอาจมีหลายกลุ่มที่มีความต้องการท�านองเดียวกัน	 จาก

นั้นร่วมกันก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม 

2)	 การระดมทีม	 โดยกระตุ้นให้ครูแต่ละคนเข้าร่วมเป็น

สมาชิกของทีมแก้ปัญหาท่ีท้าทายความสามารถของตน	

และร่วมเสนอทางเลือก	 ร่วมตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่

สมาชกิเชือ่มัน่ร่วมกนัว่าจะสามารถบรรลเุป้าหมายของทมี	

3)	การสร้างปทัสฐานทีม	โดยสมาชิกทุกคนร่วมกันก�าหนด

วิธีการและแผนการปฏิบัติของทีมที่สมาชิกมีความเช่ือม่ัน

ว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ	 และสามารถบรรลุเป้า

หมาย	4)	การปฏิบัติของทีม	โดยการน�าแผนการแก้ปัญหา

ของทีมไปปฏิบัติภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของ

แต่ละคนที่ได้ก�าหนดไว้	 และมีการช่วยเหลือกันภายในทีม	

กระตุ ้นและให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	 ผู ้บริหารให้การ

สนบัสนนุ	เอือ้อ�านวยความสะดวก	และเสรมิแรงในรปูแบบ

ต่างๆ	อย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนการสะท้อนผลการปฏบิตัติาม

แผนการแก้ปัญหาเพือ่น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นการปฏิบัตใิห้

มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ	โดยมเีงือ่นไขแห่ง

ความส�าเรจ็คอื	ความความรบัผดิชอบทีส่ามารถตรวจสอบ

ได้	ความเท่าทยีมกนั	ความไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั	ความ

ตรงไปตรงมา	และความเอื้ออาทรต่อกัน

อภิปรายผล

 1.	 สภาพปัจจุบันการสร้างทีมงานครูโรงเรียน

มธัยมศกึษา	โดยรวมมกีารปฏบิติัอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน

กลางทุกด้าน	 ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด	 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าแต่ละด้านมี

สภาพทีพ่งึประสงค์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดยีวกนั	แสดง

ให้เหน็ว่า	การสร้างทมีงานครโูรงเรยีนมธัยมศกึษายงัอยูใ่น

ระดบัทีต้่องพฒันาเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพทีพ่งึประสงค์

ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด	 ด้วยความที่โรงเรียนมัธยมศึกษา

เป็นองค์กรท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่	 มีบุคลากรที่รับผิดชอบ

ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะ	และมักแยกส่วนไปตาม

กลุม่สาระวชิา	ท�าให้การมปีฏิสัมพนัธ์กบับคุลากรกลุ่มสาระ

วชิาอืน่มน้ีอยลง	แม้ว่าในปัจจบุนัครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาจะ

ได้มกีารท�างานร่วมกนัในหลายๆ	เรือ่ง	แต่ยงัไม่เหนียวแน่น

ถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดทีมงานที่แท้จริง	 ดังที่	 Parker	 (2007)	

กล่าวว่าทมีงานทีมี่ประสทิธิผลและมผีลงานทีน่่าพอใจได้แก่	

ทมีงานทีแ่ท้จริง	ซึง่ผูน้�ามบีทบาทส�าคญัในการสร้างทมีงาน

ที่แท้จริง	 ท�านองเดียวกันกับ	 Katzenbach	 &	 Smith	

(2005)	ชี้ว่า	กลุ่มที่รวมกันอาจไม่สามารถสร้างเป็นทีมงาน

ได้	 แต่อาจสามารถเอาชนะกลุ่มฝีมือเยี่ยมแต่ขาดการ

ประสานงานได้	 แต่ทีมงานที่ประสบความส�าเร็จนั้น	

ประกอบด้วยสมาชิกที่ทุกคนมีภาวะผู้น�า	 มีวัตถุประสงค	์

และมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในการปฏบิตัภิารกจิให้บรรลุ

เป้าหมายเดียวกัน	

	 2.	 ความต้องการจ�าเป็นในการสร้างทีมงานครู

โรงเรียนมธัยมศกึษา	ในภาตะวนัออกเฉียงเหนอื	เรยีงล�าดบั

ความต้องการจ�าเป็นจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ีคอื	ด้านการ

ปฏิบัติของทีม	ด้านการสร้างปทัสฐานของทีม	ด้านการก่อ

เกิดทีม	และด้านการระดมทีม	ชี้ให้เห็นว่าในกระบวนการ

สร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น	 แม้ทุกด้านจะมี

ความต้องการจ�าเป็น	 แต่ด้านการปฏิบัติของทีมมีความ

ต้องการจ�าเป็นล�าดับแรก	สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติของ

ทีมจะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขเร่งด่วน	เหตุที่เป็นเช่นนี้

อาจเป็นเพราะว่า	 การปฏิบัติของทีมน้ันจะต้องอยู่บนพื้น

ฐานของความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน	 แต่ด้วยภาระ

งานในความรับผิดชอบที่ไม่เฉพาะงานด้านการเรียนการ

สอน	แต่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องท�างานด้านอื่นๆ	ด้วย	

จงึท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการปฏบิตัขิองทมี	ดงัที	่Cook	(2009)	

ชี้ว่าไม่มีกลุ่มงานใดสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นทีมงานได้ถ้า
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หากไม่ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบทีส่ามารถตรวจสอบได้ร่วม

กันระหว่างสมาชิก	 ซ่ึงถือว่าเป็นแกนกลางส�าคัญที่สมาชิก

ร่วมกันให้สัญญาอย่างจริงใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 ซ่ึงจะ

เสริมสร้างหลักส�าคัญของทีม	ได้แก่ความผูกพัน	และความ

ไว้วางใจ	

	 3.	 ผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างทีมงานครู

โรงเรยีนมธัยมศกึษา	ช้ีว่า	ความส�าเรจ็ของการสร้างทมีงาน

มีหลายเหตุปัจจัย	 เริ่มตั้งแต่การเกิดความตระหนักในการ

ท�างานเป็นทีมและมีแรงบันดาลใจในการท�างานเป็นทีม	

จากนั้นต้องมีการรวมกลุ่มรวมทีมท่ีมีเป้าหมายท่ีมุ่งบรรลุ

ร่วมกัน	 การร่วมกันวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีที่จะ

ท�าให้บรรลเุป้าหมาย	ร่วมกนัจัดท�าแผนการปฏบิตัทิีม่คีวาม

ชดัเจนเป็นรปูธรรมในการน�าไปปฏบิตั	ิและการปฏบิตัร่ิวม

กันภายใต้แผนที่ก�าหนดไว้	 โดยมีเงื่อนไขส�าคัญคือ	 ความ

ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้	 ความเท่าทียมกัน	

ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน	ความตรงไปตรงมา	ความเอื้ออาทร

ต่อกนั	ซึง่ความส�าเรจ็ของการสร้างทมีงานทีส่�าคญักค็อืการ

ลดความเป็นปัจเจกลง	 หันไปให้ความส�าคัญกับเป้าหมาย

ของส่วนร่วม	ดังที่	Kenneth	(2009)	ชี้ว่าการสร้างทีมงาน

มีสิ่งส�าคัญที่สุดอยู่	2	กรณีคือ	1)	วัฒนธรรมของธรรมชาติ

ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง	และ	2)	ทีมงานได้น�ามาใช้ใน

องค์การซึ่งให้ความส�าคัญในเรื่องคุณค่าของความส�าเร็จ

ส่วนตัว	นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ว่าผู้บริหารโรงเรียนต้อง

แสดงออกอย่างชดัเจนในการปรับเปลีย่นการขบัเคลือ่นการ

ด�าเนินงานของสถานศกึษาทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมหรอืท�างาน

เป็นทีม	 ดังที่	 Katzenbach	 and	 Khan	 (2010)	 เน้นว่า 

ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทภาวะผู้น�าทีมที่ดี	 กล่าวคือ	 

มุ่งมั่นสร้างทีม	ท�างานร่วมกันทีม	และร่วมแก้ปัญหาทีม	

ข้อเสนอแนะ

 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

	 	 1.1	 ผลการวจิยัช้ีว่าสภาพปัจจบุนัการสร้างทมี

งานครูโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง	 และ

สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาทีมงานครูอยู่ในระดับมาก

ทีสุ่ด	แสดงว่าเกิดช่องว่างหรอืความแตกต่างระหว่างสภาพ

ที่เป็นอยู่จริงกันความต้องการพัฒนาทีมงานค่อนข้างมาก	

ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศกึษาควรให้ความส�าคญัและ

ด�าเนินการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษาของตนเองอย่าง

เร่งด่วน	 เพ่ือให้เกิดการท�างานเป็นทีมอย่างแท้จริงขึ้นใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา

	 	 1.2	 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาภาวะ

ผูน้�าในกระทรวงศกึษาธกิาร	ควรพจิารณาพฒันาภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเด็นการสร้างทีม

งาน	 และควรมีการพัฒนาภาวะผู้น�าของครูด้วย	 ทั้งน้ีเพื่อ

ให ้เกิดความตระหนักร ่วมกันของบุคลากรโรงเรียน

มัธยมศึกษาในการท�างานร่วมกันเป็นทีม

	 	 1.3		 ผลการวิจัยชี้ถึงความต้องการจ�าเป็นใน

การพัฒนาทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยเฉพาะด้าน

การปฏิบัติของทีม	 ดังนั้นผู ้บริหารและครูโรงเรียน

มธัยมศึกษาจงึควรร่วมกนัหาแนวทางเฉพาะท่ีเหมาะสมกบั

บรบิทของตน	เพือ่การร่วมกนัปฏบิตัใิห้บรรลเุป้าหมายร่วม

กัน	

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรท�าการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการสร้างทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

	 	 2.2	 ควรน�าผลการวิจัยที่มีความต้องการ

จ�าเป็นในล�าดับต้นๆ	 เช่น	 การปฏิบัติของทีม	 ไปท�าการ

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองการน�าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาทีมงานครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อ

ไป

	 	 2.3	 ควรท�าการวิจัยพัฒนาทีมงานครูภายใต้

บริบทเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา	 โดยใช้การวิจัยปฏิบัติ

การ	เพือ่สะท้อนภาพแห่งความส�าเรจ็อย่างแท้จรงิในระดบั

สถานศึกษา
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ก้าวแรกที่เท่าเทียม

Giving Kids a Fair Chance

ผู้เขียน : James	J.	Heckman

ผู้แปล : ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)

บทวิจารณ์ : จีระนัน	เสนาจักร์

	 การศึกษาเพือ่สร้างโอกาสที่เสมอภาคแกเ่ด็กทกุคน	คอื	การใหโ้อกาสเดก็ทกุคนเริ่มต้นอยา่งเทา่เทยีม	“การเลอืก

เกิดไม่ได้”	เป็นสาเหตุของความไม่เสมอภาค	พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนเกิดมามีแต้มต่อที่ต่างกัน	ถ้าศูนย์คือจุดกึ่งกลาง

ทีเ่ท่าเทยีมกันแล้ว	เดก็บางคนอาจเกดิมาในครอบครัวฐานะปานกลางพอมพีอกินเรยีกว่าบวกสบิ	โชคดีหน่อยอาจบวกห้า

สิบบวกร้อยครอบครัวมีอันจะกินไม่ต้องดิ้นรนมากมาย	 แต่สเกลตัวเลขนั้นมีสองด้านเมื่อมีขวาก็ต้องมีด้านซ้าย	 มีเด็กอีก

หลายชีวิตที่เกิดมาติดลบครอบครัวยากจน	ลบห้าลบสิบลบร้อยต่างกันออกไป	ถ้าเทียบโอกาสในเรื่องพัฒนาการเด็กสอง

กลุ่มที่อยู่กันคนละข้ัวน้ันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 เด็กที่เกิดมาในครอบครัวท่ีเพียบพร้อมทั้งพ่อแม่ที่ให้ความรักเอาใจ

ใส่	มีเม็ดเงินสนับสนุนรองรับย่อมมีโอกาสในการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่มากกว่า	ส่วนเด็กที่เกิดมาในครอบครัวพ่อแม่

เลี้ยงเดี่ยว	พ่อแม่เป็นวัยรุ่นวุฒิการศึกษาไม่จบแม้กระทั่งมัธยมปลาย	ท�างานหามรุ่งหามค�่าไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิด	

หรือยิ่งแย่ไปกว่าน้ันเด็กท่ีถูกทอดท้ิงให้เติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าที่ไม่มีเม็ดเงินสนับสนุนดูแลทั้งจากภาครัฐและ

เอกชนที่เพียงพอ	ปริมาณพี่เลี้ยงต่อเด็กไม่สมดุลดูแลได้ไม่ทั่วถึง	เติบโตตามยถากรรมอันโหดร้าย	พูดได้อย่างเต็มปากว่า

เด็กเหล่านี้แทบไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในก้าวแรกของชีวิตเหมือนกับเด็กที่มีแต้มต่อทางด้านบวกเลยสักนิด

	 หนังสอื	“ก้าวแรกทีเ่ท่าเทยีม”	ของ	“เจมส์	เจ.	เฮกแมน”	ได้กล่าวเอาไว้ว่าเดก็ด้อยโอกาสเกิดมาในสภาพแวดล้อม

ที่ไม่ได้รับการเสริมสร้างทักษะ	 (ทั้งทักษะทางปัญญาและทักษะทางพฤติกรรม)	 เทียบเท่ากับเด็กที่เกิดมาในครอบครัว

ชนชัน้กลางหรอืชนชั้นสงู	มผีลวจิยัมากมายทีแ่สดงใหเ้หน็แล้วว่าสตปัิญญาของเดก็รวมไปถงึนิสยัอารมณ์และการอยูร่่วม

กบัสงัคมไม่ได้ขึน้อยูก่บัพนัธกุรรมเพยีงอย่างเดยีว	การทดลองจากโครงการก่อนวยัเรยีนแพร์ร	ี(Perry	Preschool	Project)	

และโครงการเอบีซีดาเรียน	 (Abecedarian	 Project)	 ซ่ึงเป็นสองโครงการที่ยืนยันว่าการปรับสภาพแวดล้อมภายใน

ครอบครัวจะท�าให้ผลลัพธ์ในเด็กดีขึ้นช่วงปฐมวัยของเด็กทุกคน	(ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ	6	ขวบ)	เป็นช่วงเวลาแห่ง

การบ่มเพาะปัญญารวมถงึทกัษะทางสังคมและอารมณ์	"เดก็เลก็ทีไ่ม่มใีครเหลยีวแล	มกัมปัีญหาด้านสตปัิญญาด้านสงัคม

และอารมณ์	 และด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิต"ผลดีของการท่ีครอบครัวมีครบทั้งพ่อแม่และมีคนคอยดูแลเด็กนั้นเป็นเรื่อง

รับรู้กันในวงกว้าง	แต่สิ่งที่ส�าคัญมากกว่านั้นคือ	"คุณภาพ"	ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็ก	ยกตัวอย่างเช่นเด็ก	3	ขวบที่

เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ท�างานด้านวิชาการจะมีคลังค�าศัพท์อยู่ประมาณ	1,100	 ค�า	 เด็กที่เติบโตมาในครอบครัว 

ผูใ้ช้แรงงานม	ี750	ค�า	และเดก็จากครอบครวัทีพ่ึง่พาสวสัดกิารรฐั	(ครอบครวัยากจนในประเทศอเมริกา)	มอียูแ่ค่	500	ค�า	
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ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กในกลุ่มแรกเสียอีก	 รายได้ที่มากขึ้นท�าให้พ่อแม่ดูแลเด็กได้ดีขึ้น	 มีส่วนร่วมในพัฒนาการของ

เด็กมากขึ้น	 มีเวลาใส่ใจในรายละเอียดหาข้อมูลและคอยปรับปรุงวิธีการเล้ียงดูให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	 ถึงตรงน้ีคงพูดได้ว่า	 'เงิน'	

และ	'ฐานะ'	มีส่วนก�าหนดเส้นของชีวิตของเด็กคนหนึ่งคงไม่ผิดมากนัก	แต่จะให้พ่อแม่ผู้ท�างานหามรุ่งหามค�่ามาเป็นผู้รับ

ผิดอย่างเดียวคงไม่ถูกต้องนัก	แค่เพียงหาเงินมาประทังปากท้องก็หนักหน�ามากเพียงพออยู่แล้ว	สังคมที่พวกเขาอยู่	โดย

เฉพาะรัฐบาลที่ควรหันมาเหลียวแลเด็กเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นรึเปล่า	การใช้จ่ายภาษีเพื่อพัฒนาโครงการช่วยเหลือเด็กด้อย

โอกาสให้มากขึน้อาจดเูหมอืนการต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้เพราะไม่เหน็ผลทนัทเีหมอืนการอดัฉีดเม็ดเงนิเข้าช่วยภาคธรุกิจ

ต่างๆ	แต่เชื่อหรือไม่ว่าการลงทุนในเด็กๆ	เหล่านี้จะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นของ

อเมริกาซะอีก

	 เจมส์	 เจ.	 เฮกแมน	 เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลและศาสตราภิชาน	 เฮนรี	 ชูลต์ซ	 ด้านเศรษฐศาสตร์ที่

มหาวิทยาลัยชิคาโก	บทความในหนังสือเล่มนี้มาจากงานวิจัยชื่อ	“Schools,	Skills,	and	synapses”	น�าเสนอให้ผู้อ่าน

ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อการก�าหนดนโยบายการลงทุนด้านการศึกษา 

ทั่วโลกที่เคยให้ความส�าคัญไปที่การลงทุนในการศึกษาระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาเป็นหลักและยัง

แสดงให้เห็นว่าทักษะทางพฤติกรรม	 (non-cognitive	 skill)	 ที่หลากคนยังไม่รู้จัก	 มีบทบาทต่อความส�าเร็จในชีวิตและ

ผลลัพธ์ทางสังคมในระดับที่ใกล้เคียงกับทักษะทางปัญญา	(cognitive	skill)	ความเข้าใจในเรื่องนี้มีความส�าคัญยิ่งต่อการ

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาก�าลังคนและนโยบายด้านการศึกษาในอนาคต	 ที่ต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทั้งทักษะ

ปัญญาและทักษะทางพฤติกรรมอย่างสมดุลกัน	 การพัฒนาทางทักษะทางปัญญารวมทั้งทักษะทางสังคมและอารมณ	์ 

(socio-emotional	skill)	นั้นพัฒนาขึ้นในช่วยปฐมวัย	การพัฒนาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของครอบครัว	ซึ่งจาก

การวิจัยยังพบว่า	นโยบายสาธารณะที่มุ่งแทรกแซงช่วงปฐมวัย	(early	intervention)	สามารถบรรเทาผลจากความด้อย

โอกาสได้	ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ	 (efficiency)	และสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม	

(equity)	ควบคู่กันได้

	 นอกจากการน�าเสนอข้อมูลจากการวิจัยแล้ว	 หนังสือเล่มนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักกิจกรรมด้านการ

ศึกษาที่มีชื่อเสียงมาร่วมวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผย	 ผู้วิจารณ์ทุกท่านเห็นด้วยว่าช่วงปีแรกๆ	 ของชีวิตนั้นส�าคัญ	 และ

ครอบครัวมีบทบาทอย่างยิ่งในการหล่อหลอมเด็ก	จากบทวิพากษ์วิจารณ์ของทั้ง	10	ท่าน	จะช่วยให้ผู้อ่านได้ขบคิดและ

ตัง้ค�าถามเพือ่ต่อยอด	อนัน�าไปสูก่ารค้นหาและสร้างองค์ความรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อทัง้ผูก้�าหนดนโยบายด้านการศกึษา	ครู

อาจารย์และผู้ปกครอง	เพื่อการออกแบบนโยบายการศึกษาในอนาคต

	 หนังสือเล่มน้ีน่าจะท�าให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เด็กทุกคนได้เริ่มต้นอย่างเท่าเทียมกัน	 ใน

โอกาสท่ีการพฒันาเดก็ปฐมวยัโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่ายก�าลงัจะกลายเป็นสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัส�าหรบัเดก็ทกุคนในประเทศไทย	

“หากเร้าต้องการสร้างบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็	สร้างความเสมอภาคในการเข้าถงึโอกาส	สร้างเศรษฐกจิทีม่พีลวตั	และ

สร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น	 เราต้องปรับเปลี่ยนการด�าเนินนโยบายทางสังคมขนานใหญ่	 โดยมุ่งเน้นการแทรกแซงช่วง

ปฐมวัย”หนังสือท่ีจะท�าให้คุณได้ขบคิดเรื่องความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพไม่มี

ประโยคไหนในโลกนี้ที่ไม่จริงไปมากกว่า	“เด็กทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน”	อีกแล้ว
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หลักเกณฑ์และค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์

บทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารครุศาสตร์

	 วารสารครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและ

งานวิจัยของนักศึกษา	คณาจารย์	และนักวิชาการที่สนใจนอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ	เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิด

เห็นทางด้านการศึกษา	 ซึ่งครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับ

พิจารณา	มี	3	ประเภท	คือ	บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์	บทความวิจัย	และบทวิจารณ์หนังสือ

	 บทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์นี้จะต้องไม่เคยถูกน�าไป

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน	 และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ	 พร้อมทั้งได้รับการพิจารณา

จากผูป้ระเมนิอสิระ	(Peer	Review)	ก่อน	เพือ่ให้วารสารมคีณุภาพในระดบัสากล	และน�าไปอ้างองิได้	การเตรียมต้นฉบบั

ที่จะมาลงตีพิมพ์	ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าดังต่อไปนี้

การเตรียมต้นฉบับส�าหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย

 1.  ภาษา	เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้	การใช้ภาษาไทยให้ยดึหลกัการใช้ค�าศัพท์และชือ่บญัญติัตามหลกั

ของราชบัณฑิตยสถาน	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ	ยกเว้นกรณีจ�าเป็น	 ให้เขียนค�าศัพท์ภาษาไทยตาม

ด้วยวงเลบ็ภาษาองักฤษ	ให้ใช้ตวัเลก็ทัง้หมดยกเว้นช่ือเฉพาะต้องขึน้ต้นด้วยตวัอกัษรใหญ่	บทความส่วนทีเ่ป็นภาษาองักฤษ

ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งต้นฉบับ

 2.  การพิมพ์	ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	ด้วยรูปแบบตัวอักษร	TH	SarabunPSK	ขนาด	14	pt. 

โดยจัดหน้ากระดาษขนาด	A4 (8.5 x 11 นิ้ว)	ตั้งค่าหน้ากระดาษส�าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านด้านละ	

1	นิ้ว	(2.5	เซนติเมตร)	จัดหนึ่งคอลัมน์ส�าหรับบทความวิชาการ จัดสองคอลัมน์ส�าหรับบทความวิจัย

 3.  จ�านวนหน้า	บทความวิชาการและบทความวิจัย	ไม่ควรเกิน 15 หน้า

การเรียงล�าดับเนื้อหา

 1.  บทความวิจัย

  1.1  ชื่อเรื่อง	ควรสั้น	กะทัดรัด	และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย	 ไม่ใช้ค�าย่อ	ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ	โดยให้น�าชื่อเรื่องภาษาไทยมาก่อน

  1.2  ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	 หน่วยงาน 

หรือสถาบัน	

  1.3  บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	เป็นเนื้อความย่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย	โดย

เรียงล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา	 เช่น	 วัตถุประสงค์	 วิธีการศึกษา	ผลงานและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกัน	 ไม่ควรเกิน	 

15	บรรทัด	ไม่ควรมีค�าย่อ	ให้บทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ

  1.4  ค�าส�าคญัหรอืค�าหลกั (keywords) ให้ระบทุัง้ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละ

ภาษา
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  1.5  บทน�า เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาและเหตุผลน�าไปสู่การศึกษาวิจัย	 ให้ข้อมูลทางวิชาการ

พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวข้องอย่างคร่าวๆ	และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิจัยนั้นด้วย

  1.6 วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ	 อุปกรณ์	 สิ่งท่ีน�ามาศึกษา	 จ�านวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่

ศึกษา	ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ใช้ในการศึกษา	อธิบายวิธีการศึกษา	หรือแผนการทดลองทางสถิติ	การสุ่ม

ตัวอย่าง	วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

  1.7 ผลการศกึษา แจ้งผลทีพ่บตามล�าดบัหวัข้อของการศึกษาวจิยัอย่างชดัเจนได้ใจความ	ถ้าผลไม่ซบัซ้อนไม่มี

ตวัเลขมาก	ควรใช้ค�าบรรยาย	แต่ถ้ามตีวัเลขมาก	ตวัแปรมาก	ควรใช้ตาราง	แผนภมูแิทน	ไม่ควรมเีกนิ	5	ตารางหรอืแผนภมูิ	

ควรแปรความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ	และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

	 	 1.8	สรุปผล	 ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงาน

ไว้ก่อนหรือไม่	อย่างไร	 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้	และให้จบด้วยข้อเสนอแนะที่จะน�าผลการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์	หรือทิ้งประเด็นค�าถามการวิจัย	ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 1.9	ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จ�าเป็น	และต้องมีค�าอธิบายสั้นๆ	แต่สื่อความหมาย	

ได้สาระครบถ้วน	 ในกรณีที่เป็นตาราง	ค�าอธิบาย	ต้องอยู่ด้านบน	 ในกรณีที่เป็นรูปภาพ	หรือแผนภูมิ	 ค�าอธิบายต้องอยู่

ด้านล่าง	ให้ใช้	ตารางที่	1	.............,	ภาพประกอบ	1	.............,	แผนภูมิ	1	.............

	 	 1.10	เอกสารอ้างองิ ส�าหรบัการพิมพ์เอกสารอ้างองิ	ทัง้เอกสารอ้างองิทีเ่ป็นภาษาไทย	และภาษาองักฤษโดย

มีหลักการทั่วไป	คือ	เอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ	ไม่ควรเป็นบทคัดย่อ	และไม่ใช่

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	ถ้ายังไม่ได้ถูกตีพิมพ์	ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์

 2. บทความวิชาการ

	 	 2.1	ชื่อเรื่อง

	 	 2.2	ผู้แต่ง	

	 	 2.3	บทน�า

	 	 2.4	เนื้อหา

	 	 2.5	บทสรุป

	 	 2.6	เอกสารอ้างอิง

 3.  บทวิจารณ์หนังสือ

  3.1	ข้อมูลทางบรรณานุกรม

	 	 3.2	ชื่อผู้วิจารณ์

	 	 3.3	บทวิจารณ์

เอกสารอ้างอิง

  ใช้รูปแบบการอ้างอิง	APA	(American	Psychological	Association	citation	Style)
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัย
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ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาไทย..............1

ชื่อผู้นิพนธ์	ภาษาอังกฤษ..............1

(TH	SarabunPSK	14	pt.	ปกติ)

บทคัดย่อ	(TH	SarabunPSK	14	pt.	หนา)
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