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ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน

Lightning Phenomena and Protection

ปราณี วงค์จันทร์ต๊ะ*

บทคัดย่อ
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจาก

ฟ้าผ่าได้ บทความน้ีจงึขอน�าเสนอความรูแ้ละวธิกีารป้องกนัเกีย่วกบัฟ้าผ่า ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าคอืการคายประจไุฟฟ้า

ในขณะท่ีมีฝนฟ้าคะนอง กลไกการเกิดฟ้าผ่าเริ่มจากมีประจุลบเกิดขึ้นที่ด้านล่างของก้อนเมฆและเหน่ียวน�าให้เกิด

ประจุบวกที่พื้นดิน เม่ือเกรเดียนต์แรงดันที่ก้อนเมฆมีค่าสูงสุดท�าให้อากาศบริเวณดังกล่าวเกิดเสียสภาพฉับพลัน

จนเกิดการแตกตัว ท�าให้ประจุลบจากก้อนเมฆเคลื่อนตัวลงมารวมกับประจุบวกที่พื้นดิน เรียกว่า ฟ้าผ่า การป้องกัน

อันตรายอันเกิดจากฟ้าผ่าแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยที่ ส่วนแรกเป็นการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าส�าหรับอาคารและ

สิง่ปลกูสร้างแบบฟาราเดย์ ส่วนท่ีสองเป็นค�าเตอืนและข้อควรระวงัจากฟ้าผ่า พร้อมทัง้รวบรวมข้อมลูทางสถติเิกีย่วกบั

ฟ้าผ่าของประเทศไทย จ�านวน 5 ปีทีผ่่านมาสรปุได้ว่า ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มผีูเ้สยีชวีติสงูสดุเฉลีย่ร้อยละ 58.8

คำาสำาคัญ : ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่า, เกรเดียนต์แรงดัน, การแตกตัว

Abstract
Lightning is a natural phenomena that which people can not be in order to avoid harm 

but they can do to protect themselves from being harmed or damaged. The objective of this paper 

is to propose a knowledge and a method of protection from lightning. Lightning is an electrical 

discharge produced by a thunderstorm. The mechanism by which a negative charge builds up 

in the cloud base a corresponding positive charge is induced on earth. When voltage gradients 

with in the cloud build up to maximum, then the air in the region breaks down and an ionized 

path, so that negative charge moving from the cloud to the earth, call lightning. The lightning 

protection is divide into two sections. The first section is to design for lightning protection system 

for building and construction. The second section is given a warning and precautions of lightning. 

In conclusion, the statistical information of lightning in the preceding for five years, found that the 

maximum amount of people who die an average of 58.8% in the North-east of Thailand.

Keywords : Lightning Phenomena, voltage gradient, Ionized

*ข้าราชการบ�านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทนำา
จากข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ที่แสดงให้

เหน็ถงึอนัตรายทีเ่กดิจากฟ้าผ่า ท้ังด้านชวิีตและทรพัย์สนิ 

จึงท�าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะให้ความรู้ด้านปรากฏการณ์

การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกันแก่ประชาชน เพื่อจะได้น�า

ไปปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้องและอาจจะช่วยลดความสญูเสยี

ให้น้อยลง ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาติ

ในวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ท�าให้เกิดประจุไฟฟ้า

ก่อตัวสะสมในกลุ่มก้อนเมฆและเคลื่อนตัวลงต�่าตาม

แรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อประจุไฟฟ้าสะสมเพิ่มมากขึ้น

เป็นผลท�าให้ความเครียดสนามไฟฟ้าที่ส่วนล่างของ

ก้อนเมฆสูงขึ้นถึงจุดวิกฤต ท�าให้อากาศบริเวณดังกล่าว

เกิดการแตกตัวจนประจุจากก้อนเมฆสามารถเคลื่อนที่

ไปตามแนวการแตกตวัของอากาศลงสูพ่ืน้ดนิ ซึง่เรยีกว่า

ฟ้าผ่า เมื่อฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้วย่อมน�าความเสียมาสู่อาคาร

และสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น 

จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการป้องกันอันตรายที่เกิดจาก

ฟ้าผ่าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

นอกจากนีบ้ทความยังได้อธบิายถึงการออกแบบ

ระบบป้องกันอันตรายส�าหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

แบบฟาราเดย์ ซึ่งระบบป้องกันประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

ตัวน�าล่อฟ้า สายตัวน�าลงดิน และรากสายดิน รวมทั้งได้

เสนอข้อมูลค�าเตือนและข้อควรระวังในการปฏิบัติตนให้

ปลอดภัยจากอันตรายของฟ้าผ่า รวมท้ังรวบรวมสถิติ

ต่าง ๆ  เกีย่วกบัฟ้าผ่า ซึง่ข้อมลูเหล่านีไ้ด้มาจากต�าราเรือ่ง

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง กรมอุตุนิยมวิทยา หนังสือพิมพ์ 

และส�านักนโยบายยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ เบญจามิน 

แฟรงกลิน ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1752 

และได้พัฒนาหลักการป้องกันฟ้าผ่าด้วยเสาล่อฟ้าเรียก

ว่า Franklin rod มาจนถึงปัจจุบัน

ขบวนการการเกิดฟ้าผ่า 

ในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ละอองน�้าใน

อากาศเกิดการเสียดสีกับลมเป็นผลให้ละอองน�้ามีประจุ

ลบและอากาศมีประจุบวก โดยประจุบวกจะอยู่ด้านบน

ของก้อนเมฆ ส่วนฐานของก้อนเมฆจะเป็นประจุลบ 

เมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมพัดแรงยิ่งขึ้น ประจุลบใน

ก้อนเมฆจะสะสมเพ่ิมมากขึ้นและเคลื่อนตัวลงต�่าตาม

แรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อเกรเดียนต์แรงดันในก้อนเมฆ

มีค่าสูงถึงจุดวิกฤติประมาณ 10 kV/cm ก็จะเป็นไป

ตามหลักการการคายประจุ เมื่ออากาศเกิดการแตกตัว 

จะเกิดการเคลื่อนตัวของประจุเรียกว่า ล�าฟ้าผ่าน�าทาง 

(Leader Stroke) เมื่อล�าฟ้าผ่าน�าทางเคลื่อนที่ลงสู่

พ้ืนดินในลักษณะจังหวะก้าวในทิศทางท่ีมีการแตกตัว

ง่ายท่ีสุด เรียกว่า ล�าฟ้าผ่าน�าทางเป็นขั้น (Stepped 

Leader Stroke) มีช่วงก้าวต้ังแต่ 3-200 เมตร และ

ค่าเฉลี่ยช่วงก้าว มีค่าประมาณ 50 เมตร

เมื่อล�าฟ้าผ่าน�าทางเคลื่อนที่ใกล้พื้นดิน จะ

เกิดการเหนี่ยวน�าที่พื้นดินและเกิดเป็นสตรีมเมอร์ 

(Streamer) มีความยาวประมาณ 1-100 เมตร ซึ่ง

ค่าเฉลีย่ มค่ีา 20 เมตร วิง่เข้าสูท่ศิทางของล�าฟ้าผ่าน�าทาง 

ระยะก้าวสดุท้ายท่ีล�าฟ้าผ่าน�าทางเคลือ่นท่ีกระโดดเข้าหา

สตรีมเมอร์นั้นเรียกว่าระยะฟ้าผ่า (Striking Distance) 

มีระยะเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร เมื่อล�าฟ้าผ่าพบกับ

สตีมเมอร์ เกิดมีแสงจ้าและมีเสียงดังขึ้น เรียกว่าฟ้าผ่า 

หลังจากนั้นเกิดเป็นล�าฟ้าผ่าขนาดใหญ่ขึ้น และเคลื่อนที่

จากพ้ืนดินกลับไปยังก้อนเมฆเรียกว่า ล�าฟ้าผ่ากลับ 

(Return Stroke) ซึ่งการเคลื่อนที่ของประจุในล�าฟ้าผ่า

นั้น หมายถึง ขบวนการเกิดฟ้าผ่านั่นเอง ขบวนการ

ทั้งหมดเป็นไปตามภาพที่ 1 
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1-(ก) สเก็ตการขยายล�าฟ้าผ่าน�าทาง

 

1-(ข) สตรีมเมอร์จะวิ่งขึ้นจากพื้นดิน

ภาพที่ 1 ขบวนการการเกิดฟ้าผ่า (ส�ารวย สังข์สะอาด, 
2549)

ชนิดของฟ้าผ่า 

ฟ้าผ่าแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. ฟ้าผ่าขึ้น หมายถึง ฟ้าผ่าจะเริ่มต้นจาก

พื้นดินไปยังก้อนเมฆ เมื่อล�าฟ้าผ่าเริ่มก่อตัวจากอาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างสูง ๆ ตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไป มี

กระบวนการการคืบหน้าเป็นจังหวะก้าวของล�าฟ้าผ่า

น�าทางเป็นขั้นในทิศทางขึ้นไปยังก้อนเมฆและฟ้าผ่าขึ้น

มักจะเป็นผลสืบเนื่องจากฟ้าผ่าลง มีลักษณะดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ฟ้าผ่าขึ้น (ส�ารวย สังข์สะอาด, 2549)

2. ฟ ้าผ ่าลง หมายถึง ฟ ้าผ ่าจะเริ่มจาก

ก้อนเมฆคายประจุลงสู่พื้นดินเป็นกระบวนการคืบหน้า

เป็นจังหวะก้าวของล�าฟ้าผ่าน�าทางเป็นขัน้ การเกดิฟ้าผ่า

มีกระบวนการเป็นไปในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และรวดเร็ว

มาก แทบจะไม่อาจสังเกตเห็นขั้นตอนได้ ฟ้าผ่าลงจะ

สังเกตได้ง่าย โดยมีลักษณะเป็นแขนงแตกจากล�าฟ้าผ่า

กระจายลงสู่พื้นดินมีลักษณะดังภาพที่ 3 นอกจากนี้ 

ฟ้าผ่าลง สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภทคือ 

2.1 ฟ้าผ่าลบ หมายถึง ล�าฟ้าผ่าที่น�าประจุ

ลบจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดิน ฟ้าผ่าลบเป็นฟ้าผ่าที่ซ�้า

หลายครั้ง ฟ้าผ่าลบจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 80-85

2.2 ฟ้าผ่าบวก หมายถงึ ล�าฟ้าผ่าทีป่ระจบุวก

จากก้อนเมฆลงสูพ่ืน้ดนิ ฟ้าผ่าบวกมกัเป็นล�าฟ้าผ่าเดีย่ว 

ฟ้าผ่าบวกจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 15-20

ภาพที่ 3 ฟ้าผ่าลง (ส�ารวย สังข์สะอาด, 2549)
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รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า
ลักษณะรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า ก�าหนดด้วยเวลา

ช่วงหน้าคลื่นและเวลาช่วงหลังคล่ืน เวลาช่วงหน้าคลื่น 

หมายถึง เวลาที่กระแสเพิ่มข้ึนจากศูนย์จนถึงค่ายอด

ของคลื่น เวลาช่วงหลังคลื่น หมายถึง เวลาตั้งแต่ศูนย์

จนถงึค่าทีก่ระแสลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของค่ายอด มี

ลักษณะดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า 

(ส�ารวย สังข์สะอาด, 2549)

ขนาดของกระแสฟ้าผ่า

ขนาดของกระแสฟ้าผ่า หมายถึง ค่ายอดของ

รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า ซ่ึงจะมีค่ามากหรือน้อยข้ึนอยู ่

กับปริมาณของประจุที่ขั้วของกระแสฟ้าผ่า และเป็น

ฟ้าผ่าขึ้นหรือฟ้าผ่าลง

ผลจากฟ้าผ่า

ผลของฟ้าผ่าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายและ

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้น แบ่งออก เป็น 3 ชนิด 

ดังต่อไปนี้

1. ผลทางความร้อน เมือ่เกดิฟ้าผ่าและล�าฟ้าผ่ามี

แสงจ้าน้ัน มีเส้นผ่าศนูย์กลางของล�าฟ้าผ่าเป็นเซนตเิมตร

และมีอุณหภูมิสูงถึง 30000 0K อุณหภูมิที่สูงมากนี้

ย่อมท�าให้เกิดเพลิงไหม้กับวัสดุติดไฟที่ถูกฟ้าผ่าได้ แต่

ถ้าฟ้าผ่าลงบนโลหะก็จะเกิดรอยที่โลหะ และท�าให้โลหะ

หลอมละลายได้

2. ผลทางแรงกลในขณะท่ีเกิดฟ้าผ่า นอกจาก

เกิดความร้อนแล้ว ยังเกิดแรงระเบิดขึ้น เพราะว่าเมื่อมี

กระแสไหลผ่านจะมีแรงบิดขึ้นในตัวน�านั้น นอกจากนี้ยัง

มแีรงระเบดิท่ีเกิดจากการขยายตวัของอากาศท่ีอยูร่อบ ๆ  

ล�าฟ้าผ่าเกิดเสียงดังสนั่นขึ้น

3. ผลทางไฟฟ้า แบ่งออกเป็นหลายลักษณะ

ดังต่อไปนี้

3.1 การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า

(Electromagnetic Interference, EMI) เน่ืองจาก

ฟ้าผ่าท�าให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่กระจายไปรบกวน

ระบบสือ่สาร และเป็นผลให้เกดิความเสยีหายต่ออปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

3.2 แรงดันสปาร์กด้านข้าง เมื่อกระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านตัวน�า ท่ีมีความต้านทานและความเหนี่ยวน�า 

ท�าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคล่อมตัวน�านั้น ถ้าค่าแรงดัน

ไฟฟ้านี้มีค่าสูงมากพอ อาจท�าให้เกิดการสปาร์กด้านข้าง

ไปยังบริเวณที่มีเชื้อเพลิง ก็อาจท�าให้เกิดเพลิงไหม้ได้

3.3 แรงดันเกินบนสายส่งก�าลังไฟฟ้า เมื่อ

เกิดฟ้าผ่าลงบนสายส่งไฟฟ้าโดยตรงย่อมท�าให้เกิด

แรงดันเกินขึ้นบนสายส่ง ซ่ึงอาจท�าให้เกิดความเสียหาย

ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 

การป้องกันฟ้าผ่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
แบบฟาราเดย์

อาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตอันตรายนั้น 

คอืถงึแม้ว่าจะมคีวามสงูไม่มากนกั แต่สงูเด่นกว่าสิง่อ่ืน ๆ  

ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน มีความเสี่ยงท่ีจะถูกฟ้าผ่า 

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายอันเกิดจาก

ฟ้าผ่า จึงต้องมีการติดตั้งระบบป้องกัน ที่เรียกว่า ระบบ

สายล่อฟ้า เพื่อเป็นการล่อให้ฟ้าผ่าลงตรงจุดที่ก�าหนด

ไว้ ท�าให้กระแสฟ้าผ่าสามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบสายล่อ

ฟ้าลงสู่พื้นดินได้เร็วที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ 

แก่ชีวิตและทรัพย์สิน วิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ

บทความน้ีได้น�าเสนอระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบฟาราเดย์

เท่านั้น
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ส่วนประกอบส�าคญัของระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ

ฟาราเดย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ตวัน�าล่อฟ้า (Air Terminal) ตัวน�าล่อฟ้า

อาจอยู ่ในลักษณะเป็นแท่งตัวน�า สายตัวน�าขึงหรือ

ตัวน�าแบบตาข่าย หรืออาจประกอบด้วยหลายแบบ

ร่วมกัน ตัวน�าล่อฟ้านิยมท�าปลายยอดให้แหลม เพ่ือ

ให้เกิดความเครียดสนามไฟฟ้าและเกิดสตรีมเมอร์ได้

ง่าย สามารถล่อให้ฟ้าผ่าลงที่ต�าแหน่งตัวน�าล่อฟ้าหากมี

ฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว แบบการติดตั้งจะขึ้นอยู่

กับลักษณะของทรงหลังคาและลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง 

ตัวน�าล่อฟ้าจะท�าจากวัสดุตัวน�า คือเหล็ก ทองแดงและ

อลูมีเนียม

2. สายตวัน�าลงดนิ (Down Conductor) สายตวั

น�าลงดนิจะต่อระหว่างตัวน�าล่อฟ้าและรากสายดิน มหีน้า

ที่น�ากระแสฟ้าผ่าจากตัวน�าล่อฟ้าลงสู่พื้นดินโดยผ่าน

ทางรากสายดนิได้อย่างรวดเรว็ สายตวัน�าลงดนิต้องมค่ีา

อิมพีแดนซ์ต�่า และค่าความเหนี่ยวน�าน้อย มาตรฐานได้

ก�าหนดให้สายตัวน�าล่อฟ้า 1 จุด ต้องมีสายตัวน�าลงดิน 

1 เส้นแต่เพื่อความปลอดภัยควรเพิ่มเป็น 2 เส้นเผื่อสาย

ใดสายหนึ่งเกิดมีปัญหา แต่บางกรณีสายตัวน�าลงดินอาจ

มีหลายๆเส้นขนานกัน ถ้าอาคารสูงมาก ๆ ต้องมีการ

เชือ่มโยงระหว่างสายตวัน�าลงดนิทีช่่วงกลางของความสงู

ของอาคารด้วย ตวัน�าลงดนิจะท�าจากวสัดตุวัน�าคือเหลก็

ทองแดงและอลูมิเนียม

3. รากสายดิน (Earth Electrode) รากสายดิน

เป็นตัวน�าที่ฝังไว้ในพื้นดิน วัสดุที่ใช้จะเป็น แท่งทองแดง

หรือแท่งเหล็กชุบสังกะสีหรือแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง 

โดยจะฝังไว้ในบริเวณพ้ืนดินท่ีมค่ีาความต้านทานต�า่ และ

ความต้านทานของระบบรากสายดินต้องมีค่าไม่เกิน 10 

โอห์ม เพื่อให้กระแสฟ้าผ่าไหลกระจายออกไปได้ง่ายและ

รวดเร็ว สายตวัน�าลงดิน 1 เส้นจะต่อกบัตวัน�ารากสายดนิ 

อย่างน้อย 1 จุด ในบางกรณีอาจมีความจ�าเป็นต้องเพิ่ม

จ�านวนของรากสายดินให้มากขึ้นและฝังไปในดินให้ลึก

มากข้ึน ถ้าความต้านทานของระบบรากสายดินสูงกว่า 

10 โอห์ม ระบบป้องกนัฟ้าผ่าแบบฟาราเดย์ได้แสดงส่วน

ประกอบไว้ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบฟาราเดย์ (ส�ารวย สังข์สะอาด, 2549)

การป้องกันอันตรายต่อชีวิต
อนัตรายทีเ่กดิจากฟ้าผ่าต่อชวิีตคนและสตัว์แบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ คือทางตรงและทางอ้อม

อันตรายทางตรง หมายถึง ฟ้าผ่าลงสู่ร่างกาย

คนและสตัว์โดยตรง เมือ่คนและสัตว์ยนือยูใ่นทีก่ลางแจ้ง 

หรืออยู่ใต้ต้นไม้ที่สูงเด่นกว่าต้นอื่นๆ

อันตรายทางอ้อม หมายถึง ฟ้าผ่าลงสู่ระบบ

ป้องกันฟ้าผ่าหรือบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับคนและสัตว์ ซึ่ง

อันตรายแบบนี้จะเกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากกระแส

ฟ้าผ่าดังนี้ 

1. แรงดันช่วงก้าว (Step Voltage, Us) 

หมายถึงแรงดันไฟฟ้าท่ีเกิดจากมีกระแสฟ้าผ่าไหล
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ลงสู่ดินและเกิดการแผ่กระจายท�าให้เกิดความต่างศักย์

ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดบนพื้นดิน ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับ

ช่วงก้าวของคนและสัตว์

2. แรงดนัสมัผัส (Touch voltage, Ut) หมายถงึ 

ความต่างศกัย์ไฟฟ้าระหว่างตวัน�าหรอืโครงสร้างทีก่ระแส

ไหลผ่านลงไปยงัรากสายดนิ โดยเทียบกับพืน้ดนิซึง่อาจมี

คนยืนอยู่ในบริเวณดังกล่าว แรงดันช่วงก้าวและแรงดัน

สัมผัสทั้งสองแบบนี้มีลักษณะดังภาพที่ 6-7

ภาพที่ 6 แรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว 
(ส�ารวย สังข์สะอาด, 2549)

ภาพที่ 7 แรงดันช่วงก้าว Us  
(ส�ารวย สังข์สะอาด, 2549)

จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการเตือนให้คนระวัง

อนัตรายอนัเกดิจากฟ้าผ่าโดยให้ปฏบิตัตินดงัต่อไปนีคื้อ

1. ห ้ามอยู ่ ในท่ีโล ่งแจ ้ง เช ่น ทุ ่งนาหรือ

สนามเด็กเล่นที่ปราศจากต้นไม้

2. ห้ามยืนพิงต้นไม้ที่สูงเด่นกว่าต้นอื่น

3. ในกรณีที่อยู่ในที่โล่งแจ้งในขณะที่เกิดพายุ

ฝนฟ้าคะนอง ให้น่ังหมอบพร้อมย่อตัวให้ต�่าและชิด

กับพื้นดินให้มากที่สุด ถ้านั่งด้วยขาเดียวจะปลอดภัย

มากขึ้นจากแรงดันช่วงก้าว แต่ห้ามนอนราบกับพื้นดิน

เด็ดขาดเมื่อเกิดฟ้าผ่า

4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา

หรือโครงสร้างที่เป็นตัวน�าไฟฟ้า

5. ควรอยู่ในอาคารท่ีมีการติดต้ังระบบป้องกัน

ฟ้าผ่าแต่ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆหรืออยู่ใกล้กับ

ประตูหน้าต่างที่มีขอบเป็นโลหะ

6. สหพันธ์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระหว่างประเทศ

ได้แนะน�าให้หลีกหนีการถูกฟ้าผ่าโดยให้ยึดกฎ 30/30 

ดังนี้ คือทันใดที่เห็นฟ้าแลบ ให้รีบนับ 1 ถึง 30 แต่ถ้า

ฟ้าผ่าก่อนถึง 30 ให้รีบวิ่งเข้าไปในอาคารท่ีปลอดภัย

ทันทีเพราะแสดงว่า พายุฝนฟ้าคะนองมาใกล้แล้ว และรอ

จนเสียงฟ้าผ่าหนสุดท้ายนานเกิน 30 นาที จึงค่อยออก

จากอาคาร แต่ถ้าหากอยู่ภายนอกอาคาร แล้วมีอาการ

ขนลุกตั้งชัน แสดงว่าฟ้าก�าลังจะผ่าลงมาให้รีบนั่งลงบน

ส้นรองเท้า เอามอืปิดหสูองข้างไว้และก้มศรีษะอยูร่ะหว่าง

เข่า พยายามให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นดินให้น้อยที่สุด แต่

อย่านอนราบกับพ้ืนดินเป็นอันขาดเพราะถ้าฟ้าผ่าลงมา 

จะมีกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วพื้นดิน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,

1 สิงหาคม, 2556)

7. ส�านักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐได้ส�ารวจว่า

ผู้ท่ีถูกฟ้าผ่าตายมากท่ีสุด คือ ผู้ท่ีไปตกปลากลางแจ้ง 

รองลงมาคือ ผู้ที่ออกไปเที่ยวตั้งแคมป์ ดังนั้นในขณะที่

มฝีนฟ้าคะนอง ไม่ควรตกปลาหรอืตัง้แคมป์อยูก่ลางแจ้ง 

(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2 กรกฎาคม, 2556)
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สถิติจำานวนวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและจำานวนคนที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกฟ้าผ่า ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2551-2555
เพื่อให้เกิดความความระวัดระวังจากอันตรายของฟ้าผ่า บทความนี้ได้เสนอข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ อันจะ

น�าไปสู่การด�าเนินการป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสถิติจ�านวนวันท่ีมีพายุฝนฟ้าคะนอง

และจ�านวนคนที่เสียชีวิตเน่ืองจากถูกฟ้าผ่าของแต่ละภาคจะเป็นไปตามหลักการแบ่งภาคของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งประเทศไทยออกเป็น 7 ภาค

ภาค จ�านวนจังหวัด

ภาคเหนือ มี 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ล�าปาง, ล�าพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, 

พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์, ก�าแพงเพชร, ตาก, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ และ

สุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ได้แก่ อ�านาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, 

ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม,นครราชสีมา, หนองบัว

ล�าพู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, 

อุดรธานี และยโสธร

ภาคกลาง มี 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, นครนายก, 

นครสวรรค์,ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง และอุทัยธานี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, 

สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ภาคตะวันออกรวมชายฝั่ง มี 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด,ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ระยอง และ

สระแก้ว

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, 

นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มี 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล
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ตารางที ่2 จ�านวนวนัทีม่ฝีนฟ้าคะนองเฉลีย่ของปี 2551-2555 ของแต่ละภาคของประเทศไทย (กรมอตุนุยิมวทิยา, 

2556)

ภาค 2551 2552 2553 2554 2555 เฉลี่ย

ภาคเหนือ 126.7 119.5 128.3 136.1 129 127.92

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 165.1 158.7 149.5 131.2 174.3 155.76

ภาคกลาง 58.2 52.5 54.6 54.1 51.5 54.18

กรุงเทพฯและปริมณฑล 53.5 52.9 55.5 44.2 41.1 59.44

ภาคตะวันออกรวมชายฝั่ง 89.8 92.7 93.6 87.6 93.2 91.38

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 116.3 115.9 118 106.7 101.9 111.76

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 40.4 42.4 38.6 35.9 49.8 41.42

ตารางที่ 3 จ�านวนร้อยละของผู้ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากถูกฟ้าผ่าปี 2551-2555 ข้อมูลจากส�านักทะเบียนราษฎร

กรมการปกครอง (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส�านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข, 2556)

ภาค 2551 2552 2553 2554 2555 เฉลี่ย%

ภาคเหนือ 12 16.1 13.9 21.5 23.88 17.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64.7 55.2 66.1 57.1 51.2 58.8

ภาคกลาง 3.3 10.5 6.1 12.2 10.7 8.6

กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 2.9 0.9 - - 1.2

ภาคตะวันออกรวมชายฝั่ง 13.4 6.7 3.5 5.1 2.4 6.2

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3.3 6.7 7.8 4.1 10.7 6.5

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1.3 1.9 1.7 - 1.2 1.2

บทสรุป
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติเมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อเกิดฟ้าผ่าขึ้นก็มีแต่น�าความ

เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฟ้าผ่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถป้องกันให้อันตรายลดน้อยลงได้ จากข้อมูล

ทางสถิติตั้งแต่ปี 2551-2555 แสดงดังตารางที่ 2 และ3 พบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตทั้ง 7 ภาค ของประเทศไทย โดยเฉพาะ

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่มจี�านวนถงึ 20 จังหวัดนัน้ มจี�านวนผูเ้สียชวีติสงูสดุถงึร้อยละ 58.8 และมวีนัทีม่ฝีนฟ้า

คะนองเฉลีย่สูงสดุถงึร้อย 155.76 วันต่อปี จึงมคีวามจ�าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบควรต้องมมีาตรการให้ความรู้แก่

ประชาชน เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวให้น้อยลง
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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาผลการปรกึษากลุม่ ทฤษฎแีบบพจิารณาเหตผุล อารมณ์และพฤติกรรมต่อ

การเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ช่วยพยาบาลผู้หญิง ที่เข้าปฏิบัติงานปี 2554 โรงพยาบาล

กรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง จ�านวน 16 คน สุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎี

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ พฤติกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด�าเนินการทดลองทั้งหมด จ�านวน 12 ครั้ง เป็นเวลา 

6 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการ

ทดลอง และระยะติดตามผล สถิตทิีใ่ช้คอืการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ�า้ประเภทหนึง่ตวัแปรระหว่างกลุม่และ

หนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measures Analysis of Variance: One between-Subjects Variable and 

One Within-Subjects Variable) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ นิวแมน-คูลล์ 

(Newman – Keul Procedure)

ผลการวจิยัพบว่า ผูช่้วยพยาบาลกลุม่ทดลองมกีารเผชญิปัญหา ในระยะหลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล 

สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคญั : การเผชญิปญัหา/ การให้ค�าปรกึษาแบบแบบพจิารณา เหตผุล อารมณ ์และพฤตกิรรม/ การใหค้�าปรกึษากลุม่

Abstract
The purpose of this research was to study the effects of Coping Strategies Ration Emotive 

Behavior Therapy group counseling on Coping Strategies of new Nurse Aids. The sample consisted 

of sixteen Nurse Aids who had the lowest scores of Coping Strategies test on Sharing in their 

group. The simple random sampling method was used to divide the sample into two groups: an 

experimental group and a control group, with eight members in each. The instruments used in this 

research were the Ration Emotive Behavior group counseling program and the Coping Strategies 
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Inventory. The interventions were administered for twenty sessions, each session lasted about 

ninety minutes.

The research design was a two-factor experimental with repeated measures on one factor. 

The study was divided into three phases: the pre-test phase, the post-test phase, and the follow-up 

phase. The data were analyzed by repeated-measures analysis of variance: one between-subjects 

variable and one within-sujects variable and the testing of difference among means by the Newman-

Keul’s test of multiple comparison procedures.

The result revealed that there was a statistically significant interaction at .05 level between 

the methods and the duration of the experiment. Participants in the experimental group had 

higher Coping Strategies than Nurse Aids in the control group in the post-test and the follow –up 

phases with the statistical significance at .05. The Nurse Aids in the experimental group had 

higher Coping Strategies in the post-test and follow-up phases than in the pre-test phase with the 

statistical significance at .05.

Keywords : Coping Strategies/ Rational Emotive Behavior/ Group Counseling

บทนำา
ในปัจจุบันการพัฒนาเป็นหัวใจส�าคัญในการ

เปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นจะน�า

ไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนามุ่งไป

สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ในสังคม มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้น

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 กล่าวถึง ทิศทาง

การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) มีการด�าเนิน

การต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในด้านแนวคิด

ที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติ

อย่างเป็นองค์รวม และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่

สมดุล ทั้งด้านตัวคนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างระบบบรหิารจัดการภายในทีดี่

ให้เกดิข้ึนในทกุระดับอันจะท�าให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยืนที่

มี“คน”เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและการท�างานมีความ

ส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบุคคลเพราะเราใช้เวลา

ประมาณหน่ึงในสามของวันท�างานอยู่ในสถานที่ท�างาน

และเช่ือว่าในอนาคตคนจ�าเป็นต้องใช้เวลาเกี่ยวข้องกับ

การท�างานเพิ่มมากขึ้น

ผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง บุคคลากรที่ปฏิบัติ

งานให้บริการทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยทาง

ร่างกายหรือจัดตามแผนการพยาบาลท่ีก�าหนดไว้ โดย

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง เช่น ให้การ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจัดเตรียม เก็บรักษาของเคร่ืองใช้

ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ศึกษา สังเกต

อาการผู้ป่วยเพ่ือด�าเนินการพยาบาล และการรายงาน 

ช่วยช�าระร่างกายผู้ป่วย ป้อนอาหาร และช่วยเหลือให้ได้

รับอาหารท่ีมีคณุค่า ให้การพยาบาลและให้ยาทางปากตาม

ทีไ่ด้รบัมอบหมาย จดัท�าความสะอาดบรเิวณสิง่แวดล้อม

ผู้ป่วย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความ

สะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย บันทึกอุปสรรคปัญหา 

ในการปฏบิตังิาน และรายงาน หรอืปฏบิตังิานส่งเสรมิสขุ

ภาพอนามัย และการป้องกันโรค เช่น ช่วยเหลือพยาบาล

ในการตรวจครรภ์และท�าคลอดในรายปกตดิแูลช่วยเหลอื

พยาบาลในการพยาบาลแม่และเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรค 

หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข, 
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2553) และลกัษณะการท�างานของผูช่้วยพยาบาลเป็นการ

ช่วยเหลอืงานด้านการรกัษาพยาบาลเบ้ืองต้นทีไ่ม่มคีวาม

ยุ่งยากซับซ้อน แต่มีความจ�าเป็นท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะ

ในวิชาชีพด้านการรักษาพยาบาล (Fuerst & Wolff, 

1979) ซึ่งผู้ช่วยพยาบาลควรมีคุณวุฒิเป็นผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและท�าหน้าที่ปฏิบัติ

งานหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนัก

ของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการด�าเนินชีวิตการท�างานของ

บุคคลในแต่ละวันนั้นต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและมีการ

ติดต่อส่ือสารกัน ท�าให้บุคคลมีประสบเหตุการณ์ต่างๆ

ที่เข้ามากระทบตน 

บุคคลที่สามารถปรับตัวได้ดี มิใช่ผู้ที่ปราศจาก

ปัญหา แต่เป็นผู ้กล้าเผชิญปัญหา อุปสรรค และ

ความยุ ่ งยากในชีวิตอย ่างมีสติและไม ่หวาดหว่ัน 

ตลอดจนเป็นผู้พร้อมจะเผชิญความสุข ความทุกข์ใน

ชวีติ ไม่ยอมพ่ายแพ้หรอืท้อถอย (มาลนิ ีอยูโ่พธิ ์, 2545) 

อีกทั้งในความแตกต่างของบุคคลที่เผชิญปัญหากับ

เหตุการณ์แบบเดียวกันจะพบว่าวิกฤตของคนหนึ่งอาจ

จะไม่เป็นวกิฤตของอีกคนหนึง่โดยเฉพาะผูช่้วยพยาบาล

ทีท่�าการปฏิบัตงิานใหม่ซึง่อยูใ่นช่วงการเผชญิความแตก

ต่างระหว่างการท�างานบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์

วิกฤตอาจแสดงออกถึงความไม่สามารถเผชิญปัญหา

ได้และการไม่สามารถเผชิญปัญหาดังกล่าวจะกลายเป็น

ความเครยีด รวมทัง้สภาพการท�างานของผูช่้วยพยาบาล

มีลักษณะเป็นกะหรือท�างาน ไม่ตรงกับช่วงเวลาตาม

ปกติของการใช้ชีวิตประจ�าวัน จึงเป็นอาชีพที่บุคคล

ต้องปรับตัวอย่างสูงมาก ในเร่ืองการรับประทานอาหาร 

การพกัผ่อนนอนหลบั และการประกอบกจิกรรมในสงัคม

ซึ่งนอกจากส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางด้าน

ร่างกาย เช่นอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจด้วยอัน

อาจเป็นการน�าไปสู่ลักษณะมีความวิตกกังวลซึมเศร้า 

กลัวอย่างไร้ เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคงได้

เมื่ อบุคคลได ้ประเมินสถานการณ ์นั้นว ่ า

เป็นความเครียด บุคคลจะมีวิธีการขจัดหรือบรรเทา

ความเครียดท่ีเกิดขึ้น ในรูปแบบการเผชิญปัญหา 2 

ลักษณะ คือการมุ ่งแก้ปัญหา (Problem-focused 

coping) และการจดัการกบัอารมณ์ (Emotion-focused 

coping) ส่วน จาโลวคิ (Jalowiec, 1988 อ้างถงึในนติยา 

รอดพลอย, 2553)ได้พัฒนาแบบวัดการเผชิญปัญหา

ภายใต้กรอบแนวคิดการเผชิญปัญหาของลาซารัสและ

โฟล์คแมน โดยแบ่งรูปแบบการเผชิญปัญหาออกเป็น 

3 แบบคือ การเผชิญหน้ากับปัญหา (Confrontive 

coping) การจดัการกบัอารมณ์ (Emotion coping) และ

การจัดการกับปัญหาแบบประคับประคอง (Palliative 

coping) และใช้ในการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีการปรับ

ตัวและเผชิญปัญหาได้เหมาะสมจะสามารถคงความมี

สุขภาพดีไว้ได้ โดยบุคคลจะมีผลการปรับตัว 3 ด้าน 

คือ ด้านการท�าหน้าที่ทางสังคม (Social functioning) 

ขวัญและก�าลังใจ (Morale) และภาวะสุขภาพกาย 

(Somatic health) และท�าให้บุคคลเผชิญปัญหาได้ดี 

และแอนโทนอฟสกี (Antonovsky) นักจิตวิทยาสังคม 

กล่าวว่า ความเข้มแข็งในการมองโลก ช่วยให้บุคคล

สามารถจัดการกับส่ิงเร้าหรือเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ

ได้อย่างเหมาะสม เป็นการมองโลกและชีวิตท่ีแสดงถึง

การที่บุคคลมีความเชื่อมั่นอย่างย่ิงว่า เหตุการณ์จาก

สิ่งแวดล้อมภายใน และสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเกิดขึ้น 

และเข้ามากระทบนั้น เป็นสิ่งเร้าที่มีโครงสร้าง อธิบาย 

และท�านายเหตุการณ์ได้ สามารถจัดการกับสิ่งเร้า หรือ

เหตกุารณ์นัน้ๆ ได้และมองเหตกุารณ์นัน้ว่าเป็นสิง่ท้าทาย 

มคีณุค่า และคุม้ค่าในการท่ีจะเข้าไปเผชญิและจดัการกบั

สิ่งเร้าหรือสถานการณ์นั้นๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ ท�าให้

ความเครียดท่ีเกิดขึ้นลดระดับลง และคงไว้ซ่ึงภาวะ

สุขภาพท่ีดี สอดคล้องท่ีศึกษาถึง การเผชิญปัญหาตาม

แนวคดิของ ฟรายเดนเบอร์ก และลอูสิ (Frydenberg & 

Lewis, 1993) ใน 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) Solving the 

Problem หรอื Problem – Focused เป็นองค์ประกอบของ

การเผชิญปัญหา ท่ีแสดงถึงความพยายามของบุคคล

ในการใช้ความสามารถของตนเอง มาจัดการกับปัญหา
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หรือความเครียดนั้นๆ 2) Coping by Reference 

to Others เป็นองค์ประกอบของการเผชิญปัญหาท่ี

แสดงถึงความพยายามในการจัดการกับปัญหา โดย

อาศัยแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ 3) Non – Productive 

Coping เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการไม่สามารถ

เผชิญปัญหาได้หรือหลีกเลี่ยงปัญหา จากกรณีดังกล่าว

ผู้วิจัยศึกษาพบว่าวิธีการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม Rational Emotive 

Behavior Theory (REBT) เป็นวิธีการที่สามารถน�า

มาใช้กับผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาการเผชิญปัญหา

ความเครียดได้อย่างเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากเป้าหมายหลักของ REBT มุ่งการลดทัศนคติ

ที่มีผลเสียต่อบุคคล ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างหรือเพิ่มพูน

ปรัชญาชีวิตท่ีตั้งอยู ่บนหลักของเหตุผลและลดความ

วิตกกังวลได้ โดย คอเรย์ (Corey ,2009) กล่าวว่า 

ความเชื่อเบื้องต้นของทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์

และพฤติกรรม คือ ปัญหาทางด้านอารมณ์ซึ่งแยกออก

จากความรู้สึกโศกเศร้า เสียใจและคับข้องใจ เป็นผลของ

ความคิดอย่างไม่สมเหตุสมผล ท�าร้ายตนเอง ดังงาน

วิจัยของตามพงษ์ วงษ์จันทร์ (2550) และรุจิรา พงษ์ไสว 

(2552) กล่าวถึงการให้ค�าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์และพฤติกรรม น�าไปใช้ในการให้การปรึกษาพบ

ว่าสมาชิกกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อที่ไร้

เหตุผลเป็นบุคคลที่มีความคิดความเชื่อที่มีเหตุผล และ

ทิพวรรณ เมืองใจ (2553) ศึกษาการให้ค�าปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมช่วยให้สมาชิก

กลุ่มค้นหาอุปสรรคที่ขัดขวางการด�าเนินชีวิตที่จะน�ามา 

ซึ่งความสุข 

การเผชิญปัญหาตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive 

Behavior Theory) มูสและบิลลิ่ง (Moos & Billing, 

1982 อ้างถึงใน ภัควดี ปรีชาประพาฬวงค์, 2550) เป็น

จิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ให้ความสนใจในเรื่องการ

เผชิญปัญหา เขาอธิบายเกี่ยวกับการเผชิญปัญหาว่า มี

พื้นฐานมาจากแนวคิดของทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทฤษฎจีติวเิคราะห์ (Psychoanalytic Theory) 

เป็นทฤษฎีท่ีเน้นเกี่ยวกับโครงสร้างของบุคลิกภาพของ

มนุษย์ที่ประกอบด้วยโครงสร้างของจิต 3 ส่วน คือ อิด 

(Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego)

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life Cycle 

Perspective) เป็นทฤษฎีที่เน้นเกี่ยวกับพัฒนาการของ

บุคคลและประสบการณ์ในชีวิต

3. ทฤษฎวีวิฒันาการ (Evolution Theory and 

Behavior Modification) เป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ

ทักษะในการแก้ปัญหาและประเมินด้านความคิด

4. ทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมและสังคมเศรษฐกจิ 

(Cultural and Social Ecological Perspectives) เป็น

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จากทฤษฎีพ้ืนฐาน 4 แขนงนี้ Moos and 

Billing ได้รวบรวมแหล่งเกื้อหนุนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเผชิญปัญหาไว้ซึ่งได้แก่พัฒนาการของอีโก้ 

(Ego Eevelopment) การเชื่อความสามารถของตนเอง 

(Self-Efficacy) รูปแบบการนึกคิด (Cognitive Styles) 

ทักษะในการแก้ปัญหา ลักษณะสังคมและความเชื่อ

ดวงมณ ีจงรกัษ์ (2551) กล่าวว่า จติใจเป็นส่วน

หนึง่ของบคุลกิภาพ สาเหตท่ีุคนเรามสีขุภาพจติเสยีเพราะ

บุคคลท�าต่อตนเอง ดังนี้ บุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ท่ี

เลวร้าย (เหตุการณ์ = Antecedent) บุคคลรู้สึกผิดหวัง 

(ความรู้สึก = Consequence) บุคคลตอกย�้าความคิด

ที่ไร้เหตุผล (ความคิด = Beliefs) จากโครงสร้างกรอบ

ความคิด ABCDE เพื่อแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ที่รบกวน

จติใจและการเปลีย่นแปลง ทฤษฎ ีREBT เสนอโครงสร้าง

กรอบความคิด ABCDE เพื่อแสดงให้เห็นความคิดเป็น

ตัวก�าหนดสร้างอารมณ์ทางลบ และจัดการความคิดเพื่อ

เผชิญปัญหาได้อย่างไร 

A = เหตุการณ์ท่ีกระตุ้นเร้า (Activating 

Event) B = ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ (Beliefs) 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255620

C = ผลท่ีได้รับทางอารมณ์และพฤติกรรมซ่ึงก�าหนด

โดยความเชื่อ (Emotional and Behavioral 

Consequences) D = การโต้แย้งความเชื่อที่ส่งผล

รบกวนจิตใจ (Disputing Disturbance-Producing 

Beliefs) E = ทศันะใหม่มเีหตผุลและประสทิธภิาพท�าให้

พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนไป (New and Effective 

Rational Outlook)

ดั ง น้ั นผู ้ วิ จั ย จึ ง สน ใจศึ กษ า วิ จั ย  เ รื่ อ ง 

“ผลการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาล” 

ซึ่งคาดว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เผชญิปัญหาเพื่อให้ผู้ชว่ยพยาบาลสามารถจัดการปัญหา

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท�าให้วิชาชีพ

ผูช่้วยพยาบาลเป็นทีย่อมรบัต่อผู้ร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา 

ตลอดถึงผู้รับบริการยังส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน

โรงพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหาของ

ผู้ช่วยพยาบาล

สมมติฐานของการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะ

เวลาการทดลอง 

2. ผูช่้วยพยาบาลทีไ่ด้รบัการปรกึษากลุม่ ทฤษฎี

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ

ปัญหาในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

3. ผูช่้วยพยาบาลทีไ่ด้รบัการปรกึษากลุม่ ทฤษฎี

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ

ปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม

4. ผูช่้วยพยาบาลทีไ่ด้รบัการปรกึษากลุม่ ทฤษฎี

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ

ปัญหาในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

5. ผูช่้วยพยาบาลทีไ่ด้รบัการปรกึษากลุม่ ทฤษฎี

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ

ปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้าปฏิบัติงาน ปี 2554 ของ

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้หญิง 

ท่ีเข้าปฏิบัติงานปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 

จังหวัดระยอง จ�านวน 50 คน โดยท�าแบบวัดการเผชิญ

ปัญหา เลือกผู้ที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้น

ปัญหาคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ต�่ากว่า 25 ลงมา (ตามข้อ

จ�ากัดของงานวิจัย) จ�านวน 22 คน แล้วสอบถามความ

สมคัรใจเพือ่เข้าร่วมการทดลองได้จ�านวน 16 คน แล้วสุม่

ตัวอย่างเข้ากลุ่ม (Random Assignment) เพื่อจ�าแนก

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่งแบ่ง

เป็นกลุ่มละ 8 คน

ข้อจำากัดของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นผู้ช่วยพยาบาลท่ี

เข้าปฏิบัติงาน ปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้รับ

การพัฒนาด้านความพึงพอใจของการบริการลูกค้าจาก

หน่วยงาน ท�าให้ผู้ช่วยพยาบาลมีความสามารถในการ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์อย่างต่อเน่ือง จึง

เป็นทีส่งัเกตว่างานวจัิยนีไ้ม่พบกลุม่ตวัอย่างทีม่กีารเผชญิ

ปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์สูง (ค่าคะแนนสัมพัทธ์

สูงกว่า 0.75) งานวิจัยพบเฉพาะการเผชิญปัญหาแบบ

มุง่จัดการกบัปัญหาต�า่ (ค่าคะแนนสมัพทัธ์ต�า่กว่า 0.25) 

ดังนั้นการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างจึงได้กลุ ่ม

ตัวอย่างที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
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ปัญหา ที่มีคะแนนสัมพัทธ์ต�่ากว่า 0.25 เท่านั้น อย่างไร

ก็ตาม ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ที่มีความเท่าเทียมกัน กล่าวคือมีคะแนนการ

เผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และการเผชิญ

ปัญหาแบบมุง่จัดการกับอารมณ์ ท้ัง 2 กลุม่ไม่แตกต่างกัน

ตัวแปรของการวิจัย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 

1.1 วิธีการทดลอง แบ่งได้ ดังนี้

1 .1.1 การได ้รับการปรึกษากลุ ่ม 

แบบทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม

1.1.2 การปรึกษากลุ่มตามปกติของ

โรงพยาบาล

1.2 ระยะเวลาของการทดลอง แบ่งเป็น 3 

ระยะ

1.2.1 ระยะก่อนการทดลอง

1.2.2 ระยะหลังการทดลอง

1.2.3 ระยะติดตามผลการทดลอง

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 

การเผชิญปัญหา 

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การเผชิญปัญหา หมายถึง ความพยายาม

ของบุคคลท่ีจะเปลีย่นแปลงการกระท�าและ ความคิดเพือ่

จดัการกบัปัญหาท่ีเกดิจากความต้องการท้ังภายนอก และ

ภายใน ส่งผลต่อ ความรูส้กึ และสรรีะวิทยา ซึง่การกระท�า 

และความคิด สามารถผันแปรได้ตามสถานการณ์ และ

ประสบการณ์ เพื่อที่จะท�าให้ความเครียดน้ันคลี่คลาย

ลง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบวัดการเผชิญ

ปัญหาของยาใจ สิทธิมงคล (2552) 

2. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา 

หมายถึง การที่บุคคลเผชิญปัญหาแล้วใช้วิธีการเผชิญ

ปัญหา 2 ด้าน คือ การเผชิญความเครียด และการแก้

ปัญหา

3. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ 

หมายถึง การเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยงปัญหา โดยใช้

วิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถช่วยให้ความทุกข์ลด

ลงได้ เนื่องจากความคิดนั้นมักเป็นความคิดในทางลบ 

มี 6 ด้าน ได้แก่ การประเมินค่าใหม่ทางบวก การแสดง

ความรับผิดชอบต่อปัญหา การควบคุมตนเอง แสวงหา

การสนบัสนนุทางสงัคม ถอยห่าง การหนหีลกีเลีย่งปัญหา

4. การปรึกษากลุ ่ม แบบพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม หมายถึง กระบวนการให้การ

ปรึกษาที่ผู้น�ากลุ่มช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เปลี่ยนความ

คิด ทัศนคติ ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลให้สามารถคิดอย่าง

สมเหตุสมผล เมื่อเผชิญปัญหาโดยเข้าใจตนเอง บุคคล

อ่ืนและสิง่แวดล้อมได้อย่างสมเหตสุมผล โดยสมาชกิกลุม่

มุง่มัน่ในสิง่ท่ีเรยีนรูจ้ากกลุม่ไปปฏบิตักิบัสถานการณ์จรงิ

ในชีวิต การเข้ากลุ่มปรึกษา จ�านวน 12 ครั้ง เป็นเวลา 

6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ1 ชั่วโมง 30 นาที สิ่งที่

เกิดขึ้นในกลุ่มมีความส�าคัญ แต่สิ่งที่ส�าคัญมากกว่าคือ 

การน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ในระยะเวลาท่ีเว้นว่างจาก

การเข้ากลุ่ม และหลังจากการยุติกลุ่ม สถานการณ์กลุ่ม 

ช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ และมีความสามารถในการพ่ึง

ตนเอง และ ยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อเผชิญ

กบัปัญหาในการด�ารงชวีติ โดยมกีระบวนการปรึกษากลุม่ 

ทฤษฎแีบบพจิารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม ดังนี้

4.1 ขั้นแรก เป็นการสร้างสัมพันธภาพโดย

การยอมรับ ให้ความเข้าใจและแสดงความรู้สึกแท้จริงต่อ

ผู้รับค�าปรึกษา

4.2 ขั้นท่ีสอง คือ การตกลงร่วมกันถึง

เป้าหมายของการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการ

ปรึกษาร่วมกันก�าหนดปัญหา โดยค�านึงถึงโครงสร้าง 

กรอบความคิด ABCDEF มากกว่าก�าหนดว่าเหตุการณ์

ที่เป็นปัญหาคืออะไร

4.3 ขั้นที่สาม คือ การน�าเทคนิคของ REBT 

ไปฝึกท�าเป็นการบ้านในชีวิตประจ�าวัน
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4.4 ข้ันที่สี่ คือ การยุติการปรึกษา เพื่อรับ

ก�าลังใจ และประเมินผลหลังการทดลอง

5. ผู ้ช ่วยพยาบาล หมายถึง ผู ้ปฏิบัติงาน

มีหน้าท่ีสนับสนุนงานพยาบาลอย่างง่าย โดยให้การ

พยาบาลข้ันมูลฐานแก่ผู้รับบริการทั้งด้านร่างกายและ

จิตใจ ภายใต้การก�ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม

ค�าสั่งพยาบาล ตามแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่าง

ชัดเจน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เป็น

เพศหญิง ที่เข้าประจ�าการปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพ

ระยอง จงัหวัดระยองโดยได้วุฒิบัตรทีส่�าเรจ็การศกึษาจาก

สถาบันรับรอง ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

6. วิธีปกติ หมายถึง ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติ

งานตามเวลาท�างานที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ก�าหนดไว้ รวมทั้งท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

และก�าหนดเป็นกลุ่มควบคุมในการทดลอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย แบบวัดวิธีการเผชิญปัญหาที่ผู ้วิจัยที่

ผู้วิจัยได้ขออนุญาตจาก รองศาสตราจารย์ยาใจ สิทธิ

มงคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้

ขออนุญาตและแปลมาจากแบบวัดวิธีการเผชิญปัญหา 

(The Ways of Coping) ของลาซารัส และโฟล์คแมน 

(Lazarus & Folkman, 1984, pp. 328-333) 

2. โปรแกรมที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่โปรแกรม

การปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหา

กรอบแนวคิดของการวิจัย
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 5.  ผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง ผูป้ฏิบติังานมีหนา้ท่ีสนบัสนุนงานพยาบาลอยา่งง่าย โดยให้

การพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผูรั้บบริการทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ภายใตก้ารกาํกบัตรวจสอบโดยใกลชิ้ด

หรือตามคาํสั่งพยาบาล ตามแนวทางปฏิบติั หรือคู่มือท่ีมีอยูอ่ยา่งชดัเจน และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เป็นเพศหญิง ท่ีเขา้ประจาํการปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จงัหวดัระยองโดย

ไดว้ฒิุบตัรท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัรับรอง ใชร้ะยะเวลาเรียน 6 เดือน 

 6.  วธีิปกติ หมายถึง ผูช่้วยพยาบาลปฏิบติังานตามเวลาทาํงานท่ีทางโรงพยาบาลกรุงเทพ

ระยองกาํหนดไว ้รวมทั้งทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และกาํหนดเป็นกลุ่มควบคุมในการ

ทดลอง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบวดัวธีิการเผชิญปัญหาท่ี

ผูว้จิยั ท่ีผูว้จิยัไดข้ออนุญาตจาก รองศาสตราจารยย์าใจ  สิทธิมงคล คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีไดข้ออนุญาตและแปลมาจากแบบวดัวธีิการเผชิญปัญหา  (The Ways of  

Coping)  ของลาซารัส และโฟลค์แมน  (Lazarus & Folkman, 1984, pp. 328-333)   

2. โปรแกรมท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่โปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหา 

 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดของการวจิยั 

วธีิการทดลองและระยะเวลาในการทดลอง 

1. การทดลองมี 2 วธีิ ดงัน้ี 

    1.1 การปรึกษากลุ่ม แบบทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม 

    1.2 การปฏิบติังานตามเวลาทาํงานท่ี 

ทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง กาํหนดไว ้

2. เวลาการทดลอง 3 ระยะ ดงัน้ี 

    2.1 ก่อนการทดลอง 

    2.2 หลงัการทดลอง 

    2.3 ระยะติดตามผล 

 

การเผชิญปัญหา 

1. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบั

ปัญหา 

2. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจดัการกบั

อารมณ์ 

 

 

 

 

ตวัแปรตามตวัแปรต้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวจิยัแบ่งการทดลองเป็น 4 ระยะตามรูปแบบ

การวิจัยดังนี้

1. ระยะก่อนการทดลอง ให้กลุ่มตัวอย่างท�า

แบบวัดการเผชิญปัญหา แล้วคัดเลือกผู้ช่วยพยาบาล

ที่มีคะแนนสัมพัทธ์ในวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้น

ที่ปัญหาต�่ากว่า 0.25 (ตามข้อจ�ากัดของงานวิจัย) 

เข้าร่วมการทดลอง สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม (Random 

Assignment) เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม

ควบคุม 

2. ระยะทดลอง ผูวิ้จัยได้ทดลองการปรกึษากลุม่ 

ทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ตามโปรแกรมใช้

เวลาในการทดลอง จ�านวน 12 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

ๆ ละ 2 ครัง้ ๆ  ละ 1 ช่ัวโมง 30 นาท ีส�าหรบักลุม่ควบคมุ

ไม่ได้รับการปรกึษากลุม่ตามแนวทฤษฎพีจิารณา เหตผุล 

อารมณ์ และพฤติกรรม แต่ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน

ชีวิตประจ�าวันและการท�างานตามปกติ 

3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการให้การ

ปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม ให้กลุม่ตัวอย่างตอบแบบวดัการเผชญิปัญหา 

เพื่อท�าการทดสอบหลังการทดลอง (Post Test) จากนั้น

น�าแบบวัดมาตรวจ ได้คะแนนเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์

4. ระยะตดิตามผล หลงัจากทดลองแล้วเป็นเวลา 

2 สัปดาห์ จึงให้กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมจ�านวน 16 คน ตอบแบบวัดการเผชิญปัญหา 

เพ่ือติดตามผล (Follow up) จากนัน้น�าแบบวัดมาตรวจ 

รวมคะแนนเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ทั้งหมด

ผลการวิจัย
1. กลุ ่มท่ีได้รับการปรึกษากลุ ่มตามแนวคิด

ทฤษฎพีจิารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม มคีะแนน

รวมการเผชิญปัญหา ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง

การทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 79.86, 100.60 

และ 99.58 ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มที่ได้รับวิธีตามปกติ มี

คะแนนรวมการเผชิญปัญหาเป็น 75.76, 72.26 และ 

77.12 ตามล�าดับ

ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มท่ีได้รับการปรึกษากลุ่ม

ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรมมีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหา ในระยะก่อน

การทดลองเป็น 9.98 ระยะหลังการทดลองเป็น 12.58 

และระยะติดตามผลเป็น 12.45 ซึ่งพบว่าระยะหลัง

การทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง 

2.60 และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระยะ

ก่อนการทดลอง 2.47 และมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าระยะ

หลังการทดลอง 0.13 ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มควบคุม

ที่ได้รับวิธีตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหา ใน

ระยะก่อนการทดลองเป็น 9.47 ระยะหลงัการทดลองเป็น 

9.03 และระยะติดตามผลเป็น 9.64 ซึ่งพบว่า ระยะหลัง

การทดลองมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าระยะก่อนการทดลอง 

0.44 และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะ

ก่อนการทดลอง 0.17 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะ

หลังการทดลอง 0.61 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ

เผชิญปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับวิธีการปรึกษา

กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม และกลุม่ควบคมุทีไ่ด้รบัวธิตีามปกตติามระยะ

เวลาต่าง ๆ ของการทดลอง
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 2. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการเผชิญปัญหาระหวา่งวธีิการทดลอง

กบัระยะเวลาการทดลอง 

 

ตารางท่ี  1  วเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียการเผชิญปัญหาระหวา่งวธีิการทดลองกบั 

                   ระยะเวลาการทดลอง 
Source of variation df SS      MS        F           p

Between subject 15 112.04

         Group (G) 1 62.79 62.79 17.85 * .001

         SS w/in groups 14 49.25 3.52

Within subjects 32 80.17

         Interval 2 15.76 7.88 4.96 * .014

         IxG 2 19.98 9.99 6.29 * .006

         IxSS w/in groups 28 44.44 1.59

Total 47 192.21  
* p < .05                                                              

9.98 

12.58 12.45 

9.47 9.03 9.64 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหาผู้ช่วยพยาบาลในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุ่มควบคุมที่ได้รับวิธีตามปกติในระยะก่อนการทดลอง  

ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล

2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการเผชิญปัญหาระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการ

ทดลอง

ตารางที ่1 วเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียการเผชญิปัญหาระหว่างวธิกีารทดลองกบั ระยะเวลาการทดลอง
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                   ระยะเวลาการทดลอง 
Source of variation df SS      MS        F           p

Between subject 15 112.04

         Group (G) 1 62.79 62.79 17.85 * .001

         SS w/in groups 14 49.25 3.52

Within subjects 32 80.17

         Interval 2 15.76 7.88 4.96 * .014

         IxG 2 19.98 9.99 6.29 * .006

         IxSS w/in groups 28 44.44 1.59

Total 47 192.21  
* p < .05                                                              

9.98 

12.58 12.45 

9.47 9.03 9.64 

* p < .05 

จากตารางที ่1 พบว่า มปีฏสัิมพนัธ์ระหว่างวิธกีารทดลอง กบัระยะเวลาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 

(F = 6.29) คะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหา ระหว่างระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (F = 4.96) และคะแนนเฉลี่ยของผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับ

การปรกึษากลุม่ตามแนวคดิทฤษฎ ีแบบพจิารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม และกลุม่ควบคมุท่ีได้รับวธีิตามปกติ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (F = 17.85) นั่นคือวิธีการทดลอง และระยะเวลา ส่งผลร่วมกัน

ต่อการเผชิญปัญหา และวิธีการทดลองแต่ละวิธี 

3. ผลการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหาเป็นรายคู่ ของผู้ช่วยพยาบาลท่ีเข้าประจ�า

การปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง ในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ด้วยวิธีทดสอบ

แบบนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Method) 

 ค่าเฉลี่ย ระยะก่อนการทดลอง ระยะติดตามผล ระยะหลังการทดลอง

9.98 12.45 12.58

9.98 -  2.47*  2.60*

12.45 -  0.13

12.58 -

r 2 3

q.95 (r,14) 3.03 3.70

 
( )14,.95 rq error

n
MS

1.53 1.87

* p < .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่

ได้รบัการปรกึษากลุม่ตามแนวคดิทฤษฎ ีพจิารณาเหตผุล 

อารมณ์ และพฤติกรรม มีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหา 

ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ย

การเผชิญปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อน

การทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

คะแนนเฉลี่ย การเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลอง

และติดตามผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม

สมมติฐาน ดังนี้

1. ผลการวิจัยพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ

ทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 กล่าว

คือ ในระยะก่อนการทดลอง ผู้ช่วยพยาบาลในกลุ่มที่

ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่ม

ควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหาใกล้เคียงกัน 

เนื่องจากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี 

แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ของผู้ช่วย

พยาบาล ได้เสนอแนะถึงการเผชิญปัญหา และให้สมาชิก

กลุ่มได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิด อารมณ์ 

และพฤติกรรม ว่าหากบุคคลมีความคิดความเช่ือท่ีไม่

สมเหตุสมผล จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ฝึกให้สมาชกิโต้แย้งความคดิ ความเชือ่ท่ีไม่สมเหตสุมผล 

ท่ีมต่ีอสถานการณ์ต่างๆ เกดิความคดิท่ีสมเหตสุมผล ส่ง

ผลให้แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามมา และประยุกต์

ทฤษฎี ABC เข้ากับปัญหาและการขึ้นฝึกปฏิบัติงานใน

ชีวิตประจ�าวัน มีโอกาสได้ระบายความรู้สึก ได้ช่วยเหลือ

กันภายในกลุ่ม ท�าให้บรรยากาศภายในกลุ่มเป็นไปอย่าง

อบอุ่น เป็นกันเอง และการท�าการบ้านที่ได้รับมอบหมาย

ในการเข้ากลุ่มแต่ละคร้ังผู้ช่วยพยาบาลสามารถเผชิญ

ปัญหาได้สงูขึน้ ลกัษณะเช่นนีถ้อืว่า มปีฏสัิมพนัธ์ระหว่าง
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วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุกัญญา มหัทธนานันธ์ (2544) ที่ได้

ศึกษาพบว่า การให้ค�าปรึกษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม กับการใช้กิจกรรมกลุ่มต่อความ

ภาคภูมิใจในตนเองของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็ก

หญิงจังหวัดสระบุรี มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง

กับระยะเวลาของการทดลอง นอกจากน้ียังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เสาวภา บูรณเจริญกิจ (2546) ที่พบ

ว่าการใช้โปรแกรมการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและ

การให้ค�าปรึกษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ

พฤติกรรม เพือ่พัฒนาความเชือ่มัน่ในตนเองของนักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง และ

วิธีการทั้ง 2 วิธีสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการให้ค�าปรึกษากลุ่มแบบ

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่ง

ทีส่ามารถช่วยให้ผู้ช่วยพยาบาล สามารถพฒันาความคดิ 

ความเชือ่ทีไ่ม่มเีหตผุล ให้สามารถสร้างกระบวนการด้าน

ความคดิสามารถเผชิญปัญหาได้สงูขึน้ ซึง่ส่งผลให้ผูช่้วย

พยาบาลกลุม่ทีไ่ด้รบัการปรกึษากลุม่แบบพจิารณาเหตผุล 

อารมณ์ และพฤติกรรมมีคะแนนการเผชิญปัญหาสูงขึ้น

หลังการทดลองและระยะติดตามผล

พบว่าการให้ค�าปรึกษากลุ ่ม แบบพิจารณา

เหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม เป็นอกีวธิหีนึง่ทีส่ามารถ

ช่วยให้ผูช่้วยพยาบาล สามารถพฒันาความคดิ ความเชือ่

ทีไ่ม่มเีหตผุล ให้สามารถสร้างกระบวนการด้านความคดิ

สามารถเผชญิปัญหาได้สงูขึน้ ซึง่ส่งผลให้ผูช่้วยพยาบาล

กลุ่มทีไ่ด้รบัการปรกึษากลุม่แบบพจิารณาเหตผุล อารมณ์ 

และพฤติกรรมมีคะแนนการเผชิญปัญหาสูงขึ้นหลังการ

ทดลองและระยะติดตามผล

2. ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษา

กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 

และพฤตกิรรมมีการเผชญิปัญหาในระยะหลงัการทดลอง

และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากผู้ช่วย

พยาบาลทีไ่ด้รบัการปรกึษากลุม่ตามแนวคดิทฤษฎ ีแบบ

พจิารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรม มคีวามไว้วางใจ

ผู้รับการปรึกษา โดยโปรแกรมการปรึกษา คร้ังท่ี 1-2 

เป็นการสร้างความคุ้นเคย สร้างสัมพันธภาพระหว่าง

ผู ้ให้การปรึกษาและผู ้ช ่วยพยาบาลท่ีรับการปรึกษา

สามารถเปิดเผย ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของ

ตนที่มีต่อประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอิทธิพลของการ

เผชิญปัญหาที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆ กล่าวคือ ผู้ช่วย

พยาบาลท่ีได้เรียนรู้ว่าการเผชิญปัญหาท่ีไม่เหมาะสม 

เมื่อได้รับการปรึกษาก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเผชิญ

ปัญหาและสามารถน�าไปปรับใช้จนเกิดการพัฒนาพฤติ

กรรรมการเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลองสูงกว่า

ผู้ช่วยพยาบาลกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กนกศรี จาดเงิน (2543) ที่ศึกษาผลการให้ค�าปรึกษา

เปรียบเทียบผลของการให้ค�าปรึกษาเปรียบเทียบผลของ

การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการให้ค�าปรึกษาแบบ

พิจารณาเหตุผล และอารมณ์ท่ีมีต่อภาวะซึมเศร้าของ

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี พบว่า 

นกัเรียนท่ีได้รับการให้ค�าปรึกษาแบบพิจารณาเหตผุลและ

อารมณ์ มภีาวะซมึเศร้าลดลงต�า่กว่ากลุม่ควบคุมในระยะ

หลังการทดลอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา 

อิงคสุวรรณ (2543) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลการ

ให้ค�าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล และอารมณ์กับการ

เสนอตวัแบบทีม่ต่ีอการลดภาวะซมึเศร้าด้านสมัพนัธภาพ

ในครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 

นักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในภาวะซึมเศร้า

ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนกลุ่มการการ

ให้ค�าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล และอารมณ์กับกลุ่ม

ควบคุมในระยะหลังทดลองแตกต่างกัน

สรุปได้ว่า ผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้ารับการปรึกษา

กลุม่แบบพจิารณาเหตผุล อารมณ์ และพฤตกิรรมช่วยให้

ผู้ช่วยพยาบาล ได้น�าการเผชิญปัญหาไปใช้เกี่ยวกับการ

ท�างานทีต่กึผูป่้วยใน สามารถเข้าใจผูร้บับรกิารและผูร่้วม

งานมากขึ้น ยังได้รับการยอมรับจากทีม และผู้รับบริการ 
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จนกระทั่งได้รับค�าชมจากลูกค้าภายในและภายนอก มี

คะแนนความพงึพอใจจากผูร้บับรกิารสงูสดุ ติดต่อกนัถงึ 

3 เดือน และได้ค้นพบว่าถ้าสามารถเผชิญปัญหาของ

ตนเองได้ก็จะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วาง

ไว้จากแนวคิดทฤษฎีนี้ท�าให้โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม

แนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม ช่วยให้กลุ่มทดลองได้มีการเผชิญปัญหาสูง

กว่ากลุ่มควบคุม 

3. ผู ้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการปรึกษากลุ ่ม

ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม มีการเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลอง

และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อน ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 3 เนื่องจากการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

มีแนวความคิดว่า อารมณ์ เหตุผลและพฤติกรรมของ

บุคคลมีความสัมพันธ์กันโดยที่ความคิดและการรับรู ้

ต่อสภาพการณ์ต่างๆเป็นตัวก่อให้เกิดความรู ้สึกซึ่ง

จะส่งผลต่อการกระท�าของบุคคล ในประเด็นของการ

เผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาล จากการปรึกษากลุ่ม

ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรมในครั้งที่ 3-4 ที่เน้นให้ผู้ช่วยพยาบาลส�ารวจ

ความคิด เกี่ยวกับการเผชิญปัญหาในการขึ้นฝึกบนหอ

ผู้ป่วย และผู้ช่วยพยาบาลได้ทราบถึงแนวคิดนั้นๆว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความคิด

ของผู้ช่วยพยาบาลเองทั้งสิ้น โดยผู้วิจัยเปิดโอกาสให้

ผู้ช่วยพยาบาลได้ส�ารวจและรับรู้ความคิดน้ัน และคอย

สนับสนุน กระตุ้นให้ผู้ช่วยพยาบาลเปิดเผยต่อกลุ่มเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมเหตุ สมผลนั้น และเพื่อ

ส�ารวจมมุมองของผูช่้วยพยาบาลในกลุม่ทดลองได้กว้าง

ข้ึน ซึง่ การปรึกษากลุม่ตามแนวคดิทฤษฎ ีแบบพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ช่วย

พยาบาลสามารถมุ่งเน้น และปรับความคิด ความเชื่อ 

ที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นด้วยตนเอง ก่อให้เกิดแนวคิดใน

การกระท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ดีขึ้น และสามารถ

น�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วน

รวมในด้านอื่นๆซึ่ง เมื่อจบการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ 

ผู้ช่วยพยาบาลในกลุ่มทดลอง ก็ยังสามารถเผชิญปัญหา

ดีกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล สอดคล้องกับงาน

วจัิยของ สกุญัญา มหัทธนานนัท์ (2544) ท่ีศกึษาผลการ

ให้ค�าปรึกษากลุม่ตามทฤษฎพีจิารณาเหตผุล อารมณ์ และ

พฤตกิรรม กบัการใช้กจิกรรมกลุม่ท่ีมต่ีอความภาคภมูใิจ

ในตนเองของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัด

สระบุรี พบว่าเด็กหญิงทั้งสองกลุ่มมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของและสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ชราพร สนิทภักดี (2545) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรม

การเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีต่อคุณค่าแห่งตนและภาวะ

ซึมเศร้าของ เยาวชนหญิงที่กระท�าผิดในสถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ากลุ่ม

ทดลองมีคุณค่าแห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะหลัง

การทดลองและระยะติดตามผล 

สรุปได้ว่า ผู้ช่วยพยาบาล ท่ีได้รับการปรึกษา

กลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ถึง

แม้เวลาผ่านไปแล้ว กระบวนการเผชิญปัญหาที่ไม่สม

เหตุสมผลให้เป็นการเผชิญปัญหาแบบสมเหตุสมผลได้ 

และเมื่อส้ินสุดการทดลอง ผู้ช่วยพยาบาล สามารถน�า

การเผชิญปัญหาเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและส่วนรวม จึงกล่าวได้ว่า การเผชิญปัญหาแบบ

สมเหตุสมผลของแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม สามารถท�าให้ผู้ช่วยพยาบาลมี

การพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น และมีความคงทนอีกด้วย

4. ผู ้ช ่วยพยาบาล ในกลุ ่มทดลองที่ได้รับ

การปรึกษากลุ ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมีการเผชิญปัญหาใน

ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง ซึ่ง

เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 4 พบว่าการปรึกษากลุ่ม

ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรมในขั้นตอนการให้การปรึกษา คร้ังท่ี 5-8 
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ผู้ให้การปรึกษาเน้นการเปลี่ยนความคิด ความเชื่อและ

วิเคราะห์ความเช่ือที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ว่าสิ่งที่เกิด

ขึ้นล้วนแล้วเกิดจากความคิด ความเชื่อ ของผู้ช่วย

พยาบาล โดยผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้วางเงื่อนไขเองทั้งสิ้น 

เช่น ผู้ช่วยพยาบาลไม่ไปร่วมงาน Safety Goal ของ

โรงพยาบาล เนื่องจากการช่วยเหลืองานโรงพยาบาลมิใช่

เรื่องของตน ซ่ึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

(Activating Experience) คือผู้ช่วยพยาบาลไม่ไปร่วม

งาน Safety Goal ของโรงพยาบาล ความคิด ความเชื่อ 

(Belief) ของผู้ช่วยพยาบาลที่เกิดขึ้น คือการไปร่วมงาน

เป็นสิ่งน่าเบื่อ และมิใช่เรื่องของตน (ความคิดความเชื่อ

ที่ไม่สมเหตุสมผล) และการฝึกคิดให้สมเหตุสมผลคือ 

การเข้าร่วมงาน Safety Goal ของโรงพยาบาลได้ความ

รู้เพิ่มขึ้นส่วนผลของพฤติกรรม (Consequence) ก็คือ

ผู้ช่วยพยาบาลเกิดความไม่สบายใจ เนื่องจากเห็นคน

อื่นก็ท�าเช่นกันปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงเกิดผล ทั้งอารมณ์ 

และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กระบวนการปรึกษากลุ่ม

ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม จึงเน้นขจัดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนี้

ออกไป โดยผู้ช่วยพยาบาลเองสามารถตั้งค�าถามโต้แย้ง 

(Disputing) ความคิดที่ไม่สมเหตุ สมผล เช่น ท�าไมฉัน

ต้องไปร่วมงานโรงพยาบาลด้วย ส่วนผล (Effects) ของ

การที่ได้ขจัดความเชื่อที่ไม่สมเหตุ สมผลคือ ความคิด

ที่เหมาะสม เช่นเริ่มส�ารวจตนเองเมื่อมีส่วนร่วมในการ

ท�าประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ซึ่งพบว่า กระบวนการสร้าง

ความคิดความเชื่อที่สมเหตุ สมผล นั้น ได้ช่วยให้ผู้ช่วย

พยาบาลมีพลังในการเสริมสร้างศักยภาพในตนเองเพื่อ

ให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วยความคิด

ความเชื่อที่สมเหตุ สมผลต่อไป 

สรุปได้ว่าผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการปรึกษา

กลุ่มแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม สามารถพัฒนาความคิด ความเชื่อที่ไม่

สมเหตุสมผลให้เกิดความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผล

ได้โดยอาศยักระบวนการคดิแบบ ABCD ตามทฤษฎขีอง

เอลลิส จึงท�าให้การเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาลหลัง

การทดลอง ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

5. ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษา

กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรมท่ีได้รับการปรึกษากลุ ่มตามแนวคิด

ทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

มีการเผชิญปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการ

ทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 5 ทั้งนี้เพราะ

การเผชิญปัญหามีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ บุคคล

ท่ีมีอารมณ์ไม่เหมาะสม จะมีการเผชิญปัญหาท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพหรือมีความคิดที่ไม่เหมาะสม หากสามารถ

แก้ไขกระบวนการดงักล่าวด้วยวธิกีารให้การปรกึษากลุม่

ตามแนวคิดทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม ช่วยให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถมองเหน็คณุค่า

ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาการเผชิญปัญหา ช่วยให้

ผู้ช่วยพยาบาลแสดงออกถึงอารมณ์และพฤติกรรม ที่

เหมาะสมจากกระบวนการปรึกษา ในครั้งที่ 9-11 ที่เกิด

กระบวนการพัฒนาความคิดในขั้นเห็นคุณค่า และขั้น

ที่ 12 พัฒนาในขั้นการจัดระบบความคิด โดยให้ผู้ช่วย

พยาบาลท�าการบ้านเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ เหน็คุณค่า 

รวมถึงสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีเห็น

คุณค่า ซึ่งเป็นขั้นตอนให้ผู้ช่วยพยาบาลน�ากระบวนการ

ปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมเหตุ สมผล มาเป็นความ

คิดที่สมเหตุ สมผล ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดย

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการกระตุ้น ชักชวน ชี้แจงเหตุผล ข้อมูล

เชิงประจักษ์ ตรรกวิทยา นอกจากนี้ผู้วิจัยมีบทบาท ใน

การเอื้ออ�านวยให้ผู ้ช่วยพยาบาลฝึกการโต้แย้งความ

คิดต่าง ๆ ท่ีไม่สมเหตุสมผลได้ด้วยตนเอง และผู้วิจัย

ได้สนับสนุนให้ก�าลังใจผู้ช่วยพยาบาลเกิดกระบวนการ

คิดได้ด้วยตนเองให้ดียิ่งขึ้น จนผู้ช่วยพยาบาลสามารถ

พัฒนาการเผชิญปัญหาด้านประโยชน์ส่วนรวมได้ดี 

คงทน ถึงแม้จะผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ผู้ช่วยพยาบาลก็

สามารถรักษาระดับการเผชิญปัญหาได้ดีกว่าสอดคล้อง

กับงานวิจัยของประภาส ณ พิกุล (2537) ศึกษาผลการ
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ให้ค�าปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ

พฤติกรรม ทีมีต่อทัศนะคติความเป็นหญิงของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ด้รบัการให้ค�าปรกึษาตามทฤษฎี

พิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีทัศนคติต่อ

ความเป็นหญิงดีขึ้น มากกว่าที่ได้รับข้อสนเทศ ในระยะ

ติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง

สรุปได้ว่าผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการ

ปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม สามารถปรับเปลี่ยนความคิด

ตนเองได้ และสามารถพฒันาระบบความคดิไปเป็นระบบ

ความคิดที่สมเหตุสมผล มองเห็นคุณค่า และสามารถ

เผชิญปัญหาทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้เวลาการทดลอง

ได้สิ้นสุดไป 2 สัปดาห์ ผู้ช่วยพยาบาลสามารถเผชิญ

ปัญหา และสามารถปรับระบบความคิดที่สมเหตุสมผล

ได้ จึงเห็นได้ว่าการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีแบบ

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ

ปัญหาของผู้ช่วยพยาบาลในระยะติดตามผลสูงกว่ากอ่น

การทดลอง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า วิธีการปรึกษากลุ ่ม

ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม สามารถช่วยให้ผู้ช่วยพยาบาล มีการเผชิญ

ปัญหาท่ีดีขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัย

ไปใช้ดังนี้

1. การปรึกษากลุ ่มตามแนวคิดทฤษฎีแบบ

พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม สามารถช่วยให้

ผูช่้วยพยาบาล มกีารเผชญิปัญหาท่ีดีข้ึน ดงันัน้ ผู้จดัการ 

หัวหน้างาน ควรส่งเสริมและน�าโปรแกรมวิธีการปรึกษา

กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 

และพฤติกรรม ในการพัฒนาการเผชญิปัญหาไปประยกุต์

ใช้กบัผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลให้เกดิการพฒันาอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

2. การที่จะน�าวิธีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด

ทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ไป

ใช้ปฏิบัติจริง ผู้ให้การปรึกษาควรท่ีจะศึกษาวิธีการให้

เข้าใจถึงขั้นตอน หลักการ และวิธีด�าเนินการให้ถูกต้อง 

ตลอดจนการฝึกทักษะให้เกิดความช�านาญก่อนที่จะน�า

ไปปฏบิตัจิรงิ โดยเฉพาะเทคนคิวธิกีาร ข้อดแีละข้อจ�ากดั 

เพ่ือท่ีจะสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์

ตามต้องการ
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บทคัดย่อ
การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายของการวิจัยเพือ่ศกึษาปัจจยัและระดบัผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554 ก�าหนด

อ�าเภอเป็นชั้นในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 59 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้าราชการครู 341 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบเติมข้อความและแบบสอบ ถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 

โดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 

ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้พบว่าอยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระ

การเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ

มาก 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตรปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ 

3. ปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมและ

รายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ด้านหลักสูตร 

(X
3
) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีโดยรวม(Ŷ) ได้ร้อยละ 09.10 และพยากรณ์สามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ Ŷ= 26.054 + 3.640(X
3
)

คำาสำาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

Abstract
This research aimed to study the factors affecting the achievement of students in secondary 

schools under the office of Prachinburi Primary Education Service Area and the relationship between 

the factors and students’ achievement regression equation. The sample comprised of school teachers 

in the secondary schools under the office of Prachinburi Primary Education Service Area. They 

were selected through classified random sampling based on district location. Ninety five schools 

were identified and 341 teachers were selected for the study. The data collection instrument was 

four scale questionnaires. Means, standard deviations, Pearson correlation coefficients and stepwise 

multiple regression analysis were used for data analysis. The major findings were as follows;

1. The students. Achievement, according to the result of the National Education Testing 

(O-NET) of the 2554 year was below average. When consider individual subject strand it was 

found that all of them were below a threshold. 

2. The factors that affected students. Learning achievement were; teacher factor, 

administrator factor, curriculum factor, learning resource factor, peer factor, family factor and 

attending tutoring class factor, all were ranked at high level.
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3. The factors were high positively correlated with students. Learning achievement at .05 

statistical significance.

4. The best predicting equation in curriculum aspect can predict students’ learning 

achievement for 9.10 percents. It can predict the overall students’ achievement with the statistical 

significant level of .05 

The regression equation of the scores is Ŷ = 26.054 + 3.640 (X
3
)

Keywords : Factors affective achievement/ Learning achievement/ Prachinburi Primary EducationAL 

Service

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนา

คุณภาพมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้ง

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจน

องค์ความรู ้ด้านต่างๆ ยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็น

สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based 

society and economy) กล่าวคือ เป็นสังคมที่มุ่งเน้น

การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นฐานที่ส�าคัญ

ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศ

ต่าง ๆ  ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับอิทธิพลจาก

สังคมแบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ส่งผลให้แต่ละประเทศ

มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในประเทศของตน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่

มีคุณภาพสูง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ให้รุดหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้ 

ส�าหรับประเทศไทย การจัดการศกึษาในยุคเศรษฐกจิฐาน

ความรู้ เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายในกลุ่มคน

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้น�าประเทศ กลุ่มนักการศึกษา 

หรือแม้แต่กลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะความเชื่อท่ี

ว่าการศกึษาเป็นกลไกหลกัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

ดังนั้นการเสาะแสวงหาข้อความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับยุทธวิธี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีค่ายิ่ง

ต่อการพัฒนาประเทศชาติ (อุไรรัตน์ ส�าเริงวงศ์, 2549, 

หน้า 43-44) 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวดัชนี

ช้ีวัดคุณภาพท่ีส�าคัญทางการศึกษาจึงมีนักจิตวิทยา

และนักการศึกษาได้ท�าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างกว้างขวาง จากการศึกษา

พบว่า สาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา

จากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน บลูม (Bloom, 1976, p. 

139) กล่าวว่า สิ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คือคุณภาพการเรียนการสอนหมายถึงประสิทธิภาพซึ่ง

ผู ้เรียนจะได้รับความส�าเร็จในการเรียนรู้ซ่ึงได้แก่การ

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงของครู 

การได้รับค�าแนะน�าซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮาวิก

เอิร์ทและนิวกราเทน (Harvighurs & Neugraten, 

1969, p. 159) ท่ีว่าตัวบ่งช้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความสามารถท่ีติดตัว

มาแต่ก�าเนดิ องค์ประกอบด้านชวีติครอบครวันกัเรยีนจะ

ประสบความส�าเร็จได้ดี จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมจาก

ทางบ้านอย่างเหมาะสม โดยผูป้กครองต้องมกีารแบ่งปัน

เวลาให้แก่นักเรียนหาวิธีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ เพ่ือ

จะช่วยให้นักเรียนประสบความผลส�าเร็จในการเรียนอาจ

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนด้วยกลวิธี และแรงจูงใจต่าง 

ๆ อย่างจริงจัง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางบ้านได้แก่ 

การมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลทุกคนในบ้านของ

นกัเรยีนจนท�าให้นกัเรยีนมสีภาพจติด ีรูส้กึสบายใจ อบอุน่

ใจ ขณะอยูบ้่าน อกีทัง้ยงัมผีูป้กครองสนใจเอาใจใส่ต่อการ

เรียนของนักเรียน ท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

ดงันีแ้ล้วจะส่งผลให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255634

ทั้งน้ีองค์ประกอบด้านคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียน องค์ประกอบหนึ่งคือครู ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท

ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

ถ้าครูได้ท�าการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จะท�าให้นักเรียน

เกิดความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นครูจึงสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ให้สูงขึ้นได้ และเพรสคอร์ท (Prescott, 1961, pp. 

17-64) ได้สรุปองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนคือองค์ประกอบด้านความ

สัมพันธ์ในหมูเ่พือ่นวยัเดยีวกนั (Peer Group Factors) 

ได้แก่ ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน 

ทั้งทางบ้านและทางโรงเรียนซึ่งตรงกับแนวความคิด

ของ สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์ (2532, หน้า 4-6 ) ได้กล่าว

ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงหรือต�่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

องค์ประกอบทางด้านสตปัิญญาเพยีงอย่างเดยีวยงัมอีงค์

ประกอบสภาพของระบบโรงเรียน นักเรียนต้องอยู่ร่วม

กับเพื่อนในโรงเรียน มีการท�างานหรือร่วมกิจกรรมเป็น

หมู่คณะ โดยเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนก�าลังเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น 

การเข้ากลุม่เพือ่นและการยอมรบัซึง่กนัและกนัทางสงัคม

จงึเป็นปัญหาอย่างหน่ึงของนกัเรยีน สถานภาพทางสงัคม

มิติของนักเรียนจึงมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน อัจฉรา สุขารมณ์ (2530, หน้า 11-40) ได้กล่าว

ไว้ว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

องค์ประกอบด้านปัญหาส่วนตัวของนักเรียนจ�าแนก

เป็นส่วนย่อย ดังน้ี ปัญหาส่วนตัวด้านความสัมพันธ์

กับเพ่ือน ปัญหาด้านส่วนตัวด้านความสัมพันธ์กับครู 

องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางบ้านแบ่งเป็น 4 

ด้าน ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว ด้านที่อยู่อาศัยด้านความคาด

หวังของบิดามารดา นอกจากนี้ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ (2530, หน้า 37-39) กล่าวถึงองค์

ประกอบทีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในด้านโรงเรียนว่า โรงเรียนและการจัดการศึกษา

ในโรงเรยีน มคีวามส�าคญัมากต่อสภาพการเรยีนการสอน 

อันมีผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่าระดับความ

สามารถของนักเรียน เพราะนักเรียนจะมีความสุขต่อการ

เรียนการสอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ต่อครู และ

บรรยากาศในโรงเรียน และกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ในด้าน

โรงเรียน 3 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหลักสูตร การจัดอาคารสถานที่ในโรงเรียน ปัจจัย

เกี่ยวกับผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 

ซึ่งเป็นหัวหน้า สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับนักเรียน

และกบัคร ูอาจารย์ ตลอดจนความสามารถในการบรหิาร

งานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนท้ังสิ้น ปัจจัยเกี่ยวกับครู อาจารย์ใน

โรงเรียน ได้แก่ อัตราเฉลี่ยของครูกับนักเรียน ความ

สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ประสบการณ์ในการสอน 

วุฒิทางการศึกษาตลอดจนขวัญก�าลังใจของครูในการ

ปฏิบัติหน้าที่การสอน ทราฟเวอร์ (Travrs, 1953, pp. 

17-46) กล่าวว่าสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนนอกเหนือจากสติปัญญาคือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

และ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 191) 

กล่าวว่า การเรียนเพิ่ม เป็นการเรียนหลังจากที่ได้เรียน

จากบทเรียนนั้นแล้วทบทวนสิ่งนั้นซ�้าแล้วซ�้าอีก จ�าได้

แม่นย�าและนานขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนมากรู้อยู่แล้ว เช่น 

การท่องจ�าต่าง ๆ  ในเวลาเย็นก่อนกลับบ้านของนักเรียน 

การทบทวนบทเรียนก่อนสอบซ่ึงเป็นการฝึกหัดเพ่ือ

ให้การเก็บความจ�าอยู่ได้นานและยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จากการศึกษา ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้าง

ต้น จะเห็นได้ว่า มีปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผล

สมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน ตามที่นกัการศึกษาได้

ด�าเนินการศึกษาค้นคว้ามา 

จงัหวดัปราจนีบรุเีป็นจงัหวดัหนึง่ ทีม่กีารจดัการ

เรียนการสอนหรือมีสถานศึกษาในทุกระดับต้ังแต่ระดับ

ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มีแหล่งพัฒนา

ความรู้และทักษะในการศึกษาส�าหรับผู้ท่ีไม่มีโอกาส
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เข้าศึกษาในระบบโรงเรียน ประชาชนชาวปราจีนบุรีจึง

มีโอกาส ที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงค่อนข้างมาก 

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, 2553, หน้า 

23-24) จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยมีผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 

2553 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

เฉลี่ย 42.70 วิชาสังคมศึกษาฯเฉลี่ย 40.59 วิชาภาษา

อังกฤษเฉลี่ย 14.25 วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 20.00 วิชา

วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 28.07 วิชาสุขศึกษาฯเฉลี่ย 72.52 

วิชาศิลปะเฉลี่ย 27.99 วิชาการงานอาชีพฯเฉลี่ย 46.45 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา 36.94 (สทศ. NIETS, 2553) 

ซึง่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า มปัีจจยั

ต่าง ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามที่ได้ท�าสอบน้ันอยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

อันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อครู ท่ีจะต้องท�าการ

ทบทวน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรที่ส ่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบกับผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในระดับต�่า

กว่าเกณฑ์มาตรฐานท�าให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจที่จะท�าการศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน�าไปเป็นแนวทาง

การหาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวม และ

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางการศึกษาดังกล่าว

ตามล�าดับต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน

ผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อ

การเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว 

และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรี

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตรปัจจัยด้าน

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย

ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษกับผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ต้น สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดปราจีนบุรี

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นจากปัจจยั ด้านคร ูปัจจยั

ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร

เพ่ือการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพ่ือน ปัจจัยด้าน

ครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ

คำาถามของการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มุ ่งศึกษาในเรื่อง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาจงัหวดัปราจนีบรุ ีดงันัน้ค�าถามในการศกึษา

ค้นคว้าครั้งนี้คือ
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1. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน

หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน

การเรียนพิเศษ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักัดส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด

3. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน

หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และปัจจัยด้านการ

เรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่

4. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน

หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน 

ปัจจยัด้านเพือ่น ปัจจยัด้านครอบครวั และปัจจัยด้านการ

เรียนพิเศษ สามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้หรือไม่

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย

ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการ

สอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัย

ด้านการเรียนพิเศษมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อผล

สมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรี

2. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน

หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน

การเรียนพิเศษ สามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรท่ีใช ้ในการวิจัยครั้งนี้  ได ้แก ่ 

ข ้าราชการครูของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 3,084 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ข ้าราชการครูของโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจนีบรุ ีปีการศกึษา 2554 จ�านวน 3,084 คน ได้กลุม่

ตัวอย่างจ�านวน 341 คน โดยค�านวณหากลุ่มตัวอย่าง

ตามตารางก�าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างของเครจซีแ่ละ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) ก�าหนดอ�าเภอเป็นชั้นในการสุ่ม

ได้กลุ่มตัวอย่าง 59 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

ข้าราชการครู 341 คน 

3. ตัวแปรศึกษา

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านครู ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร 

เพ่ือการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพ่ือน ปัจจัยด้าน

ครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

วิธีดำาเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.แบบเติมข้อความ (Open-Ended) ในแต่ละ

กลุม่สาระการเรียนรู้รายวชิา ภาษาไทยคณติศาสตร์ สงัคม

ศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษและผลรวมคะแนนทุกวิชา
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2. แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ระดบัสอบถามความคิดเหน็

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น

3. การหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดยดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างเน้ือหากับความมุ ่งหมายของการ

วิจัยจ�านวน 73 ข้อ ตามเกณฑ์ 0.66 ตลอดจนความ

เหมาะสมของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 1.0

4. น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ (Discrimination) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 

(Item-total Correlation) โดยได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่

ระหว่าง0.38 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวเิคราะห์ระดับผลผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจังหวัดปราจีนบุร ีและปัจจัย

ด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรเพื่อ

การเรยีนการสอนด้านเพ่ือน ด้านครอบครวั ด้านการเรยีน

พิเศษสถติิทีใ่ช้คอื ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 “ปัจจัย

ด้านครู ด้านผู ้บริหาร ด้านหลักสูตรด้านทรัพยากร

เพ่ือการเรียนการสอนด้านเพื่อน ด้านครอบครัว และ

ด้านการเรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจนีบรุ”ี สถติิทีใ่ช้ สัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั 

(Pearson’s Product-Moment Correlation)

3. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัยด้าน

ครู ด้านผู้บริหาร ด้านหลักสูตรด้านทรัพยากรเพื่อการ

เรียนการสอนด้านเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการ

เรยีนพเิศษ สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นสงักดัส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัปราจนีบุรีได้” สถติทิีใ่ช้คอื

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 

2554 โดยรวมพบ อยูใ่นระดบัต�า่กว่าเกณฑ์ เรยีงคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมพบ

ว่า อยู่ในระดับมาก เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 

อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และ

ปัจจัยด้านหลักสูตร 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจนีบรุ ีพบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบั ปัจจยัด้านคร ูปัจจยั

ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร

เพ่ือการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพ่ือน ปัจจัยด้าน

ครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ โดยปัจจัยด้าน

ครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน

ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีใน
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ทางบวกอย่าง มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน

เพื่อน ปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์กับผล

สัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรีในทางบวกอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

4. ปัจจยัในภาพรวมสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรีได้ โดยพบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นตัวแปร

ทีด่ท่ีีสดุ โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหคุณูของปัจจัย

ด้านหลักสูตรเท่ากับ .108 และสามารถพยากรณ์ผล

สมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรีได้ร้อยละ 9.10 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับ .05 เมือ่น�าค่าสถติติวัแปรพยากรณ์ทีด่ทีีส่ดุมาสร้าง

สมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นสงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีใน

สมการคะแนนดิบ ดังนี้ 

Ŷ = 26.054 + 3.640 (X
3
)

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรีสามารถอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของ

การวิจัย ดังนี้

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 

2554 โดยรวมพบ อยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์ ทั้งนี้อาจ

อธิบายได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

ยังไม่ประสบผลส�าเร็จในการจัดการเรียนการสอน เพราะ

อยู่ระดับต�่ากว่าเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ท�าให้

เห็นถึงระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวม ที่ต้องการได้รับการ

พัฒนาปรับปรุงทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีระดับสูงสุด 

เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษายังต�่ากว่าเกณฑ์ ดังนั้น

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จึง

ยังไม่ประสบผลส�าเร็จในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังท่ี 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สมบูรณ์ ภูสนิท, 

2551, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไว้ว่าหมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู้

ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการ

สอน หรือมวลประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ ดังนั้นจากการ

วัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เป็นการตรวจสอบความสามารถ

ของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไร

บ้างและมีความสามารถด้านใดมากน้อยเพียงใด เช่น 

พฤติกรรมด้านความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้การ

วิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินค่ามากน้อยอยู่

ในระดับใด ทั้งนี้จากผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้อง

กับงานวิจัยของกัญทิยา ใจกลางดุก (2554) ได้ท�าการ

ศึกษาติดตามผลการด�าเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพ

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของทุกโรงเรียนในเครือข่ายอ�าเภอ

บ้านธิ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูน 

เขต 1 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาติดตามการด�าเนินโครงการ

ครั้งนี้ พบว่า โครงการพัฒนาคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานสามารถผลักดันให้ทุกโรงเรียนในเครือข่ายอ�าเภอ

บ้านธิด�าเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าง

เข้มข้นเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ได้ ด้วย

การจดัท�าโครงการเข้าค่ายตวิเข้มวชิาการนกัเรยีน ผลของ

การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม

สาระหลัก ปีการศึกษา 2553 ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง

พบว่าเป็นดังนี้ ผลการสอบ O-NET ในภาพรวมของ

นักเรียนชั้น ป.6 กลุ่มสาระที่ได้คะแนนสูงกว่าเป้าหมาย
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ที่ สพป.ลพ. 1 คาดหวังมี 1 กลุ่มสาระ คือ สังคมศึกษา 

คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.26 ซ่ึงอยู่ในระดับผล

การเรียนถ้าเทียบตามเกณฑ์เดียวกับผู้วิจัยคือ ระดับต�า่

กว่าเกณฑ์ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม

พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 

อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และ

ปัจจัยด้านหลักสูตร ทั้งนี้อาจอธิบายได้ ผู้บริหารสถาน

ศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 27) ได้ก�าหนด

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการ

ส่งเสริมและพัฒนาจัดท�าหลักสูตร ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมกันจัดการเรียนรู้ สนับสนุน

ให้มีการจัดท�าวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน พัฒนา

ครูและบุคลากรให้รู้และเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และ

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ นอกจากนั้น ในด้านครผูู้สอน 

เป็นผู้น�าในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดังที่ 

พิทักษ์ สมาน (2547, หน้า 27) กล่าวถึงสภาพแวดล้อม

ในห้องเรยีน การจดัการเรยีนการสอน ผูส้อนต้องเป็นผูจั้ด

กระบวนการ และสร้างบรรยากาศในห้องเรยีน การสอนให้

เหมาะสมกบัรายวชิาทีส่อน เหมาะสมกับสภาพของผูเ้รยีน

รวมไปถงึการจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เพือ่ให้กระบวนการสอน

นัน้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ ผู้สอนจะต้องเป็นตวัอย่างทีด่ี 

ได้ท้ังด้านความรู ้ความสามารถและบุคลกิลกัษณะ เพราะ

ผู้สอนเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติ

ตามการสอนเป็นศาสตร์และศิลป์ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พรทิพย์ สระบงกช (2544) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

กรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร 

ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและ

สิ่งอ�านวยความสะดวก และปัจจัยด้านชุมชน ส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามญัศกึษาในภาคตะวนัออกอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ พรรณงาม สัมปชัญญสถิตและคณะ 

(2549) ได้ศึกษาค้นคว้าปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์ต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ปีการศึกษา 2547 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการ ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน

การบริหารโรงเรียน ด้านสมรรถนะครูผู้สอนด้านสภาพ

แวดล้อมชุมชนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลทางการเรียนใน

ระดับมาก 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสัมพันธ์กับผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ปราจีนบุรีในทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้าน

หลกัสตูร ด้านทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอน ด้านเพือ่น 

ด้านครอบครวั และ ด้านการเรยีนพเิศษ มค่ีาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่าง .020 ถึง .328 โดยปัจจัยด้าน

ครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน

ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีใน

ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ

อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย

ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านครอบครัว เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญ และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้จากการศึกษา

ของ อัญชนา โพธิพลากร (2545, หน้า 95) กล่าว

ว่า มีองค์ประกอบหลายประการที่ท�าให้เกิดผลกระทบ
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ด้านตัวนักเรียน เช่น 

สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ เจตคติต่อการเรียน ด้าน

ตัวครู เช่น คุณภาพของครู การจัดระบบ การบริหารของ

ผู้บริหาร ด้านสังคม เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

ครอบครัวของนักเรียน เป็นต้น แต่ปัจจัยที่มีผลโดยตรง

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็คือ การสอน

ของครู นอกจากนี้ อารีย์ คงสวัสดิ์ (2544, หน้า 25) 

กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีมอีทิธพิลกบัผลสมัฤทธิ ์ทางการ

เรียนนั้น มีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง ดังต่อไป

นี้ คือ ด้านคุณลักษณะการจัดระบบในโรงเรียน ด้าน

คณุลักษณะของคร ูด้านคุณลกัษณะของผูเ้รยีน เช่น เพศ 

อายุ สติปัญญา การเรียนพิเศษ การได้รับความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา

ของบิดามารดา อาชีพของผู้ปกครอง ความพร้อมใน

เรื่องอุปกรณ์การเรียน ระยะทางไปโรงเรียน การมีอาหาร

กลางวันรับประทาน ความเอาใจใส่ในการเรียนทัศนคติ

เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฐานะครอบครัว การขาดเรียน 

การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน ตัวแปรเหล่านี้

ก็มีความ สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้าน

ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 

โดยผลการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาพบความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นจึงท�าให้ผลการวิจัย ของ

ผูว้จิยัพบว่า ปัจจยัด้านคร ูปัจจัยด้านผูบ้รหิาร ปัจจัยด้าน

หลกัสูตร ปัจจยัด้านครอบครวั สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พรทิพย์ สระบงกช (2544) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม

สามัญศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัย

ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก และปัจจัยด้านชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษาในภาคตะวันออกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรพงษ์ 

บุญเสนาและคณะ (2549) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง ปัจจัย

บางประการที่สัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 2547 ผลการศึกษาพบ

ว่า ตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปร

เกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.1 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตที่

ระดับ .05 ได้แก่ สมาชิกครอบครัว สภาพครอบครัว 

ตวัแปรพยากรณ์ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ์อย่าง

มนียัส�าคญั ได้แก่ เพศ การเรยีนพเิศษ ทนุการศกึษา ทีอ่ยู่

อาศยั อาชพีผูป้กครอง รายได้ผูป้กครอง เวลาท�าการบ้าน 

เวลาดทีูว ีการศกึษาผูป้กครอง กิจกรรมพเิศษ ขนาดของ

โรงเรียน แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีความ

สัมพันธ์ กับตัวแปรเกณฑ์ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่มี 3 

จาก 16 ได้แก่ สมาชิกครอบครัว สถานภาพครอบครัว 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

4. สมการพยากรณ์ป ัจจัยท่ีส ่งผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดีที่สุดในรูปสมการคะแนนดิบ 

คือ Ŷ = 26.054 + 3.640 (X
3
) โดยสมการพยากรณ์

ปัจจัยด้านหลักสูตรสามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น สังกดัส�านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้ 

09.10 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาค้นคว้า

นี้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ “ปัจจัยด้านครู ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร

การเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน และปัจจัยด้านการ

เรียนพิเศษ สามารถท�าพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้” 

โดยปัจจัยด้านหลักสูตร เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด ซึ่ง

เป็นผลจากการวิจัยของผู ้วิจัยสามารถอธิบายได้ว่า

ทุกปัจจัยน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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ได้ โดยเฉพาะจากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรเป็นสิ่ง

ส�าคัญที่เป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีที่สุด สามารถส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้เรียน ทั้งน้ีจากผลการศึกษา

จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 5) 

กล่าวว่า หลักสูตรสถานศึกษาว่าเป็นแผนหรือแนวทาง

หรือข้อก�าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้

ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถ โดยส่งเสรมิให้แต่ละบคุคล

พัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน ดังนั้นการพัฒนาใน

ด้านหลักสูตรของสถานศึกษาจึงอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นไปตาม

ผลการวิจัยที่ได้ศึกษาข้างต้น นอกจากน้ัน อรุณแก้ว 

ลีธรรมชโย (2541, หน้า 11) หลักสูตรเป็นแนวทางใน

การก�าหนดเนื้อหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

กระบวนการเรยีนรู ้เพือ่ให้ เกดิความรู ้ทกัษะ และเจตคติ

ที่ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อน�าไปสู่ ความรู้ ทักษะ และ

เจตคติที่ ได้รับจากหลักสูตรไปพัฒนาสังคมและประเทศ

ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 ควรมีการน�าผลการวิจัยเสนอต ่อ

ผู ้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จงัหวดัปราจนีบรุ ีเพือ่ให้เข้าใจน�าไปสูน่โยบายการพฒันา

หลกัสตูรทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมตอนต้นสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

1.2 ควรน�าผลการวิจัยเสนอต่อผู ้บริหาร

สถานศึกษาเพื่อให้เข้าใจน�าไปสู่แนวทางและแผนการ

พัฒนาหลักสูตรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นของสถานศึกษานั้น ๆ 

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้แม้ว่าจะได้ตรวจ

สอบค้นคว้างานวิจัยมาพอสมควรแต่ก็พบว่ามีตัวแปรท่ี

สามารถท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้เพียงตัวเดียว ร้อยละ 09.10 

เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในงานวิจัยต่อไปควรเพิ่มตัวแปรท�านา

ยอ่ืนๆเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบท่ีสามารถสามารถท�านายผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัญหา สาเหตุและ

แนวทางการแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้

และมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 6 กลุ่มวิชา ผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และผู้แทนจากเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย 

จ�านวน 26 คน โดยท�าการคัดเลือกแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรอบที่ 

1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นน�าค�าตอบที่ได้จากรอบที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั และส่งไปยังผูเ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็ น�าแบบสอบถามทีต่อบกลบัมาวเิคราะห์หาค่ามธัยฐาน 

และค่าพิสัยของควอไทล์จัดท�าเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 จัดส่งแบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ค่ามธัยฐาน ค่าพสิยัควอไทล์ ซึง่ได้มาจากความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทกุคน พร้อมทัง้ต�าแหน่งความคดิเหน็เฉพาะ

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่รับแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามมาสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า

กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

บูรพา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ซึ่งกลยุทธ์การสอนที่พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) การสอนโดย

วิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based Learning) และการสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning) 

ส�าหรับกลยุทธ์การสอนโดยผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) และการสอนโดยการบริการสังคม 

(Service Learning) เป็นกลยุทธ์การสอนท่ีพบมากในเกือบทุกด้าน จึงมีความเหมาะสมส�าหรับน�ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this research was to study strategies in developing students characteristics 

according to learning outcomes of general education at Burapha University by using Delphi 

technique. The experts who gave opinions on learning outcomes in general education were ones 

who have knowledge and experience in developing students characteristics in 5 dimensions and 

the representative of general education network of Thailand with the total number of 26 persons, 

selected by snowball sampling. The research instrument used in the first round was an open-

ended questionnaire. The results from the questionnaires were used to design the second round 

questionnaire. It was a five-rating scale question. The questionnaires were sent to the experts to 

evaluate and give suggestions. The researcher analysed the questionnaires using mean and quartile 

range, the results from the questionnaires were used for adjusting the third round questionnaire. 

The final version of the questionnaire was distributed to the same group of experts. The data from 

the third round were analysed by using the same methods as the second round.

The results of the study were as follows: strategies in developing students characteristics 

according to learning outcomes of general education at Burapha University mostly concern student 

centered learning using active learning. The active learning strategies were: case study, problem-

based learning, and project-based learning. Two teaching strategies mostly used were role model 

and service learning. These strategies were highly recommended to be used in classroom teaching.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุก

ระดบั มกีารเน้นหนกัให้ปรบัปรงุหลกัสตูรและปรบัเปลีย่น

วธิกีารสอนเพือ่พัฒนานกัศกึษา ให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 

และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของ

สถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัย และให้อิสระในการด�าเนินการแก่สถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�าให้

สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัว

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

กันได้อย่างทั่วถึง ท่ามกลางสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้

ก่อให้เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ จะท�าอย่างไรให้สังคม

เชือ่มัน่ได้ว่าคณุวฒุทิีบ่ณัฑติได้รบัจากสถาบันอดุมศกึษา

ทกุแห่งมคีณุภาพและมาตรฐานทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได้ 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้า 1)

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้

ด�าเนนิการจดัท�ากรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

ของประเทศไทย (Thai Qualification Framework for 

Higher Education; TQF: HEd) เพื่อเป็นเคร่ืองมือ

ในการน�านโยบายท่ีปรากฎในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วน

ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบัน 

อดุมศกึษาอย่างเป็นรปูธรรม กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบั

อุดมศกึษามุง่เน้นเป้าหมายการจดัการศกึษาท่ีผลการเรียน

รู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการ

ประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ

สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน

และต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกัน และเชื่อมั่นถึงผลการ
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เรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถ

เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่าง

ประเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2553, 

หน้า 1)

เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 มหาวิทยาลัยบรูพาจึงได้จัดท�าหลกัสตูรหมวดวชิา

ศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต 151 รายวิชา เพื่อให้

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรได้ใช้บรรจุไว้ใน

หลกัสตูร โดยมหาวทิยาลยัได้ก�าหนดผลการเรยีนรู ้5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้านความรู ้ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ส�าหรบักลยทุธ์การสอนทีใ่ช้ในการ

พัฒนาผลการเรยีนรูท้ัง้ 5 ด้าน นัน้ มหาวทิยาลยับรูพายงั

ไม่ได้ก�าหนดกลยุทธ์การสอนที่ชัดเจน จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องหากลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมมาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานิสิตให้มีผลการ

เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน (งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554, หน้า 81)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้ทราบกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ

ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

2. น�ากลยุทธ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก�าหนด

คำาถามในการวิจัย
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจยัในคร้ังนีมุ้ง่ศกึษา

กลยทุธ์ในการพฒันาคณุลกัษณะของนสิติตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยบูรพา 

ซึ่งมี 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญของการวิจัยเดลฟาย 

ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านการสอน

จากกลุ่มวิชา 6 กลุ่มวิชา ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์

ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 5 ด้าน และผู้แทนจากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป

แห่งประเทศไทย โดยท�าการคัดเลือกแบบสโนว์บอล 

(Snowball Sampling) จ�านวน 26 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา คือ เดือน

กุมภาพันธ์ 2555-กุมภาพันธ์ 2556 

4. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์ในการ

พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียน

รู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ และ 5) 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธีดำาเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยส่ง

แบบสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 26 ฉบับ ได้รับ

แบบสอบถามกลับ จ�านวน 26 ฉบับ 

รอบที่ 2 น�าค�าตอบที่ได้จากรอบที่ 1 มาสร้าง

แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ

ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น น�าแบบสอบถาม

ที่ตอบกลับมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยของ

ควอไทล์ รอบที่ 2 ส่งแบบสอบถาม จ�านวน 26 ฉบับ ได้

รับแบบสอบถามกลับ จ�านวน 26 ฉบับ

รอบท่ี 3 จัดส่งแบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งมี

รายละเอียดเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ ซ่ึง

ได้มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน พร้อม

ทั้งต�าแหน่งความคิดเห็นเฉพาะของผู้เช่ียวชาญคนที่รับ

แบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามมาสรุปผลการ

วิจัย รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถาม จ�านวน 26 ฉบับ ได้รับ

แบบสอบถามกลับ จ�านวน 26 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวเิคราะห์ข้อมลูใช้การค�านวณค่าสถิตพิืน้ฐาน 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัธยฐาน และค่าพิสัยของควอไทล์

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวด

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยได้สรุปความ

คิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีวินัย 

ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ ได้แก่ ผู้สอนประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี(Role Model) และการสอนโดยให้

นิสิตได้ท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม (Service Learning)

1.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีคุณธรรม

และจริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็น

แบบอย่างท่ีดี เข้าใจผู้อื่น ได้แก่ ผู้สอนประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) การสอนโดยใช้กรณี

ศึกษา (Case Study) และการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้าน

คุณธรรม จริยธรรม เช่น การจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วย

เหลือสังคม (Service Learning)

1.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต เคารพใน

ระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์การและสังคม ในระดับ

ชาติ และนานาชาติ ได้แก่ การสอนโดยวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาจริง (Problem Based Learning) เก่ียวกับ 

กฎ ระเบียบท่ีพึงมีในสังคม การสอนโดยใช้กรณีศึกษา 

(Case Study) และยกย่องนิสิตที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และกฎเกณฑ์ของสังคม

2. ด้านความรู้

2.1 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต เข้าใจหลัก

การและทฤษฎพีืน้ฐาน และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ ได้แก่ 

ออกแบบกิจกรรมให้เป็นกระบวนการ สร้างบรรยากาศ

ของการเรียนการสอนแบบ (Active Learning) การ

สอนโดยโครงการ (Project Based Learning) และ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตน�าไป

ปฏิบัติจริง
2.2 กลยุทธ์การสอนเพ่ือให้นิสิต เข้าใจ 

สามารถวิเคราะห์หลกัการของศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ  และ

น�ามาใช้เป็นพืน้ฐานในการด�ารงชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ได้แก่ การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem 

Based Learning) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case 

Study) และการสอนโดยการฝึกปฏิบัติจริง (Practice)

2.3. กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต เข้าใจเกี่ยว

กับความก้าวหน้าของความรู้ และงานวิจัยในปัจจุบัน ที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาของสังคมยุคปัจจุบัน ได้แก่ การสอน

โดยวเิคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based Learning) 

ใช้สภาพปัญหาของสังคมปัจจุบันเป็นโจทย์วิจัย และให้

นิสิตศึกษาสภาพปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ

สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
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3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีความ

สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่

ได้เรียนมา ตลอดจนสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใน

สถานการณ์จรงิได้ ได้แก่ จัดการเรยีนการสอนโดยให้นสิติ

ได้ปฏบิติัและเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ จัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนทีส่่งเสรมิการคดิวิเคราะห์ เน้นกระบวนการ

เรยีนการสอนทีใ่ช้ค�าถามกระตุน้ผูเ้รยีน และการสอนโดย

ใช้กรณีศึกษา (Case Study)

3.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต สามารถ

แก้ปัญหาได้โดยน�าหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่าง

เหมาะสม ได้แก่ การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

การสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning) และ

การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based 

Learning)

3.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีนิสัย

ใฝ่หาความรู้ ได้แก่ สร้างประเด็นค�าถามหรือปัญหา

ที่ท้าทาย (Problem Based Learning) เพื่อน�าไปสู่

การแสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง หรือต่อยอดความคิด 

ออกแบบกิจกรรมโดยให้นิสิตมีการค้นคว้า และท�างาน

ด้วยตนเอง ผู้สอนก�ากับติดตามผลการท�างาน และเปิด

โอกาสให้นิสิตได้เสนอความคิด เสนอผลงานตนเองต่อ

ส่วนรวม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

4.1 กลยุทธ ์การสอนเพื่ อ ให ้นิสิต  มี

มนษุยสมัพนัธ์ทีดี่ และสามารถปรบัตวัเข้ากับสถานการณ์

และวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อให้นิสิต

ท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ และมกีารน�าเสนออย่างสร้างสรรค์ 

4.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิตมีความ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ก�าหนด

กตกิาระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน เพือ่ยดึถอืเป็นหลกัปฏบัิติ

ร่วมกัน และการสอนโดยโครงงาน (Project Based 

Learning) โดยมอบหมายกิจกรรมให้นิสิตท�าและให้มี

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีภาวะ

ผู้น�าและเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ ให้นิสิตท�างานกลุ่ม

โดยให้มีการแบ่งหน้าที่การท�างานอย่างชัดเจน และให้มี

การหมุนเวียนกันเป็นประธาน และสมาชิกกลุ่ม การเป็น

แบบอย่างที่ดีของผู้สอน (Role Model) ทั้งบุคลิกภาพ 

การแต่งกาย การประพฤติปฏิบัติตน เป็นกัลยาณมิตร 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยี

5.1 กลยุทธ์การสอนเพ่ือให้นิสิต มีทักษะ

การใช้ภาษาได้อย่างมีประสทิธภิาพ ได้แก่ การให้นสิติฝึก

ทักษะการสื่อสารทุกด้าน เช่น การฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียน การน�าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นรายบุคคล และ

รายกลุ่ม 

5.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต สามารถ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

การน�าเสนอ ได้แก่ การมอบหมายงานหรือกิจกรรม

ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

พร้อมทั้งน�าเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเหมาะสม และการสอดแทรกการใช้การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เข้ามาในระบบการสอน 

5.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีความรู้

ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน�าเสนอ 

ได้แก่ การน�าข้อมูลสถิติที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจ�าวัน 

ข่าวหนังสือพิมพ์มาเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ใน

การเรียนการสอนให้แก่นิสิต รวมถึงการอธิบายข้อมูล

ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง การมอบหมายงานให้ท�า โดยมี

การค้นคว้าและน�าเสนอผลงานในชัน้เรยีนซึง่ตัง้ค�าถามที่

เกี่ยวโยงกับข้อมูลที่ต้องใช้สถิติมาค�านวณ

อภิปรายผล 
จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูกลยทุธ์ในการพัฒนา

คุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวด

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์การสอน

ที่พบ ได้แก่ ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role 

Model) การส่งเสรมิกจิกรรมนสิติด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

เช่น การจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม (Service 

Learning) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

และการสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหาจริง (Problem 

Based Learning) ทั้งนี้เพราะการเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น 

บันดูรา (Bandura, 1963 อ้างใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 

2553, หน้า 235-236) มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของ

มนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ

เลียนแบบ เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี 

(2553, หน้า 188) ทีเ่สนอแนวทางการจัดการเรยีนรูด้้าน

คณุธรรม จรยิธรรม เกิดขึน้ได้ดจีากการเป็นแบบอย่างทีด่ี 

การให้สงัเกตตัวแบบทีด่ ีสอดคล้องกับไพฑูรย์ สนิลารตัน์ 

(2553, หน้า 88) ทีก่ล่าวว่าการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม

นัน้จะต้องมแีบบอย่างท่ีดี มกีารจัดกิจกรรมทัง้ในชัน้เรยีน

และนอกช้ันเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนา

รูปแบบการเรยีนการสอนแบบบรูณาการคณุค่าของความ

เป็นมนุษย์โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วย

ตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนการสอนที่

ส�าคัญคือ การสร้างบรรยากาศทีด่โีดยครตู้องเป็นตวัอย่าง

ทีด่ ีส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนโดยการบรกิารสงัคม 

นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน

ในลักษณะนี้ ซึ่งปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2554, หน้า 

3) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาพลเมืองกับ

ความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นวิชาทีใ่ช้กระบวนการเรียน

รู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ วิชาดังกล่าวได้ปรับรูปแบบการ

สอนโดยให้นักศึกษาออกไปสัมผัสและท�ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การแยกขยะ การลดการใช้ถุง

พลาสติก หรือโครงงานที่เป็นปัญหาสังคม เช่น การแก้

ปัญหาการท�าแท้ง การบริโภคสื่ออย่างเท่าทัน สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของมิทเชล (Mitchell, 2005) ได้ศึกษา

เรื่อง การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมและความยุติธรรม

ในสังคม ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ด้วยการบริการ

สังคม สร้างความผูกพัน การเชื่อมโยงและการอุทิศเพื่อ

สังคม โดยการสร้างส�านึกที่ดีในสังคม สอดคล้องกับผล

งานวจิยัของราสช์ (Rasch, 2008) ศกึษาเรือ่ง การเรยีนรู้

ด้วยการบรกิารสงัคม และการส่งเสริมความรบัผดิชอบต่อ

สังคม ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 

ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม พฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ในการบริการสังคมทุกคนมีพฤติกรรมเดียวกันคือ ช่วย

เหลอืสงัคมอย่างเข้มแขง็ พลงัของการเชือ่มโยงการบรกิาร

สู่การเรียนรู้คือการมีชีวิตอยู่ในโลกของความจริง สร้าง

ความเป็นผู้น�าและเป็นพลเมืองดี และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของรังษิพร จันทร์กลม (2547) ได้ศึกษาเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความมีวินัยในตนเอง

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่องพุทธธรรม

เพื่อชีวิตและสังคม โดยการสอนแบบเทคนิค ที จี ที กับ

การสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่าง ผลการวิจัยดัง

กล่าวสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เพราะผู้เรียนได้ท�างานเป็นกลุ่ม 

ได้สัมพันธ์กับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงท�าให้ผู้เรียนสามารถ

ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา และเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ได้ เนื่องจากมีวินัยในตนเอง และสามารถน�าไปใช้ในการ

ด�าเนินชีวิต

2. ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่พบ ได้แก่ การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ (Active Learning) 

การสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning) 

การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based 

Learning) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

และการสอนโดยการฝึกปฏิบัติจริง (Practice) ซ่ึงดิวอ้ี 

(Dewey, 1963, pp. 25-50 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 

2553 ข, หน้า 27) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือท�า หรือที่

เรียกว่า “Learning by Doing” เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ (Experience) และเรียนรู้จากการคิด  
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การลงมือปฏิบัติ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นอกจาก

นี้มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545, หน้า 12) ยังกล่าวอีกว่า

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นักการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

กันมาก ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 

(Constructivist Learning Theory) ซ่ึงมีแนวคิดที่

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาก

ที่สุด คือ เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้าง

ความรู ้ที่เป็นของตนเองขึ้นมาจากความรู ้ที่มีอยู่เดิม

หรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ ด้วยเหตุน้ี ห้องเรียนใน

ทศวรรษที่ 21 จึงต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้าง

ความรูท่ี้เกดิจากความเข้าใจของตนเอง และมส่ีวนร่วมใน

การเรียนมากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียน

รู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้

แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบ 

ช่วยเหลือกนั (Collaborative Learning) การเรยีนรูโ้ดย

การค้นคว้าอย่างอิสระ (Independent Investigation 

Method) และการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 

Base Learning) สอดคล้องกับงานวิจัยของละเอียด 

แจ่มจันทร์ (2540, หน้า 166) ที่กล่าวว่า การสอน

แบบโครงงานเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ 

การเรยีนรูด้้วยตนเอง และวธิกีารดงักล่าวเปน็การพฒันา

ผู้เรียนให้รู ้วิธีจะเรียน สอดคล้องกับส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 17-18) ที่กล่าว

ว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็น

พลเมืองในศตวรรษที ่21 เน้นการปฏรูิปการเรยีนรูโ้ดยใช้ 

Competency Based Learning ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบ

การเรียนรู้จากการป้อนความรูแ้ละท่องจ�าเพือ่การสอบใน

ชัน้เรยีน (Class Room Type) เป็นกระบวนการเรียนการ

สอนทีผู่เ้รยีนเป็นเจ้าของโจทย์การเรยีนรู้ (Studio Type) 

และการเรยีนรูด้้วยการท�างานจรงิ (Learning by Doing) 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของพล แสงสว่าง 

(2538, หน้า 153) ที่ว่าการสอนแบบกรณีศึกษาหรือ

กรณีเฉพาะรายหรือการศึกษารายกรณี เป็นการสอนที่ให้

นักศึกษามีบทบาทในการเรียนการสอน โดยมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาในสภาพจริงหรือแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นใน

เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในการแก้ปัญหา

นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินปัญหา ตัดสิน

ใจหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วรายงานสาเหตุและแนวทาง

ในการแก้ปัญหาต่อกลุ่ม
3. ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอนที่พบ 

ได้แก่ จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตได้ปฏิบัติและ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการเรียน

การสอนที่ใช้ค�าถามกระตุ้นผู้เรียน การสอนโดยใช้กรณี

ศึกษา (Case Study) การสอนโดยโครงงาน (Project 

Based Learning) และการสอนโดยวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา (Problem Based Learning) สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ที่

กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554, หน้า 

51) ที่ว่าการจัดการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควร

จัดในลักษณะ Activity Based ที่ต้องกระตุ้นกระบวน 

การคิด เน้นกิจกรรม กระบวนการแก้ปัญหา และมุ่งเน้น

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้

จากแหล่งต่าง ๆ  ด้วยตนเอง จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ที่

จะคิดแบบสร้างสรรค์มากกว่าท่องจ�า รวมท้ังจะช่วยเสรมิ

กระบวนการคิดเชิงบูรณาการให้แก่เด็กด้วย สอดคล้อง

กับมัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545, หน้า 17) ที่กล่าว

ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูป

แบบการสอนท่ีสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนรู ้ของผู ้ เรียนที่ ดีมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง เพราะ

สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ

คดิวเิคราะห์ คดิแก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรยีน

มีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ กลยุทธ์การสอนที่พบ ได้แก่ การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning) การสอนโดยโครงงาน (Project Based 

Learning) โดยมอบหมายกิจกรรมให้นิสิตท�า และให้

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การเป็นแบบอย่างที่ดี

ของผู้สอน (Role model) ทั้งบุคลิกภาพ การแต่งกาย 

การประพฤตปิฏบิติัตน เป็นกัลยาณมติร ซึง่จอห์นสนัและ

จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1994, p. 31-32 

อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553 ข, หน้า 99) กล่าวว่า 

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืสามารถช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีน

รู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นอย่างย่ิงในการด�ารง

ชีวิต ท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

(2553, หน้า 95) ที่กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล มีแนวคิดของการสอนแบบร่วมมือซึ่งจะ

น�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี บัญชร

หัตถกิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนรู้แบบท�า

โครงงานต่อความสามารถของภาวะผู้น�าและการจัดการ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Effect of Project-

Base Learning on Leadership and Management 

Abilities for Undergraduate Students ผลการวิจัย

ช้ีให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบท�าโครงงาน 

เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลต่อการเพิ่มความสามารถใน

การจัดการและภาวะผู้น�าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของโธมัส (Thomas, 2000) 

ได้ท�าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงาน

ในช่วงปี 1999-2000 ผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบ

โครงงานเป็นวิธีการสอนอีกวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการสอนแบบนี้ช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการคิด

ของนักเรียน รวมทั้งเพิ่มความสามารถทางภาษา และ

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนทีเ่พิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัจากการ

ท�าโครงงาน

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลย ีกลยทุธ์การสอนทีพ่บ ได้แก่ การให้

นสิติฝึกทักษะการสือ่สารทุกด้าน เช่น การฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียน การน�าเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นรายบุคคล 

และรายกลุ่ม การมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้นิสิต

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้ง

น�าเสนอข้อมลูโดยใช้สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 

การสอดแทรกการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(ICT) เข้ามาในระบบการสอน การน�าข้อมูลสถิติที่

ปรากฏอยูใ่นชวีติประจ�าวัน ข่าวหนงัสอืพมิพ์มาเป็นกรณี

ตัวอย่าง (Case Study) ในการเรียนการสอนให้แก่นิสิต 

รวมถึงการอธิบายข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และ

การมอบหมายงานให้ท�า โดยมีการค้นคว้า และน�าเสนอ

ผลงานในชัน้เรียนซึง่ตัง้ค�าถามท่ีเกีย่วโยงกบัข้อมลูท่ีต้อง

ใช้สถิติมาค�านวณ ซึ่งคลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985, 

p. 105 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553 ข, หน้า 81) 

ได้อธิบายกระบวนการประมวลผลข้อมูลโดยเริ่มต้นจาก

การท่ีมนษุย์รบัสิง่เร้าเข้ามาทางประสาทสมัผสัท้ัง 5 สิง่เร้า

ที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจ�าระยะสั้น ซึ่งการ

บนัทกึนีจ้ะขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ 2 ประการคอื การรูจ้กั 

(Recognition) และความใส่ใจ (Attention) บุคคลจะ

เลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือมีความสนใจ สิ่งเร้านั้นจะ

ได้รับการบันทึกลงในความจ�าระยะสั้น (Short-term 

Memory) ซึ่งด�ารงอยู่ในระยะเวลาจ�ากัด ในการท�างาน

ท่ีจ�าเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ช่ัวคราว อาจจ�าเป็นต้องใช้

เทคนคิต่าง ๆ  ในการจ�าช่วย เช่น การจดักลุม่ค�า หรอืการ

ท่องซ�า้ ๆ  กนัหลายครัง้ ซึง่จะสามารถช่วยให้จดจ�าสิง่นัน้

ไว้ใช้งานได้ การเกบ็ข้อมลูไว้ใช้ในภายหลงั สามารถท�าได้

โดยข้อมลูนัน้จ�าเป็นต้องได้รบัการประมวลและเปลีย่นรปู

โดยการเข้ารหสั (Encoding) เพือ่น�าไปเกบ็ไว้ในความจ�า

ระยะยาว (Long-term Memory) ความจ�าระยะยาวนี้มี 

2 ชนิด คือ ความจ�าที่เกี่ยวกับภาษา (Semantic) และ

ความจ�าทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ (Affective Memory) เมือ่

ข้อมลูข่าวสารได้รบัการบนัทกึไว้ในความจ�าระยะยาวแล้ว 
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บุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ แล้ว

ระบายออกมาเป็นการพูด การอ่าน การเขียน สอดคล้อง

กับทศินา แขมมณ ี(2553 ข, หน้า 193) ทีก่ล่าวว่า ทกัษะ

การคดิพืน้ฐาน (Basic Thinking Skills) เป็นทกัษะการ

คิดที่ใช้ในการรับและส่งสาร (Communicating Skills) 

ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�าในชีวิตประจ�าวัน ตัวอย่าง 

เช่น ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด ผู้เรียนจึงควรได้รับ

การพัฒนาทักษะเหล่าน้ี สอดคล้องกับส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 17-18) ท่ีว่า

เป้าหมายการสร้างบัณฑิตในทศวรรษที่สองให้มีทักษะ

และสมรรถนะที่ส�าคัญ ควรประกอบด้วยทักษะความ

สามารถอย่างน้อย 11 เรื่อง (หรือที่เรียกว่า 3Rs + 7Cs 

+ L) โดย “3Rs” ได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน 

(Reading and Writing) การคิดในเชิงคณิตศาสตร์ 

ส�าหรับ “7Cs” ได้แก่ Critical Thinking and Problem 

Solving, Creativity and Innovation, Collaboration 

Teamwork and Leadership, Cross-cultural 

Understanding, Communication Information and 

Media Literacy, Computing and Media Literacy 

และตัวสุดท้าย Career L หมายถึง Learning self-

reliance สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553, หน้า 

91) ที่ให้แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์

เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�าหรับ

จ�านวนผูเ้รยีนเป็นกลุม่ใหญ่ ให้ฝึกท�า Case สัน้ ๆ  แล้วสุม่

ตอบ ให้ฝึกแก้ปัญหาในกลุม่ใหญ่และหาอาสาสมคัรตอบ 

และบรรยายเชิงแก้ปัญหา จ�านวนผู้เรียนกลุ่มย่อยให้ท�า

แบบฝึกหัด จัดสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตอบ

ค�าถามส่งงานผ่านเทคโนโลย ีผูเ้รยีนรายบคุคลให้ทดลอง

ท�าแบบฝึกหัดจากของจริง ให้มีการสื่อสารผ่านเกมส์ ให้

มีการท�าโครงการ ให้มีการท�าวิจัย และการเรียนรู้ผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของไดรส

กอล (Driscoll, 2002 อ้างถึงในปณิตา วรรณพิรุณ และ

วีระ สุภะ, 2555, หน้า 168) ที่พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์

ที่เกิดขึ้นในการเรียนผ่านเว็บช่วยท�าให้ผู้เรียนมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกันและตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล การที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้สอนหรือกับกลุ่มผู้เรียน ช่วยท�าให้การจัดการเรียน

การสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั นอกจากนีผู้เ้รียนยงั

สามารถทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหา และ

ฝึกท�าแบบฝึกหัดได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการ และ

เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1. กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา 5 ด้าน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดยจัดการเรียน

การสอนแบบ Active Learning ซึ่งกลยุทธ์การสอนที่

พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การสอนโดยใช้กรณศีกึษา (Case 

Study) การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem 

Based Learning) และการสอนโดยโครงงาน(Project 

Based Learning) จึงเหมาะส�าหรับน�าไปใช้เป็นกลยุทธ์

การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. กลยุทธ์การสอนโดยผู้สอนประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี (Role Model) เป็นกลยุทธ์การสอนที่พบ

มากเกือบทุกด้าน จึงเหมาะส�าหรับน�าไปใช้เป็นกลยุทธ์

การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3. กลยุทธ ์การสอนโดยการบริการสังคม 

(Service Learning) เป็นกลยุทธ์การสอนที่หลาย ๆ 

มหาวิทยาลัยใช้แล้วประสบความส�าเร็จ จึงเหมาะส�าหรับ

น�าไปใช้เป็นกลยุทธ์การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4. ผูส้อนควรจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้น

ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

5. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง

เสรมิการคิดวเิคราะห์ เน้นกระบวนการเรยีนการสอนท่ีใช้

ค�าถามกระตุ้นผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การประเมิน

ผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานผลการเรยีนรูห้มวดวิชาศกึษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลยุทธ์การสอนใน

หมวดวิชาอื่น ๆ เช่น หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือก 

และหมวดวิชาเลือกเสรี

3. ควรจะด�าเนินการวิจัยกึ่งทดลอง โดยน�า

กลยุทธ์การสอนที่ได้ไปทดลอง หรือท�าวิจัยในชั้นเรียน
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ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1*

Transformational Leadership of School Administrators  

according to the Perceptional of Teachers under Sakaeo  

Primary Educational Service Area Office 1

ภูมิศักดิ์ จิตบุญ**

ดร.สุดารัตน์ มานะ***

ดร.วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้

ของครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสระแก้ว เขต 1 และ 2) เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน และขนาดโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างคือครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ�านวน 282 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณาได้แก่การแจกแจง

ความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติอินมุานได้แก่ การทดสอบค่าที วเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวและทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก การเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว

เขต 1 ตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่ตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the transformational leadership of school 

administrators according to the perception of teachers under Sakaeo primary schools educational 

service area office 1, and 2) to compare the transformational leadership of school administrators 
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according to the perception of teachers according to their educational levels, work experiences 

and the size of schools. The samples were 282 teachers of primary schools. Research instrument 

was a rating scale questionnaire with a reliability 0.95. The data were analyzed by descriptive 

statistics : frequency, percentage, mean, standard deviation, and Inferential statistics, t-test, One-

way ANOVA and a paired mean differences by Scheffe’ method. 

The results of the research were as follows: The overall and each aspect of transformational 

leadership of school administrators according to the perception of teachers under Sakaeo primary 

educational service area office 1 was at a high level and a comparison of the transformational 

leadership of school administrators according to the perception of teachers under Sakaeo primary 

educational service area office 1 between their educational levels and work experience was not 

statistically different but sizes of schools was found significantly different at a level of 0.05 

Keywords : Transformational Leadership

บทนำา
ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545ก, หน้า 

1-5) ได้ก�าหนดสาระส�าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ. 2542-2561) ด้านการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ต้องเร่งด�าเนินการ คือ ให้ปรับ

เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมิน

ผลทุกระดับ ปรับปรุงการผลิต การพัฒนาและการใช้ครู 

พฒันาการบรหิารจดัการและการกระจายอ�านาจจากส่วน

กลางไปยังสถานศึกษา 

การบรหิารจดัการจึงเป็นหน้าทีห่ลักของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวจักรส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อน

ให้เกิดการด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย ทัง้นีเ้พราะผูบ้รหิาร

เป็นผู้ก�าหนดทิศทางการท�างาน เป็นผู้แปลงนโยบาย

สู่การปฏิบัติและผู้ประสานกิจกรรมของสถานศึกษา มี

บทบาทหน้าที่ในการอ�านวยการช่วยเหลือและสนับสนุน 

ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปโดย

สะดวก กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ริเริ่ม ผู้ให้ค�าปรึกษา แนะน�า 

ผู้ประสานงาน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 36)

ภาวะผู ้น�าเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่มี

ส่วนช่วยให้องค์กรประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว และ

สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ (ทองใบ สุดชารี, 2550, 

หน้า 29) องค์กรจึงจ�าเป็น ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะ

ผู้น�าที่มีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง มีศักยภาพในการใช้

ภาวะผู้น�าอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีมี

อทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนัของ

ทุกคนในองค์กร สามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้การ

สนับสนุนทุกคนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ธีระ 

รุญเจริญ, 2550, หน้า 163-169) ดังที่ส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 5) ระบุไว้ว่า ถ้าหาก

ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดสภาพ “ภาวะผู้น�าบกพร่อง” 

อาจท�าให้การบริหารสถานศึกษาไม่สามารถพัฒนา

คณุภาพให้เป็นไปตามความมุง่หมายของพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ 

ปัจจุบันมีแนวคิดทฤษฎี ที่กล่าวถึงกันมาก

คือ “ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง” (Transformational 

Leadership) ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คือ เป็นลักษณะ

เฉพาะตวัทีผู่ต้ามจะเกดิความเชือ่ถอื ศรทัธา ย่อมปฏบิตัิ

ตามด้วยความเต็มใจ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ คือ 
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การที่ผู้น�าใช้วิธีการต่างๆ เพื่อชักน�าให้ผู้ตามเห็นคุณค่า

ของงานและปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 

3) ด้านการกระตุ้นทางสตปัิญญา คอื การทีผู่น้�าพยายาม

ที่จะกระตุ ้นให้ผู ้ตามใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดย 

รอบคอบ ใช้เหตุผล และ 4) ด้านการค�านึงถึงความเป็น

ปัจเจกบคุคล คอืผูน้�าจะค�านงึถึงความแตกต่างของแต่ละ

บุคคล ท�าให้การมอบหมายงานตามความถนัดที่ผู้ตาม

พอใจท�าให้งานมีประสิทธิภาพ (Bass & Avolio, 1994 

อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545 ,หน้า 39-41) ดังที่ 

วิโรจน์ สารรัตนะ และ อัญชลี สารรัตนะ (2545, หน้า 

1) ได้ศึกษาภาวะผู้น�าในบริบทสังคมไทย พบว่า เส้นทาง

ของการพฒันาเพือ่ให้เกดิความเป็นองค์การแห่งการเรยีน

รู้ในโรงเรียนนั้นปัจจัยการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงถือ

เป็นปัจจัยเหตแุรกสดุทีก่่อให้เกิดการพฒันาในปัจจัยอืน่ๆ 

ตามมา ผูว้จิยัจงึได้ศกึษาภาวะผูน้�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ

จะเป็นแนวทางในการน�าเสนอผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา

ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 

และสามารถใช้ผลของการวิจัยเป็นแนวทางในการเตรียม

ผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามการรบัรูข้องคร ูสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ้ของครูสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน และ

ขนาดโรงเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยมีสมมติฐาน ดังนี้

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน

ศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แตกต่างกันตาม 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน และขนาด

โรงเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของแบส และ อโวลิโอ 

(Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า 39-41)
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1  

 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 ตามระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดโรงเรียน 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

 การวจิยัมีสมมติฐาน ดงัน้ี 

 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 แตกต่างกนัตาม ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การทาํงาน และขนาดโรงเรียน

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

แบส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994  อา้งถึงใน รัตติกรณ์  จงวศิาล, 2545, หนา้ 39-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

       ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี ้  

ข้อมูลทัว่ไป 

1. ระดบัการศึกษา 

2. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

3. ขนาดโรงเรียน  

     

 

 

 

 

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ใน  

4 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 

3. การกระตุน้การใชปั้ญญา  

4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

 

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2554 

จ�านวน 959 คน ไม่รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษา (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1, 2554)

กลุ่มตัวอย่าง

ค�านวณขนาดกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ์ 

ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) จากประชากร 959 คน 

ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 282 คน 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามเพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จ�านวน 1 ฉบับ 

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท�างาน และขนาดของโรงเรียน 

ลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่  2  แบบสอบถามภาวะผู ้ น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท 

(Likert ; อ้างถึงใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์. 2545, หน้า 141) 

โดยก�าหนดเป็น 5 ระดับ คือ

5 หมายถึง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับปานกลาง

2 หมายถึง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับน้อย

1 หมายถึง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน

ศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามมอบให้โรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 

1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และก�าหนดขอรับแบบสอบถาม

คืน ภายใน 15 วัน ได้แบบสอบถามกลับคืน จ�านวน 

282 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง ได้แก่ ค่า t-test และ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) สถิติ

ที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม คือ 

ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha-coeffcient)

การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปวเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี่ 

หาค่าร้อยละ (Percentage) และเสนอผลในรูปของตาราง

ประกอบความเรียง

2. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารสถาน

ศึกษาตามการรับรู้ของครู วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (x) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเสนอผลในรูปของ

ตารางประกอบความเรียง

การแปลความหมายโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม 

ศรีสะอาด. 2545, หน้า 65)
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4.50 – 5.00 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บรหิารตามการรบัรูข้องครอูยูใ่นระดับ

มากที่สุด

3.50 – 4.49 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บรหิารตามการรบัรูข้องครอูยูใ่นระดับ

มาก

2.50 – 3.49 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บรหิารตามการรบัรูข้องครอูยูใ่นระดับ

ปานกลาง

1.50 – 2.49 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บรหิารตามการรบัรูข้องครอูยูใ่นระดับ

น้อย

1.00 – 1.49 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของผู้บรหิารตามการรบัรูข้องครอูยูใ่นระดับ

น้อยที่สุด

3. เปรยีบเทยีบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผู้

บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ใช้สถิติดังนี้

3.1 เปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ตามระดับ

การศึกษา วิเคราะห์ด้วยค่าที (t – test)

3.2 เปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู ้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู ้ของครู ตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน และขนาดโรงเรียน วิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 

Variance ANOVA) ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ท�าการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

4 .  ข ้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับภาวะผู ้น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ

ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแก้วเขต 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่า

ร้อยละ (Percentage) และเสนอผลในรูปของตาราง

ประกอบความเรียง

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไป

กลุ ่มตัวอย ่างส ่วนใหญ่มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จ�านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 มี

ประสบการณ์การท�างาน น้อยกว่า 10 ปี จ�านวน 105 

คน คดิเป็นร้อยละ 37.20 และปฏบัิตกิารสอนในโรงเรยีน

ขนาดกลาง จ�านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 

ภาวะผู้นำาการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารสถาน

ศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามการรบัรูข้องครู

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว

เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงล�าดับจากมากไป

หาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ตามล�าดับ 

(ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยรวม (n = 282 คน)

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง x SD ระดับการรับรู้ อันดับ

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.25 0.46 มาก 3

2. การสร้างแรงบันดาลใจ 4.28 0.45 มาก 2

3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา 4.23 0.49 มาก 4

4. การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.29 0.42 มาก 1

เฉลี่ยรวม 4.26 0.42 มาก

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�านัก

สงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว

เขต 1 มีการรับรู้ โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล�าดับ 3 ล�าดับแรก ได้

ดังนี้ มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยัง

ผู้ร่วมงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ 

และมีความโดดเด่นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง 

ส่วนล�าดับสุดท้าย คือสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

การสร้างแรงบันดาลใจ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�านัก

สงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว

เขต 1 มกีารรบัรูโ้ดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อสามารถเรียงล�าดับ 3 ล�าดับแรก ได้ดังนี้ ให้

โอกาสผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานตามท่ีรับมอบหมายอย่าง

เต็มที่ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นต่อภารกิจที่ต้อง

ปฏิบัติและส่งเสรมิให้ผูร่้วมงานท�างานกนัเป็นทมีได้ ส่วน

ล�าดับสุดท้าย คือ ให้ก�าลังใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ

งานอย่างสม�่าเสมอ

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�านัก

สงักดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว

เขต 1 มีการรับรู ้โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล�าดับ 3 ล�าดับแรก ได้

ดังนี้ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีการคิดค้นหาวิธีใหม่ๆในการ

แก้ปัญหาด้วยตนเองแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหาที่

ก�าลังเกิดข้ึนในหน่วยงาน และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานคิด

นวัตกรรม ส่วนล�าดับสุดท้าย คือ มีการให้ค�าแนะน�า

แนวทางในการแก้ปัญหา 

ด้านการคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�านัก

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้ว

เขต 1 มกีารรับรู้โดยรวมอยูใ่นระดับมาก และเมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อสามารถเรยีงล�าดบั 3 ล�าดบัแรก ได้ดงันี ้มกีาร

สนบัสนนุให้ผูร่้วมงานได้รบัการอบรมพฒันาความรูค้วาม

สามารถเพ่ิมขึ้น ให้ค�าแนะน�าให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ส่วนล�าดับสุดท้าย คือ มีวิธีการตอบสนองความต้องการ

ของผู้ร่วมงานตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่าง

เหมาะสม

การเปรียบเทียบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 

เขต 1 ตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ทำางาน และขนาดโรงเรียน

การเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามการรับรูข้องครสูงักดัส�านกังาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดย

รวมพบว่า ไม่แตกต่างกันตาม ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การท�างาน แต่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามขนาดโรงเรียน 

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตาม

การรบัรูข้องครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาสระแก้วเขต 1 สามารถน�าผลการวิจัยมาอภิปราย

ได้ดังนี้
1. ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 

1 ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงตามที่

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 

1 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษากิจกรรม

การพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น�าให้ผู้บริหารสถานศึกษา

และรองผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการพัฒนาตนเองในด้านกลยุทธ์

การบริหารสถานศึกษาให้เป็นผู ้บริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าหลังรับการพัฒนาผู้เข้าอบรม

มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของภาวะผู้อยู่ในระดับดี 

จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, 2554, 

หน้า 39) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับ

การรับรู้ของครู สามารถน�าผลมาอภิปราย ได้ดังนี้

ด ้านการค�านึงถึงความเป ็นป ัจเจกบุคคล 

ผลการวิจัยพบว่า อยู ่ในระดับทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้

บริหารสถานศึกษา สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสใน

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ร่วม

งาน เพื่อเป็นแนวทางในการการเริ่มต้นและพัฒนางาน

ตามความต้องการของบุคลากรและท�าให้สถานศึกษา

เกิดการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ดุกค์ (Duke, 

1998 อ้างถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544, หน้า 113) 

ได้กล่าวเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนไว้ตอน

หนึ่งว่า ควรมีบทบาทสังเกตุการณ์สอนเสมอ ชี้แจงจุด

เด่นและจุดด้อยที่ครูผู้สอนต้องพัฒนา สนับสนุนให้ครู

เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะตนเอง สอดคล้องกับ

(ดุสิต ขาวเหลือง, 2554, หน้า 20) กล่าวว่า การฝึก

อบรมเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบท่ีองค์กรจดัข้ึนเพ่ือ

สร้างความรู้ ทักษะประสบการณ์ ความสามารถในการ

ท�างานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติที่

ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ

และมีสมรรถนะตามท่ีองค์กรคาดหวัง ซ่ึงจะช่วยให้

สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย

ขององค์กรต่อไป นอกจากนั้น แบส อโวลิโอ (Bass & 

Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, 

หน้า 39-41) ได้กล่าวว่า ข้อหนึ่งที่ผู้บริหารควรมีคือ 

การค�านึงถึงการพัฒนา โดยการสนับสนุนให้ผู้ตามได้รับ

การอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมที่เน้น

การพัฒนา ประกอบด้วย การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการ

ปฏบิติังาน ส่งเสริมให้ผู้ตามได้รับการศกึษาอบรมเพ่ิมเตมิ 

ยกระดับความสามารถและศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น 

ส�าหรับวธิกีารตอบสนองความต้องการของผูร่้วมงานตาม

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมครูมีการ

รับรู้เป็นล�าดับสุดท้าย ท้ังอาจเนื่องจากความแตกต่าง

ของแต่ละบุคคลจึงท�าให้ผู้บริหารไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของแต่ละบุคคลได้เท่าท่ีควร สอดคล้อง

กับแนวคิดของแบส อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994 

อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า 39-41) ได้

กล่าวว่า พฤตกิรรมภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีผู่น้�าควร

แสดงออกต่อผู้ตามคือ ยอมรับในความแตกต่างของผู้

ตามแต่ละคน ให้ความสนใจในความแตกต่างของผู้ตาม

แต่ละคน จะท�าให้ผูต้ามมคีวามรูสึ้กว่าตนมคีณุค่าได้การ

ยอมรับจากผู้น�า ท�าให้เกิดแรงจูงใจที่จะท�างานให้ดีที่สุด 
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบว่า 

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา

เปิดโอกาสให้บุคลากร ได้แสดงความสามารถของแต่ละ

บุคคล ให้ความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้

บรรลุจุดมุ ่งหมายตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้อง

กับทิชีและดีเวนแนน (Tichy & Devannan, 1986 

อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2544, หน้า 62) 

กล่าวถงึ คุณลกัษณะทีส่�าคญัของผูน้�าการเปลีย่นแปลงไว้

ประการหนึ่งคือ เชื่อมั่นในคนอื่น ผู้น�าแบบเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ�านาจและสนใจ คนอื่นๆ มีการ

ท�างานโดยมอบอ�านาจให้คนอื่นท�าโดยเชื่อว่าคนอื่นก็

มีความสามารถ ส�าหรับให้ก�าลังใจแก่ผู้ร่วมงานในการ

ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอครูมีการรับรู้เป็นล�าดับสุดท้าย 

ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก ผู้บริหารพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจ

ภายในเรือ่งการปฏบิตังิานของผูต้ามให้บรรลจุุดมุง่หมาย

เพ่ือให้เกิดก�าลังใจในตนเองมากกว่าที่จะพูดให้ก�าลังใจ

โดยตรง สอดคล้องกับ แบส อโวลิโอ (Bass& Avolio, 

1994 อ้างถงึใน รตัตกิรณ์ จงวศิาล, 2545, หน้า 39-41) 

ผู้น�าจะประพฤติในทางที่จูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับ

ผู้ตาม โดยสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ

ท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น�าจะกระตุ้นจิตวิญญาณ

ของทมี (Team Spirit) ให้มชีวีติชวีามกีารแสดงออกซึง่

ความกระตือรอืร้น โดยการสร้างเจตคตทิีด่ ีและการคดิใน

แง่บวก จะก่อให้เกิดก�าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ตาม

มากกว่าการกล่าวชม 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการ

วิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหาร

มีความ สามารถก�าหนดวิสัยทัศน์ การก�าหนดทิศทาง

และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียน การสร้าง

ภาพความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับอนาคต ส่งเสริม

ให้บุคลากรเข้าใจถึงทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน

และพัฒนางานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จากความร่วมมือของบุคลากร สอดคล้องกับทฤษฎีของ 

แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน 

ประยุทธ์ ชูสอน, 2547, หน้า 34) กล่าวถึง ภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผู ้น�าท่ีมีลักษณะดังนี้คือ มี

การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและ

ท�าให้เกิดการตระหนักรู้ในเร่ืองภารกิจ (Mission) และ

วิสัยทัศน์ (Vision) ของทีมและองค์การ มีการพัฒนา

ความสามารถของผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจ

ของพวกเขาเองไปสู ่สิ่งท่ีจะท�าให้กลุ ่มได้ประโยชน์ 

นอกจากนั้น บุญเจือ จุฑาพรรณนาชาติ (2553) กล่าว

ว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นความสามารถของ

ผู้บริหารโรงเรียนในการมองภาพความแตกต่างระหว่าง

ภาพองค์การในปัจจุบันไปสู ่สภาพขององค์การท่ีพึง

ปรารถนาในอนาคตโดยภาพนัน้ความเป็นไปได้เป้าหมาย

ชัดเจนสามารถวางแผนก�าหนดแนวทางหรือวิธีการใน

การปฏบัิตใิห้บรรลเุป้าหมายขององค์การท่ีพึงปรารถนาใน

อนาคตนัน้ สร้างความร่วมมอืร่วมใจของบคุลากร ส่งเสรมิ

การพฒันางานของบคุลากร ซึง่วดัได้จากพฤตกิรรมของ

ผู้บริหาร ส�าหรับสร้างความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ครูมีการรับรู้เป็นล�าดับ

สุดท้าย ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารพยายามกระตุ้นให้

ผู้ตามปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ตามภาระ

หน้าท่ีขององค์การ เพ่ือสร้างมั่นใจให้เกิดขึ้นต่อผู้ตาม 

เมือ่ผูต้ามเกดิความมัน่ใจกจ็ะท�าให้เกดิความรู้สกึเป็นอัน

หนึง่อันเดีย่วกนัเพ่ือบรรลเุป้าหมายร่วมกนั สอดคล้องกบั 

(Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 

2545, หน้า 39-41) ท่ีกล่าวว่าความมัน่ใจช่วยสร้างความ

รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้น�า

จึงต้องรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายของ

การปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การเพ่ือสร้างความมั่นใจ

ต่อผู้ตาม ซึ่งลักษณะของผู้น�ามีอยู่ 7 ประการ ได้แก่ มี

ลักษณะเด่นและมีความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นแบบอย่าง

ของผู้ตามในเรื่องของค่านิยม ความคาดหวังเชื่อมั่นใน

ผู้ตามและเชื่อว่าผู้ตามสามารถปฏิบัติให้ลุล่วงตามเป้า

หมายได้ ความหนักแน่นต่อสิ่งกระตุ้นและทัศนคติของ

ผู้น�าท่ีมีต่อการท�างานขององค์การ สร้างความประทับ
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ใจในความสามารถและความส�าเร็จ มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ในการท�างานขององค์การ มีพฤติกรรมที่สร้างแรงจูงใจ

ในการท�าให้พันธกิจบรรลุตามจุดหมายได้และชนะใจผู้

ตามได้
 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผลการวิจัยพบ

ว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารเป็น

บุคคลที่น�าวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่มาปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง กระตุ ้นหรือเสนอแนะแสวงหาวิธีการ

ท�างานใหม่มาปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ คอยสนับสนุน

ให้ผู้ร่วมงานคิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆ

เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ แบส และอโวลิโอ 

(Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน ประยุทธ์ ชูสอน, 

2547,หน้า 34) กล่าวถึง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ว่ามีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ

ในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขา

ในแง่มุมใหม่ๆ ดังที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า 

76-77) กล่าวไว้ว่า การเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ผู้

อื่นได้คิดทบทวนในสิ่งที่ท�าอยู่เดิม กระตุ้นให้มองเห็น

ปัญหาจากหลายแง่มุมและกระตุ้นให้คิด แสดงออกใน

การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ปลุกระดม

จินตนาการเพื่อให้ได้มาซ่ึงแนวทางการปฏิบัติ ป้องกัน

และแก้ปัญหาที่มีคุณภาพสูงขึ้นในการท�างานส�าหรับ 

การให้ค�าแนะน�าแนวทางในการแก้ปัญหา ครูมีการรับรู้

เป็นล�าดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารต้องแก้ไข

ปัญหาท่ีเร่งด่วนก่อนประกอบกับภารกิจของผู้บริหารที่

ต้องมีความรับผิดชอบและบริหารจัดการในหลายๆด้าน

ท�าให้ผู้บริหารให้ค�าแนะน�าให้ความรู้ สนับสนุนและการ

ช่วย เป็นพี่เลี้ยง ในการแก้ไขปัญหาได้ไม่ท่ัวถึงทุกคน 

สอดคล้องกับ แนวคิดของ แบส และอโวลิโอ (Bass & 

Avolio, 1994 อ้างถงึใน รตัตกิรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า 

39-41) ผู้น�าจะต้องเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษา ผู้น�าจะ

ดูแลผู้ตามว่าต้องการค�าแนะน�า การสนับสนุนและการ

ช่วยให้ก้าวหน้าในการท�างานท่ีรับผิดชอบอยู่ เป็นพี่

เลี้ยง โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์และต�าแหน่งหน้าที่

ที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาผู้ตามให้สามารถดูแลตนเอง สามารถ

จดัการกบังานท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยกระบวนการสอน 

แนะน�าและให้ความรู้

2. เปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตาม

ขนาดโรงเรียนพบว่า ครูมีการรับรู ้เกี่ยวกับภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวม แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครู

โรงเรียนขนาดเล็กไม่แตกต่างกับครูโรงเรียนขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ แต่ครูโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกับ

ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู ้บริหารโรงเรียนขนาด

ใหญ่ผ่านประสบการณ์การบริหารมามากกว่าจึงได้รับ

เลือกให้ย้ายเข้ามาบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคล้อง

กับ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (2554, หน้า 8) ระบุไว้ในหลักเกณฑ์

และวธิกีารย้ายผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า การพิจารณาผู้บริหาร

สถานศึกษาไปด�ารงต�าแหน่งในโรงเรียนขนาดต่างๆ 

ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น�า มีความรู้

ความ สามารถในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติ

งานดี มีประสบการณ์ในการบริหารงาน มีคุณวุฒิ ความ

อาวุโสตามหลักราชการ ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 

อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่นั้นมีบทบาท

ในการบริหารจัดการ มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาความ

เป็นผูน้�าไปตามสภาวการณ์ อยูต่ลอดเวลา มวีสิยัทศัน์ใน

การท�างานปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ๆในการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง ได้รับปัจจัยสนับสนุนมากกว่า 

ครูมีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า จ�านวนครูมี

มากกว่าท�าให้การท�างานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีเวลาใน

การแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า โรงเรียนขนาดกลางเพราะต้อง

ท�างานปฏิบัติงานที่มีจ�านวนเท่ากันกับโรงเรียนใหญ่จึง

ท�าให้ครมูกีารรบัรูเ้กีย่วกบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนั สอดคล้องกบั เสรมิศกัดิ์ 
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วิศาลาภรณ์ (2553, หน้า 188-207) กล่าวว่าโรงเรียน

ขนาดกลางนัน้มกัประสบกบัปัญหาต่างๆ ได้แก่ โรงเรยีน

ส่วนใหญ่ขาดแคลนครู ครูย้ายบ่อย เป็นโรงเรียนทดลอง

ครูใหม่เพราะครูที่มาบรรจุใหม่มักเป็นครูที่มาจากต่าง

พื้นที่ เม่ือครบตามก�าหนดการทดลองปฏิบัติราชการก็

ขอย้ายกลับภูมิล�าเนาหรือย้ายเข้ามาในตัวเมืองที่เป็น

โรงเรียนขนาดใหญ่ ครูโรงเรียนขนาดกลางท�าหน้าที่มาก

เกนิไปเนือ่งจากต้องท�างานพเิศษต่างๆ ทีน่อกเหนอืจาก

การสอน ความไม่เสมอภาคด้านงบประมาณการใช้จ่าย

งบประมาณตามรายหัวเหมือนกันหมดทุกพื้นท่ีท�าให้

ประสบปัญหาการบริหารจัดการเพราะปริมาณงานเท่าๆ

กันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ครูหรือผู้บริหารโรงเรียนใน

พ้ืนทีท่ีม่คีวามสามารถ เก่ง มกัถกูดงึเข้ามาอยูใ่นโรงเรียน

ขนาดใหญ่ ผู้บรหิารโรงเรยีนขนาดกลางจ�าเป็นต้องไปหา

ปัจจยัพืน้ฐานมาสนบัสนุนแก้ปัญหาการจัดการในโรงเรยีน

ไม่มีเวลาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งนี้

เนื่องจากได้รับงบประมาณมีจ�ากัดจึงมอบหมายงานให้

ครูคนใดคนหนึ่งท�าหน้าที่ในโรงเรียนแทน

ส่วนการรับรู ้ของครูโรงเรียนขนาดเล็กไม ่

แตกต่างกับครูในโรงเรียนขนาดกลางและ ขนาดใหญ่

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ในโรงเรยีนขนาด

เล็กเป็นผู ้บริหารใหม่จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร

ผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาด้านอุดการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ 

ความเป็นผู้น�า และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็น

ผูอ้�านวยการสถานศกึษา จึงท�าให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาด

เล็กแสดงออกถึงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ

มาสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรม การข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2552) ได้ระบุไว้ตาม

ที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งบางต�าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือ

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะท�าให้การ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

ความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด (ว.18) ไว้ว่าข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องผ่านการพัฒนาก่อน

แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา ให้ได้

รับการพัฒนาสมรรถนะของผู้อ�านวยการสถานศึกษา

ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาวะผู้น�าทาง

วิชาการ และมีการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 

มีความยืดหยุ่น มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดังนั้น เพื่อให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการสถานศึกษา จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาให้

ผูผ่้านการพัฒนามีอุดมการณ์ วสิยัทัศน์ บคุลกิภาพ ความ

เป็นผู้น�า และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อ�านวย

การสถานศึกษา สามารถน�าการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญได้อย่างเหมาะสม สามารถ

สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

1. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารควรให้

ค�าแนะน�าแนวทางในการแก้ปัญหา ให้ผู้ร่วมงานมีส่วน

ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน กระตุ้นให้

ผูร่้วมงานเปลีย่นกรอบการมองปัญหาและมกีารแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ

2. ด้านการมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ ผูบ้รหิาร

ควรสร้างความรู้สึกให้ผู้ร่วมงานเป็นหน่ึงเดียวกัน ท�าให้

ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจที่ได้ร่วม

งานด้วย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษา เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น�าด้าน

การกระตุ้นทางปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแก้วเขต 1

2. ควรศกึษา เรือ่ง การพฒันาการท�างานเป็นทมี

ของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้วเขต 1

เอกสารอ้างอิง

ดุสิต ขาวเหลือง. (2554). การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 7(1), 20. 

ทองใบ สุดชารี. (2550). ภาวะผู้น�า กลไกขับเคลื่อนองค์การแห่งการเรียนรู้ (พิมพ์ครั้งที่3). อุบลราชธานี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: สีวีริยาสาส์น.
ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาฉบับปรับปรุง. 

กรุงเทพฯ: แอล ที เพรส.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2545). พื้นฐานการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : สุรียาสาร์น.
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2545). ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสภาพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง. วารสารการบริหารคน, 

23, 98-102.
วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ. (2545). ปัจจัยทางการบริหารกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ข้อเสนอผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการวิพากษ์. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.
ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: 

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1. (2554). รายงานการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2554 

ส�านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1. สระแก้ว: สระแก้วกลุ่มนโยบายและแผน 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1.

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2552, 8 ตุลากคม). ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.7/ว18 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานศึกษาและผู้อ�านวยการสถานศึกษา.

________. (29 กรกฎาคม 2554). ส�านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2553). สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายแดนในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดต่อ
กับประเทศกัมพูชา. กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255666

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี*

A Study Of Factors Affecting Achievement Of Chinese Language 

Of Mattayomsuksa – Three Students In Watnongkor Community 

School Uuder Chonburi Provincial Administration Organization

ZHANG QING LING**

ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน ด้านโรงเรียนและ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ  ภายในครอบครัว ตัวนักเรียน และโรงเรียน

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาภาษาจีน รวมทัง้สร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาจีนจากตวัแปร 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

จ�านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลูคอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่าย และการวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท

การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านตัวนักเรียน พบว่า เจตคติต่อวิชาภาษา

จีน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาจีนอยู่ในระดับมาก และความรู้พื้นฐานของภาษาจีนส่วนใหญ่มีเกรดอยู่ระหว่าง 

0 - 1.00 ปัจจัยด้านโรงเรียน พบว่า คุณภาพการสอนของครูสอนภาษาจีน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียน

ภาษาจีน และความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-1.00

2. ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ภายในครอบครัว ตัวนักเรียน และโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วชิาภาษาจนี พบว่า เจตคตต่ิอวิชาภาษาจีน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต่์อวชิาภาษาจนี ความรูพ้ืน้ฐานของภาษาจนี คณุภาพ

การสอนของครูสอนภาษาจีน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทางการเรียนวิชาภาษาจีนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนรายได้ของผู้ปกครองนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน  

การส่งเสรมิการเรียนของผูป้กครองทีเ่รยีนภาษาจีนและความเป็นผูน้�าด้านวชิาการของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธ์อย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาจนี คอื ความรู้พ้ืนฐานของภาษาจนีปฏิสมัพันธ์

ระหว่างครูกบันักเรยีนท่ีเรยีนภาษาจีน สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาจนีได้ร้อยละ 36.40 

เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Ý = -.318 + 0.613 ความรู้พื้นฐานของภาษาจีน (X
5
) + 0.270 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียน

ภาษาจีน (X
7
)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z = 0.554 ความรูพ้ืน้ฐานของภาษาจีน (X
5
) + 0.156 ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาจนี (X

7
)

Abstaract
The purposes of this study were to evaluate the factors of family, the students, school and 

achievement score of Chinese language of Matayomsuksa 3 students in Watnongkor Community 

School under Chonburi Provincial Administration Organization; to find out the relationship among 

these factors with achievement score of Chinese language, as well as to construct equations of 

predicting achievement in Chinese language by the factors of family, the student and school. The 

samples used in this study were 110 Matayomsuksa 3students. The statistical devices were mean, 

standard deviation, simple correlation and stepwise multiple regression.

The results revealed as follows:

1. The factor of family in the dimension of family income, between 10,001 – 15,000 baht, 

family support was at moderate level. The factors of the students in the dimension of attitude 

toward Chinese language and achievement motivation toward Chinese language were rated at 

high level, but basic knowledge in Chinese language was at 0 -1.00 average score. The factor of 

school in the dimension of quality of teaching learning, interrelationship between teacher and 

student and academic leadership of school principal were rated at high level, and Chinese language 

achievement score was at 0-1.00 .

2. In regard to the relationship among these factors with achievement score of Chinese 

language, it was found that attitude toward Chinese language, achievement motivation toward 

Chinese language, basic knowledge in Chinese language, quality of teaching learning and 

interrelationship between teacher and student, were related with Chinese achievement with 

statistical significance (p < .05). But, their family income, family support and academic leadership 

of school principal had no significant relation to Chinese language achievement.
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3. knowledge in Chinese language and interrelationship between teacher and student, could 

predict learning achievement in Chinese language at 36.40 % by the following equations of raw 

scores and standardized scores:

The equation of raw scores

Ý= -.318 + 0.613 basic knowledge in Chinese language (X
5
) + 0.270 interrelationship 

between teacher and student (X
7
)

The equation of standardized scores

Z = 0.554 basic knowledge in Chinese language (X
5
) + 0.156 interrelationship between 

teacher and student (X
7
) 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทส�าคัญใน

เศรษฐกิจระดับโลกเป็นอย่างมากทุกประเทศต่างมุ่งหวัง

ทีจ่ะตดิต่อค้าขาย หรอืสร้างความสัมพันธ์ทีด่กีบัประเทศ

จนี ส�าหรบัประเทศไทยมกีารตดิต่อทางการค้ากับประเทศ

จีนมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง

สิ่งส�าคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศนั้นคือภาษา 

ภาษาจีนถือได้ว่า เป็นภาษาต่างประเทศที่มี

ความส�าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ เนื่องจาก

ประเทศจีนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจนก้าวขึ้นมา

เป็นมหาอ�านาจไม่แพ้ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

สาเหตุที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ ภาษาจีนเป็น 1 ใน 

5 ภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษา

ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากร

มากกว่า 1,300 ล้านคน และยังมีชาวจีนโพ้นทะเลที่

กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกอีกไม่ต�่ากว่า 300 ล้าน

คน ฉะนั้นประเทศต่างๆ จึงตื่นตัวสนับสนุนให้นักเรียน 

นกัศกึษา หนัมาสนใจเรยีนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ

มากข้ึน ซึ่งปัจจุบันภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทในการ

ติดต่อสือ่สารในสงัคมไทยเป็นอย่างมาก ทัง้ด้านธรุกิจและ

การศึกษา ท�าให้สถาบันสอนภาษาและสถาบันการศึกษา

ต่างๆ เปิดสอนหลกัสตูรภาษาจีน (สเุนตร ชตุนิธรานนท์, 

2550 อ้างถึงใน ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, หน้า 28-29)

การเรยีนภาษาต่างประเทศให้ประสบความส�าเรจ็

นั้นมีปัจจัยที่ส�าคัญหลายปัจจัยท้ังในระดับครอบครัว 

ระดับนักเรียนและระดับโรงเรียน เช่น เคลาส์แมร์ 

(Klausmeir, 1975, pp. 28-29) กล่าวถึง คุณลักษณะ

ของผูเ้รยีนว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัทีส่ดุในการอธบิาย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกเหนือจากองค์ประกอบ

อื่น ๆ คือ คุณลักษณะของครู พฤติกรรมระหว่างผู้เรียน

กับผู้สอน คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียน สภาพแวดล้อม 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก นอกจากนั้นยังอธิบายองค์

ประกอบย่อยเพ่ิมเติมอีก 6 ประการ คือ 1) พ้ืนฐาน

ความรู้เดิม ความสามารถด้านความรู้ 2) ความพร้อม

ทางกายภาพ 3) คุณลักษณะทางจิตใจท่ีรวมความสนใจ 

เจตคติ 4) เพศ 5) อายุ 6) ภูมิหลังทางครอบครัว 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาจนีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนชมุชน

วัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใน

แต่ละปีการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน

ระดับต�่าต้องปรับปรุง ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน (โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ, 2554) จาก

ปัญหาดังกล่าวผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรีว่า มีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดบ้าง และ

ปัจจัยใดท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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ภาษาจนีของนกัเรียน เพือ่พฒันาให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนภาษาจนีสงูขึน้และสามารถใช้ภาษาจีนในการ

ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาระดบัปัจจัยด้านครอบครวั ด้านตวั

นักเรียน และด้านโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี

2. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาจีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 โรงเรยีนชุมชน

วัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน และด้านโรงเรียนกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาจีน จากปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัว

นักเรียน และด้านโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 ทีเ่รยีนอยู่ในโรงเรยีนชมุชนวดัหนองค้อ สงักดัองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุ ีก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตาม

ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 110 คน

และสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจยัด้านครอบครวั ประกอบด้วย รายได้ของผูป้กครอง

นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน และการส่งเสริมการเรียนของ

ผูป้กครองนกัเรยีนท่ีเรยีนภาษาจนี ปัจจยัด้านตัวนกัเรยีน 

ประกอบด้วย เจตคตต่ิอวชิาภาษาจีน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์

ต่อวิชา ภาษาจีน และความรู้พื้นฐานของภาษาจีน และ

ปัจจัยด้านโรงเรียน ประกอบด้วย คุณภาพการสอนของ

ครูสอนภาษาจนี ปฏสิมัพันธ์ระหว่างครูกบันกัเรียนท่ีเรียน

ภาษาจีน และความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ (แต่ด้านรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน

ที่เรียนภาษาจีนและความรู้พื้นฐานของภาษาจีนเป็นแบบ

เติมค�า)

การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้จิยัด�าเนนิการหาคณุภาพเครือ่งมอืตามล�าดบั

ขั้นตอนดังนี้

1. ความตรง (Validity) ผูว้จิัยน�าแบบสอบถาม

ท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจ

สอบความถูกต้องด้านโครงสร้างและภาษา จากนั้นผู้

วจัิยน�าไปให้ผู้ทรงคณุวุฒ ิ5ท่าน ตรวจสอบความตรงเชงิ

เนื้อหา (Content Validity) และโครงสร้าง (Construct 

Validity)

2. (Reliability) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ได้รับ

การปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ค่าความเชือ่มัน่ของ

แบบสอบถามโดยการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลแฟของ

ครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู ้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้

แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 110 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100

2. ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ค�านวณหาค่าเฉลี่ย (M) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

น�าค่าเฉลี่ยไปเที่ยบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อหาระดับของ

ปัจจยัทีศ่กึษา จากนัน้ผูวิ้จัยด�าเนนิการทดสอบสมมตุฐิาน

ดังนี้ คือ

2.1 ในการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ที่

ว่า “ปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน และด้าน

โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

ชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี” ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple 

Correlation) และทดสอบนัยส�าคัญจากความน่าจะเป็น

ของค่า r

2.2 ในการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่า 

“ปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน และด้านโรงเรียน

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัด

หนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” ใช้

การวเิคราะห์สมการการถดถอยแบบขัน้ตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาป ัจจัยที่มีผลต ่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี ปรากฎว่า

1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านครอบครัว 

ด้านตัวนักเรียน และด้านโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาจีน

1.1 ปัจจัยด้านครอบครัว 

1.1.1 ด้านรายได้ของผูป้กครองนกัเรียน

ทีเ่รยีนภาษาจนี พบว่า โดยส่วนมากผูป้กครองมรีายได้อยู่

ระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 

33.60 รองลงมาคือ อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 23.60

1.1.2 ด้านการส่งเสริมการเรียนของ

ผู ้ปกครองนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ปกครอง

เห็นประโยชน์ของการที่นักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูน

ความรู้ทางด้านภาษาจีน ผู้ปกครองกระตือรือร้นและ

สนใจที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาจีน 

และผู ้ปกครองส่งเสริมการเรียนโดยจัดหาสถานท่ีให้

นักเรียนท�าการบ้าน

1.2 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน 

1.2.1 ด้านเจตคติต่อวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การเรียน

ภาษาจนีท�าให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ผูท่ี้

เรียนภาษาจีนเก่งสามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงใน

อนาคต และการเรียนภาษาจีนท�าให้นักเรียนสนุก 

1.2.2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชา

ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ นักเรียนรู้สึกภูมิใจที่ท�างานยากได้ส�าเร็จ นักเรียน

อยากประสบความส�าเร็จในการเรียนภาษาจนี และนกัเรียน

พยายามที่จะท�าให้ได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน
1.2.3 ด้านความรู้พื้นฐานของภาษาจีน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มี
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เกรดอยู่ในระหว่าง 0 – 1.00 คิดเป็นร้อยละ 34.60 รอง
ลงมาคือ อยู่ระหว่าง 2.01 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 32.70 

1.3 ปัจจัยด้านโรงเรียน

1.3.1 ด ้ านคุณภาพการสอนของ

ครูสอนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย

รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการสอน 

ครูผู้สอนภาษาจีนได้เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และ

ครูผู้สอนภาษาจีนมีอารมณ์แจ่มใสในขณะท�าการสอนใน

ชั่วโมงภาษาจีน 

1.3.2 ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ

นักเรียนที่เรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เมื่อนักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียน

ครูให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดี ครูใช้ค�าถามเพื่อกระตุ้นให้

นักเรียนโต้ตอบ และครูชมเชยหรือสนับสนุนให้ก�าลังใจ 

เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี 

1.3.3 ด้านความเป็นผู้น�าด้านวิชาการ

ของผู้บริหาร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อ

ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารกระท�าตนให้เป็น

แบบอย่างที่ดีกับครูและนักเรียน ผู้บริหารให้ความสนใจ

ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางวิชาภาษา

จีน และผู้บริหารส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรยีนชมุชนวัดหนองค้อ 

สงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชลบุร ีนกัเรยีนส่วนใหญ่

มีเกรดอยู่ในระหว่าง 0 – 1.00 คิดเป็นร้อยละ 33.60 

รองลงมาคือ อยู่ในระหว่าง 1.01 – 2.00 คิดเป็นร้อยละ 

25.50 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน และด้านโรงเรียนกับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ปัจจัยด้านครอบครัว 

โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาจนีอย่างไม่มนียัส�าคญัทาง

สถิติ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน โดยรวมและรายด้านมีความ

สมัพันธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาจนี

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิและปัจจยัด้านโรงเรยีน มคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

จีนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความเป็นผู้น�า

ด้านวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาจีนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

4. ปัจจัยด้านความรู้พ้ืนฐานของภาษาจีน และ

ปฏสิมัพันธ์ระหว่างครูกบันกัเรียนท่ีเรียนภาษาจนี สามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้ ดังสมการพยากรณ์

ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้

Ý = -.318 + 0.613 ความรู้พ้ืนฐานของ

ภาษาจนี (X
5
) + 0.270 ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีน

ที่เรียนภาษาจีน (X
7
)

สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ

Z = 0.554 ความรู้พื้นฐานของภาษาจีน 

(X
5
) + 0.156 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียน

ภาษาจีน (X
7
)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาภาษาจนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดชลบรุ ีมปีระเดน็ส�าคัญท่ีจะน�ามาอภปิรายผลดังนี้

1. ปัจจยัท่ีมคีวามสมัพันธ์ และสามารถพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มธัยมศคกึษาปีท่ี 3 คือ ความรู้พืน้ฐานของภาษาจนี และ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน

1.1 ความรู้พื้นฐานของภาษาจีน มีความ

สมัพันธ์และสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา

ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่าความรู้พ้ืนฐานของภาษาจีนเป็นตัวบ่งช้ีให้
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เหน็ถงึความรู ้ความถนดั และความสามารถของนกัเรยีน

ในวิชาภาษาจีนการมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่มาก จะเป็น

รากฐานส�าคัญที่ช่วยให้เรียนรู้ภาษาจีนได้มากขึ้น ถ้า

มีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่น้อยก็ท�าให้การเรียนรู้เนื้อหา

ใหม่ช้า หรือท�าให้ไม่เข้าใจ ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เดิมมีส่วน

เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน ผู้เรียน

จะเรียนรู้ภาษาจีนได้ดีต้องอาศัยความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน

ในการเรียนรู้ ซึ่งความรู้พื้นฐานของภาษาจีนเป็นปัจจัย

ที่มีผลกระทบทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาจีน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

(Constructivist Theory) ซึ่งมีความเชื่อและแนวคิด

หลักการว่า บุคคลเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยวิธี

การที่ต่างกันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม กับโครงสร้าง

ทางปัญญาที่มีอยู ่เดิม โดยมีความสนใจและแรงจูงใจ

ภายในเป็นพื้นฐาน เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่

เป็นปัญญา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเป็น แรงจูงใจ

ให้เกิดการไตร่ตรอง ซึ่งน�าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่

ทางปัญญา (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2541, หน้า 7-12) 

ส่วน วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543) ได้สรุปเงื่อนไขการ

เรียนรู้ของแนวConstructivism ไว้ว่า ความรู้ต่าง ๆ จะ

ถูกสร้างด้วยความรู้ของตัวผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้

รับมาใหม่รวมกับข้อมูลหรือความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวม

ทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้

ของตนเอง เพียเจต์ (Piaget, อ้างถึงใน สุมาลี ชัยเจริญ, 

2545) เชื่อว่าถ้าผู้ถูกกระตุ้นด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) ผู้เรียน

ต้องพยายาม ปรับโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 

Structuring) ให้เข้าสูภ่าวะสมดลุย์ (Equilibrium) โดย

วิธีการดูดซึม (Assimilation) ได้แก่ การรับข้อมูลใหม่

จากส่ิงแวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้างทางปัญญา และการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา (Accomodation) คือ 

การเชื่อมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม หรือความรู้เดิมที่

มีมาก่อนกบัข้อมลูข่าวสารใหม่ จนกระทัง่ผูเ้รยีนสามารถ

ปรบัโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาวะสมดลุหรอืสามารถท่ี

จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ และ บลูม (Bloom, 1976, 

pp. 30-34) กล่าวว่า พื้นความรู้เดิมคือ “ความสามารถ

ทางปัญญาท่ีจ�าเป็นต้องมีมาก่อน” ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ทางด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโดยบลูมมีความเชื่อว่า

จะไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ (Learning Task) ได้

ถงึเกณฑ์ท่ีก�าหนดถ้าหากผู้เรยีนขาดความรูเ้ดมิทีจ่ะเป็น

ต้องมีมาก่อน แต่ถ้าผู้เรียนทุกคนมีความรู้เดิมที่จ�าเป็น

อยูก่่อนเป็นไปได้ท่ีผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนรูเ้นือ้หาใหม่ได้ 

และหากว่าผูเ้รยีนมคีวามรู้พืน้ฐานเดมิแตกต่างกนักจ็ะมี

ความระดบัของผลสมัฤทธิแ์ตกต่างกนั ดงันัน้ ความรู้พ้ืน

ฐานของภาษาจนีจงึมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก และสามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติุฐาน

ที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยของมณเฑียร ชมดอกไม้ (2541, 

หน้า 220) ทีพ่บว่า ความรูพ้ืน้ฐานภาษาองักฤษมอีทิธพิล

ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และงานวิจัยของ 

แอนโธนี ฟิลลิปส์ และคริสทิน(Anthony, Phillips & 

Christine, 2000) ได้ศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที่มีต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ พบว่า ผล

การเรียนเฉลีย่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ภาษาต่างประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ และผลการวิจัยของ 

เคาท์ซูลิส และแคมพ์เบล (Koutsoulis &Campbell, 

2001, pp. 109-125) ที่พบว่า ความสามารถเดิม เป็น

ตัวแปรหนึ่งท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งในกลุ่มนักเรียน

ชายและนักเรียนหญิง

1.2 ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีนทีเ่รยีน

ภาษาจนี มคีวามสมัพันธ์และสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการเรียนการสอน

เป็นการตดิต่อระหว่างบุคคล ความสมัพันธ์ระหว่างผูส้อน

และผู้เรียนแต่ละคนจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องเข้าใจหรือ

ท�าความเข้าใจในบทเรียน เกิดความรู้สึกเชื่อถือและไว้
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วางใจผู้สอน ไม่กระด้างกระเดื่อง ผู้สอนจึงมีโอกาสฝึก

อบรมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กล้าในสิ่งที่ควร

กล้าและวางตัวพอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ วีก็อทสกี้ 

(Vygotsky, อ้างถึงใน สุมาลี ชัยเจริญ, 2545) อธิบาย

ถึงการเรียนรู้ว่าเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดย

อาศยัสือ่กลางทางวฒันธรรมของมนษุย์สร้างขึน้ การช่วย

เหลือด้วยการช้ีแนะ และการท�างานร่วมกับผู้อื่นจะส่ง

เสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนสร้างความรู้โดย

ผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับครู ส่วนโคแกน 

(Cogan, 1967 อ้างถึงใน วิวัตร์ พงษ์สุภา, 2544, หน้า 

23) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู

กับนักเรียนว่า สามารถช่วยให้ครูแนะน�าสิ่งที่มีคุณค่า

แก่นักเรียน เพราะตัวครูเองมีความต้องการท่ีจะกระตุ้น

นักเรียนให้เกิดการเรียนรู ้จากประสบการณ์เดิมของ

นักเรียนดังนั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียน

ภาษาจนีจงึมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่3 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา จันตะเสน (2547, 

หน้า 110) ที่พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครู มีผลทาง

บวกกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้ง คิน และฟิชเช่อร์ (Khine 

& Fisher, 2003, อ้างถึงใน จันทนี เทือกทอง, 2550, 

หน้า 51) ทีพ่บว่า ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างครกัูบนักเรยีน 

เป็นสิ่งส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้ และมีอิทธิพลที่ย่ิง

ใหญ่ต่อความรู้ ความจ�า และประสิทธิผลของพัฒนาการ

ของนักเรียน

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ แต่ไม่สามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ เจตคติต่อวิชาภาษา

จีน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาจีนและคุณภาพการ

สอนของครูที่สอนภาษาจีน

2.1 เจตคติต่อวิชาภาษาจีน มีความสัมพันธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า เจตคติเป็นคุณลักษณะท่ีเกี่ยว

กับพฤติกรรมทางด้านจิตใจเป็นตัวก�าหนดค่านิยม

ของแต่ละคน การสร้างหรือปลูกฝังเจตคติที่ดี จึงเป็น

จุดมุ ่งหมายส�าคัญประการหน่ึงของการศึกษาท่ีจะ

เสริมสร้างและพัฒนาบุคคลท้ังในทางสมองและจิตใจ

ควบคู่กันไป ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น 

เฉลา ประเสริฐสังข์ (2542, หน้า 256) และเพราพรรณ 

เปลีย่นภู ่(2542,หน้า 110) มแีนวคดิทีต่รงกนัว่า ในการ

เรยีนการสอนนัน้ เจตคตขิองนกัเรยีนท่ีมต่ีอการเรยีน ต่อ

วชิาเรยีน หรอืครผููส้อนนัน้มคีวามส�าคญัมาก ถ้านกัเรยีน

มีเจตคติที่ดีเด็กก็จะตั้งใจเรียน ชอบวิชาเรียนท�าให้การ

เรียนมีผลดีในทางตรงกันข้ามถ้านักเรียนมีเจตคติท่ีไม่

ดีนักเรียนจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนวิชา

นั้นๆ ท�าให้การเรียนไม่รู้เรื่อง หนีเรียนจนอาจเกิดความ

ล้มเหลวทางด้านการศึกษาได้ ครูจึงควรปลูกฝังเจตคติ

ที่ดีให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดี รักครู 

รักการเรียนอยากมาโรงเรียน และในที่สุดนักเรียนก็จะ

ประสบผลส�าเร็จในการเรียน ซึง่สอดคล้องกบัสมมตุฐิานท่ี

ตัง้ไว้ และสอดคล้องกบัผลการวจัิยของ จนัทน ีเทอืกทอง 

(2550, หน้า 202) ที่พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้น เจตคติ

ต่อวิชาภาษาจีนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาจีน แต่ไม่สามารถพยากรณ์ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนได้ อาจเป็นเพราะ

ว่าเจตคติเป็นความรู้สึก และความเอนเอียงทางจิตใจ 

(Cruze, 1974, p. 187) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

ขึน้อยูก่บับคุคล สิง่แวดล้อมและกจิกรรมท่ีใช้ในการเรยีน 

(Oller, 1979 อ้างถงึในอจัฉราวงศ์โสธร, 2539, หน้า 47-

48) ดงันัน้ เจตคตขิองนกัเรยีนในแต่ละช่วงเวลาอาจเกดิ

การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากน้ัน เจตคติต่อ

ครูผู้สอน เจตคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นสิ่งที่ได้รับการ
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พัฒนา จากสภาพแวดล้อมทางบ้าน อันได้แก่ การได้รับ

การส่งเสริมและสนับสนุนภายในครอบครัวการได้เปรียบ

ทางฐานะทางเศรษฐกจิ การสนบัสนนุทางด้านบรรยากาศ

ภายในครอบครัว การได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อน

และวิธีการสอนของครู (Gardner& Lambert, 1972, 

pp. 1-136) เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี

ในการเรียนได้ แต่จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้าง

ต�่า รายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 

บาทจึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เจตคติต่อวิชาภาษาจีนไม่

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ของนักเรียน

2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาจีน มี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นความปรารถนาและความพยายาม

อย่างสงูสดุของนกัเรียนทีจ่ะศกึษาให้บรรลผุลสัมฤทธิต์าม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 

นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์จะมีความปรารถนาและ

ความพยายามสงูทีจ่ะศกึษาให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิตามเกณฑ์

ที่ต้ังไว้ มีความปรารถนาที่จะท�าสิ่งหนึ่งให้ส�าเร็จล่วง

หน้าไปด้วยดีโดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีหรือ

พยายามท�าดีกว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง พยายามเอาชนะ

อุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความส�าเร็จ 

และมีความกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิเ์ป็นองค์ประกอบทีผ่ลกัดนัให้บุคคลต้องมสีถานะ

ทีส่งูข้ึน มีความรบัผดิชอบมากขึน้ มคีวามต้องการความ

ส�าเรจ็สงูขึน้ ลติเติลวดู (Littlewood, 1990, pp. 55-57) 

กล่าวว่า แรงจงูใจเป็นปรากฎการณ์ทีซั่บซ้อน ซ่ึงประกอบ

ด้วย องค์ประกอบหลายประการที่มีผลกระทบต่อการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น แรงขับภายในของแต่ละ

บุคคล ความต้องการประสบความส�าเร็จ ความอยากรู้

อยากเหน็ ความต้องการ การตอบสนองต่อประสบการณ์

ใหม่ ๆ ดังน้ัน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาจีน จึง

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

จีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

แนบ มชิ และโมสเทเลอร์ (Nave, Miech, & Mosteller, 

2000, อ้างถึงใน จันทนี เทือกทอง, 2550, หน้า 37) 

พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์อิีทธพิลต่อผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ แต่ผลการวิจยัในคร้ังนี้

พบว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิไ์ม่สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาจีน อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนท่ี

มีผลการเรียนดีนั้นจ�าเป็นต้องมีนิสัยการเรียนท่ีดี เช่น 

ขยันอ่านหนังสือ หมั่นศึกษาความรู้เพ่ิมเติมท�างานท่ีได้

รับมอบหมายอย่างสม�่าเสมอในขณะท่ีอ่าน จะต้องจด

บันทึกข้อความต่าง ๆ ไว้ ซึ่งการ์ดเนอร์ และแลมเบริ์ด 

(Gardner & Lambert, 1972, pp. 114-115) ได้แบ่ง

แรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง

ไว้ 2 ประเภท คือ แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ เป็นแรงจูงใจที่

ผู้เรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองสะท้อนให้เห็น

ถึงความเต็มใจความต้องการหรือความปราถนาของตน

เพื่อจะน�าประโยชน์ไปใช้ในด้านเศรษฐกิจ และแรงจูงใจ

เชิงบูรณาการ เป็นแรงจูงใจท่ีผู้เรียนภาษา ต่างประเทศ

หรือภาษาที่สอง ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจความ

ต้องการหรอืความปรารถนาของผูเ้รยีนทีจ่ะท�าตนให้เป็น

เหมือนผู้เป็นเจ้าของภาษา เป้าหมาย ซ่ึงผู้เรียนท่ีก�าลัง

ศึกษาอยู่ มีความปราถนาท่ีจะสามารถติดต่อกับชุมชน 

หรือเจ้าของภาษา สุพัฒน์ สุกมลสันต์ และกัณฑาทิพย์ 

สิงหะเนติ (2537, หน้า 13) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์

ระหว่างแรงจงูใจกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ

ไว้ว่า แรงจูงใจเชิงบูรณาการมีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าแรงจูงใจ

เชิงเคร่ืองมือ โดยแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือมีผลโดยตรงต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ แต่แรงจูงใจเชิง

บรูณาการมผีลทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษา

องักฤษโดยผ่านทางนิสยัการเรยีน ดงันัน้ ถ้านกัเรยีนสอง

คนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนสูงเท่า ๆ กัน แต่ถ้า
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นักเรียนคนหน่ึงมีนิสัยในการเรียนที่ดี เช่น รู้จักการท�า

บันทึกย่อ การค้นคว้าหาความรู้ การถาม การอ่าน การ

ท่องจ�า การทบทวน ฯลฯ นักเรียนที่มีนิสัยการเรียนที่ดี

ก็ย่อมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่านักเรียนที่มี

นิสัยการเรียนที่ไม่ดี

2.3 คุณภาพการสอนของครูที่สอนภาษาจีน 

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

ว่าคุณภาพการสอนเป็นเรื่องของการชี้แนะแก่นักเรียน 

ท�าให้ผู้เรยีนทราบว่า สิง่ทีเ่รยีนคอือะไรและผูเ้รยีนควรท�า

อะไรบ้างโดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นคนจีนมีความยุติธรรม

เสมอภาคกับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะท�าให้นักเรียนเกิด

ความศรัทธาในตัวครูผู้สอนเป็นอย่างย่ิงท�าให้มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก บลูม (Bloom, 1982) 

ได้เน้นถึงความส�าคัญของคุณภาพการสอนของครูโดย

เช่ือว่าคุณภาพการสอนของครูเป็นตัวแปรที่เป็นกลไก

ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ และ กู๊ด (Good, 1983, 

pp. 127-144 อ้างถึงใน จุฑาทิพย์ ชาติสุวรรณ์, 2548, 

หน้า 9) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการสอนว่าครูที่มี

คุณภาพการสอนประกอบด้วย การสอนอย่างตั้งใจจริง 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของสิ่งที่สอน

สามารถอธิบายความหมายได้ชัดเจน จัดกิจกรรมการ

สอนได้อย่างเหมาะสม เตรียมการสอนและเอาใจใส่ใน

การสอนเป็นอย่างดี ซึ่งเขาเชื่อว่าการสอนที่มีคุณภาพจะ

มีผลต่อการเรียนการสอนของนักเรียนช่วยให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ดังนั้น คุณภาพการสอน

ของครูสอนภาษาจีนจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ 

(2551, หน้า 2) ที่พบว่า ผลส�าเร็จของผู้เรียนมีผลมา

จากการบริหารและการจัดการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพของ

ศูนย์ เช่น ครูผู้สอน เป็นปัจจัยที่ส่งผลส�าคัญต่อผู้เรียน 

แต่ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่า คุณภาพการสอนของครู

ที่สอนภาษาจีนไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาจีน อาจเป็นเพราะว่าจ�านวนนักเรียนใน

ห้องเรียนแต่ละห้องมีมากเกินไป (Holden, 1985, pp. 

289-291) ซึ่งในโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนอยู่ระหว่างห้องละ 30-40 

คน ท�าให้การดูแลของครูไม่ทั่วถึง อาจส่งผลให้การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ

น้อยลง โฮลเดนยังได้เสนอแนวทางท�าให้การสอนภาษา

ต่างประเทศประสบความส�าเร็จว่า ห้องเรียนหนึ่ง ๆ  ควร

มนีกัเรียนประมาณ12- 20 คน เพ่ือนกัเรียนจะได้มโีอกาส

ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  อย่างท่ัวถงึ ในการสอนแต่ละคร้ังควร

ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยสอนทุกวัน สัปดาท์ละ 5 

วัน และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยต้องสนใจ

ศกึษารายละเอยีดในคูม่อืครใูห้มากท่ีสุดเพ่ือจะได้สอนให้

บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อมี

เวลาเรียนภาษาจีนสัปดาท์ละ 1 คาบ มีจ�านวนน้อยเกิน

ไป และครูผู้สอนภาษาจีนส่วนมากเป็นนักศึกษาจีนแลก

เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนภาษาจีนบ่อย ๆท�าให้

นักเรียนต้องปรับตัวในการเรียน กล่าวคือ วิธีการสอน

ของครูแต่ละคนไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ สื่อที่ครูใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียนมีไม่เพียงพอ เช่น นักเรียนไม่มีหนังสือภาษาจีน 

เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เพราะการได้รับสื่อต่างๆ มี

ประโยชน์เนื่องจากเป็นตัวป้อนทางภาษา (Krashen, 

1982, p. 32) ดังนั้นคุณภาพการสอนของครูสอนภาษา

จีนจึงไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาจีนของนักเรียน 

3. ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ รายได้ของผู้ปกครอง

นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนการส่งเสริมการเรียนรู ้ของ

ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน และความเป็นผู้น�า

ด้านวิชาการของผู้บริหาร

3.1 รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนที่เรียน

ภาษาจีนไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถพยากรณ์
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รายได้ของ

ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาจีนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 

10,001 – 15,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่มากนัก 

เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับ

ประถมศึกษาอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษา

จีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ต้องท�างานตั้งแต่ 7 โมงเช้า จนถึง 2 ทุ่ม จึง

ไม่มเีวลาเอาใจใส่ ให้ค�าแนะน�าและเป็นก�าลงัใจให้นกัเรยีน 

และเนื่องจากจ�านวนสมาชิกในครอบครัว จ�านวนพี่น้อง

ที่ก�าลังศึกษา และค่าใช้จ่ายสูงเช่นค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร 

ค่าเรียน ค่าน�า้มนัรถ เป็นต้น จึงไม่สามารถอบรมเลีย้งดไูด้

ดี หรือเนื่องจากการศึกษาในโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

สงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชลบุร ีเป็นโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศึกษาท�าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนักเรียนไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและยังได้รับการสนับสนุน

จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้นักเรียนได้

เรียนภาษาจีนจากเจ้าของภาษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

นอกจากค่ากิจกรรมบางส่วนเท่าน้ัน เน่ืองจากเหตุผล

ดังกล่าว รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาจีน 

จึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนได้ 

3.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครอง

นกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาจนีไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่สามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ว่าผู้ปกครองมีรายได้น้อยจึงไม่มีเงินที่จะสนับสนุนให้

นกัเรยีนได้เรยีนพเิศษหรอืจดัหาซือ้วสัดอุปุกรณ์ หนงัสอื

ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาจีนเพิ่มเติม หรือ

เพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นรับจ้าง 

ผู้ปกครองต้องเครียดกับการท�างานจึงไม่มีเวลาเอาใจ

ใส่ให้ค�าแนะน�าและเป็นก�าลังใจให้นักเรียน หรืออาจเป็น

เพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับ

ประถมศึกษา มีความรู้ค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถ

ให้ค�าแนะน�าแก่ลูกเวลาท่ีลูกมีป ัญหาทางการเรียน

หรือท�าการบ้านไม่ได้ และนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางการเรียนสูง สามารถเรียนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการส่งเสริมของครอบครัวก็

สามารถท�าให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นได้เหมือน

กัน นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

หรือวิชาอื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหลาย ๆ 

ฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและโดยเฉพาะตัว

นักเรียนเอง ดังน้ัน การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง

นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนจึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ของนกัเรยีนได้ ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ แต่

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัลยา อินทรสาร (2540, 

หน้า 102) ที่พบว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองไม่

สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนได้ 

และผลการวิจัยของอัญชลี หนูรักษ์ (2546, หน้า 87) ที่

พบว่า การส่งเสริมของครอบครัวไม่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี

ในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3.3 ความเป็นผู้น�าด้านวิชาการของผูบ้รหิาร

ไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารด้านวิชาการขาด

ทักษะในการเรยีนการสอนวชิาภาษาจีน และวชิาภาษาจีน

เป็นวิชาเพิ่มเติม ผู้บริหารจึงไม่สามารถให้ค�าแนะน�าและ

ไม่ค่อยให้ความส�าคัญในการเรียนการสอนวิชานี้ หรือ

อาจเนื่องมาจากการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ท่ีมีการการปรับ

เปลี่ยนต�าแหน่งฝ่ายการศึกษาบ่อย ท�าให้นโยบายด้าน

การจัดการศึกษามีการปรับเปลี่ยนท�าให้การบริหารงาน

ด้านวิชาการไม่ต่อเนื่อง อนึ่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียน

ชุมชนวัดหนองค้อ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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วิชาเอกประถมศึกษา ซ่ึงไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน

ประกอบกบัผูอ้�านวยการโรงเรยีน มีวุฒิการศกึษาปรญิญา

โท วิชาเอกการบริหารการศึกษา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนภาษาจีน ดังนั้นความเป็นผู้น�าด้าน

วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนจึงไม่มีความสัมพันธ์และ

ไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

จีนของนักเรียนได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านตัวนักเรียนทาง

ด้านความรู้พื้นฐานของภาษาจีนและปัจจัยด้านโรงเรียน

ทางด้านปฏสิมัพนัธ์ระหว่างครกัูบนักเรยีนทีเ่รยีนภาษาจีน 

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน 

และสามารถพยาการณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาภาษา

จนีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ได้ ดงันัน้โรงเรยีนจึง

ควรส่งเสริมให้ครูภาษาจีนระดับประถมศึกษาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง

พื้นความรู้เดิมทางภาษาจีนให้แก่นักเรียนก่อนที่จะเรียน

ในชั้นมัธยมศึกษาต่อไป และครูผู้สอนภาษาจีนควรสร้าง

บรรยากาศที่มีความอบอุ่น เป็นมิตรและมีความเป็น

กันเองระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งจะเอ้ือให้ผู้เรียนอยาก

เรียนรู้และกล้าแสดงออกซึ่งความคิดและความสามารถ

ของตนเอง

1. ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการ

เรียนภาษาจีนของนักเรียนต้ังแต่ยังเด็กเพ่ือเป็นการ

ปูพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นต่อๆ ไป 

2. ควรตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีน

3. โรงเรียนควรสร้างกระบวนการในการสร้าง

ความรู้พื้นฐาน กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ครูกับนักเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1. ควรศึกษาปัญหาทางการเรียนวิชาภาษาจีน

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

2. ควรมีการศึกษาวิจัย เ ก่ียวกับรูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่ส่งผลท�าให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนอยู่ในระดับผล

การเรียนที่ดี

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจมีความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เช่น 

เชาว์ปัญญา ความถนัดทางภาษา นิสัยการเรียน ความ

ตั้งใจในการเรียน ความคาดหวังในการเรียน และการ

วัดผลประเมินผล เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวจิยัน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ศกึษาคณุภาพชวิีตการท�างาน สภาพและความต้องการจัดสวสัดกิารสงัคม กลไก

สนบัสนนุการจดัสวสัดิการสงัคม รวมถงึรปูแบบการจัดสวสัดกิารสงัคมของกลุม่คนขบัรถสหกรณ์แทก็ซี ่ใช้วธิกีารวจัิย

แบบผสานวธิ ีโดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสอบถามกลุม่คนขบัรถสหกรณ์แท็กซีเ่ขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 380 

คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สนทนากลุ่มกับผู้แทนกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จ�านวน 10 คน รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาแรงงานนอกระบบและการจัด

สวัสดิการสังคม จ�านวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

กลุม่คนขบัรถสหกรณ์แทก็ซีส่่วนใหญ่มคุีณภาพชีวติการท�างานทีไ่ม่มัน่คงและปลอดภยั เมือ่เจบ็ป่วยจะดแูล

ตนเองด้วยการหยดุพกัผ่อนและรบัประทานยา ไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรมพฒันาทกัษะความรู ้ส่วนมากมกัมปัีญหาหรอื

ความขัดแย้งกบัผูร่้วมอาชพีและผูร้บับรกิาร แต่มคีวามภาคภมูใิจในอาชพีทีท่�าและได้รบัการยอมรบัทางสงัคม ส�าหรบั

สภาพการจดัสวสัดกิารสงัคม ส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัการจดัสวสัดกิารด้านการประกนัสงัคม โดยเฉพาะสวสัดกิาร

รกัษาพยาบาลกรณเีจบ็ป่วยหรอืคลอดบุตร รองลงมาเป็นด้านการช่วยเหลือทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการสงเคราะห์และ

ช่วยเหลอืเงนิกูฉ้กุเฉนิ และสดุท้ายด้านบรกิารสงัคมเก่ียวกบัการจดับรกิารตรวจสขุภาพประจ�าปี ส่วนความต้องการจัด

สวัสดิการสังคม พบว่าให้ความส�าคัญกับความต้องการด้านการมีชีวิตอยู่รอด โดยเฉพาะความต้องการจัดสวัสดิการ

ประกันสังคม รองลงมาเป็นความต้องการด้านความเจริญก้าวหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพ 

และสุดท้ายความต้องการด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เกี่ยวกับจัดสวัสดิการคุ้มครองความปลอดภัยในอาชีพ 

กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม พบว่าควรค�านึงถึงสภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคม 

รวมท้ังหลักการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย การจัดสวัสดิการสังคมตามพ้ืนท่ีการจัดสวัสดิการสังคมตามวิธี

การ การจัดสวัสดิการสังคมตามการเคลื่อนไหวทางสังคมและการจัด สวัสดิการสังคมโดยสถาบัน ทั้งนี้ค�านึงถึงสิทธิ 

ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางโอกาส โดยใช้กลไกระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ และระดับการด�าเนิน

งานในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
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รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม พบว่ามี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงทฤษฎีหรือหลัก

การ ประกอบด้วย การจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ การจัดสวัสดิการสังคมระดับท้องถิ่น การจัดสวัสดิการสังคม

ระดับเอกชนหรือสถานประกอบการ และการจัดสวัสดิการสังคมระดับกลุ่ม และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิง

ปฏิบัติหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน ได้แก่ การจัดสวัสดิการเพื่อความมั่นคงทางอาชีพเหมาะส�าหรับคนขับรถ

แท็กซี่ที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่ และการจัดสวัสดิการเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพเหมาะส�าหรับคนขับรถ

แท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่ 

คำาสำาคัญ : การจัดสวัสดิการสังคม/ กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม/ กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่

Abstract
The purpose of this research was to study quality of working life, conditions and needs 

for social welfare, social welfare mechanism, as well as models of social welfare provision for 

cooperatives’ drivers. This study is based on mixed methods research. The data was collected 

from questionnaires distributed to 380 cooperatives’ drivers. Descriptive analysis was used to 

analyze the collected data. The research data was also gathered from focus group discussion with 

10 cooperatives’ driver representatives and stakeholders. In addition, in-depth interviews were 

conducted with 6 experts and senior experts in the field of developing informal sectors and social 

welfare. The data derived from the discussion and interviews was analyzed by means of content 

analysis. The research findings were as follows:

As for quality of working life, most of the informants revealed that they lacked job security 

and safety. When they got sick, they would take care of themselves by having a rest and taking 

pills. They never participated any activities for knowledge and skill development. Most of them 

had problems or conflicts with friends in the same career and their passengers. However, most of 

them were proud of their own job and acceptance from the society. Regarding conditions for social 

welfare, most cooperatives’ drivers placed the most importance on social insurance, especially 

for health care welfare on sickness or give birth. The second importance was placed on public 

assistance welfare concerning general assistance and emergency loans. The last one was on social 

welfare service on annual health check-up. In terms of needs for social welfare provision, most of 

the cooperatives’ drivers placed the importance on existence needs, especially for social insurance. 

The second importance was placed on growth needs dealing with career development welfare 

fund. The last one was on relatedness needs on welfare needs for safety of life.

Regarding mechanism which supported social welfare, the findings revealed that conditions 

and welfare needs, as well as social welfare provision principles should be taken into consideration. 

These social welfare principles covered area-based, method-based, social movement-based 
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and institutional-based models. However, this should be based on human right and equality of 

opportunity. To support social welfare provision for the cooperatives’ drivers, mechanism on the 

level of policy, management, and operation have to be considered. 

Lastly, there were two types of social welfare models: theoretical and practical models. The 

theoretical model included national social welfare, local social welfare, social welfare in private 

sectors and workplaces, and group social welfare provision. The practical model included social 

welfare for job security, which was appropriate for those who were not members of cooperatives’ 

drivers and social welfare for career advancement appropriate for those who were cooperatives’ 

drivers.

Keywords : social welfare/ social welfare mechanism/ cooperatives’ drivers

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
จากการส�ารวจแรงงานนอกระบบในประเทศไทย

ปี 2552 พบว่าจ�านวนผู้มีท�างานทั้งสิ้น 38.4 ล้านคน 

เป็นแรงงานในระบบ 14.1 ล้านคน (ร้อยละ 36.6) และ

แรงงานนอกระบบ 24.3 ล้านคน (ร้อยละ 63.4) เห็นได้

ว่าผู้ที่ท�างานอยู่ในแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนค่อนข้าง

มาก หากพิจารณาในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 

พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วน 

แรงงานนอกระบบมากที่สุด ร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็น

ภาคเหนือ ร้อยละ 21.1 ภาคกลาง ร้อยละ 18.7 ภาคใต้

ร้อยละ 12.6 และกรงุเทพมหานครร้อยละ 5.4 ตามล�าดบั 

ส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 

60.7 รองลงมาเป็นภาคการบรกิารและการค้า ร้อยละ 30 

และภาคการผลติ ร้อยละ 9.3 ตามล�าดบั (ส�านกังานสถติิ

แห่งชาติ, 2553, หน้า 1-7) สถิติข้อมูลดังกล่าวแรงงาน

นอกระบบถือว่าเป็นผู ้ท�างานที่เป็นก�าลังส�าคัญของ

ประเทศ และมีความส�าคัญต่อการลดปัญหาการว่างงาน 

ความยากจน เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับผลกระทบจาก

วกิฤตเศรษฐกจิทีผ่่านมา ผลการศกึษาปัญหาของแรงงาน

นอกระบบ พบว่า มีรายได้น้อย ไม่มเีงนิออม มหีนีส้นิและ

เป็นหนีน้อกระบบ มรีายได้ไม่แน่นอน ประสบปัญหาขาด

ความมัน่คงในการประกอบอาชพี ความไม่ปลอดภยัของ

การท�างาน การถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และการ

ปฏิบัติต่อแรงงานที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

(สถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2549, หน้า 140 -142)

ปัญหาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นปัญหา

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานและการจัดสวัสดิการ

สังคม โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มคนขับรถแท็กซ่ีเป็นแรงงาน

นอกระบบกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากรายงาน

สถิติการขนส่ง ประจ�าไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2551 

(กรมการขนส่งทางบก, 2551, หน้า 2) พบว่า มรีถแทก็ซี่

ที่จดทะเบียนจ�านวน 82,297 คัน ประกอบด้วยกลุ่มรถ

แท็กซี่บุคคลธรรมดาและกลุ่มรถแท็กซี่ นิติบุคคล อาชีพ

กลุ่มนี้ ณัฐจรี สุวรรณภัฏ (2546, หน้า 19-26) ศึกษาพบ

ว่า มีสภาพปัญหาและความต้องการทางสังคมคล้ายคลึง

กับอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการ

ท�ามาหากิน มีความตึงเครียดและความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

จากการท�างาน ขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ จาก

การศึกษาของสถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(2551, หน้า 9) พบว่า ปัญหาของแรงงานนอกระบบกลุม่

นี้ที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาด้านรายได้ ปัญหา

การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ปัญหาด้าน

สวัสดิการและความมั่นคง ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

ในการท�างาน รวมท้ังปัญหาความสัมพันธ์ของการรวม

กลุ่ม ส�าหรับในส่วนระบบสวัสดิการสังคมที่รัฐด�าเนินการ 
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พบว่ายังเน้นท่ีตัวบุคคลเป็นหลักและมีลักษณะของ

การสงเคราะห์ รวมทั้งยังขาดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์

จากสวัสดิการสังคม แม้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม 

ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ

ท�างานจึงมีความส�าคัญ โดยเฉพาะกลไกสนับสนุนการ

จัดสวัสดิการสังคม และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม

ของแรงงานนอกระบบกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เขต

กรงุเทพมหานคร ผลทีไ่ด้จากการศกึษาจะเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้น�าข้อมูลมาปรับใช้และ

พัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงาน

นอกระบบกลุ่มอื่นๆ ให้ดีขึ้นได้ และการตัดสินใจเชิง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างาน สภาพ

และความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร

2. เพือ่ศกึษากลไกสนบัสนนุการจัดสวัสดกิารสงัคม

ของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร

3. เพือ่ศกึษารปูแบบการจัดสวัสดกิารสังคมของ

กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของ Cascio (2006) ได้แก่ ค่าตอบแทน 

ความมั่นคงในการท�างาน ความปลอดภัยในการท�างาน 

สุขภาพ การมีส่วนร่วม การพัฒนาความก้าวหน้า การ

แก้ปัญหาความขัดแย้ง การติดต่อ สื่อสารและความ

ภาคภูมิใจ และใช้ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (ERG 

Theory) ของ Alderfer (1972) มาร่วมอธิบาย ได้แก่ 

การมชีวีติอยู่รอด (Existence Needs: E) ความสมัพนัธ์

กับผู้อื่น (Relatedness Needs: R) และความเจริญ 

ก้าวหน้า (Growth Needs: G) แนวคิดเกี่ยวกับสภาพ

การจัดสวัสดิการสังคมของศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549) 

ประกอบด้วย การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม 

และการบริการสังคม เช่น สุขภาพอนามัย การศึกษา ที่

อยู่อาศัย การมีงานท�าและการมีรายได้ บริการสังคม และ

นนัทนาการ ส่วนหลกัการจดัสวสัดกิารสงัคม เลอืกใช้ของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(2548) เช่น การจัดสวัสดิการสังคมแบบพ้ืนท่ี การจัด

สวัสดิการสังคมแบบวิธีการ การจัดสวัสดิการสังคมแบบ

การเคลื่อนไหวทางสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม

แบบสถาบัน รวมถึงใช้กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

สังคม ของระพีพรรณ ค�าหอม (2549) ได้แก่ กลไกด้าน

นโยบาย กลไกด้านการบริหารจัดการ และกลไกด้านการ

ด�าเนินงาน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างาน สภาพ

และความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่ ใช้วิธีการศึกษาเชิงส�ารวจ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มคน

ขับรถสหกรณ์แท็กซี่ จ�านวนทั้งหมด 36,210 คน (กรม

ส่งเสริมสหกรณ์, 2552, หน้า 6-17) ใช้การก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, 

pp. 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 380 คน โดยใช้

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย แบบสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน สภาพการจัด

สวัสดิการสังคม และความต้องการจัดสวัสดิการสังคม 

มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาได้ดัชนีความ

สอดคล้องของข้อค�าถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.7-1 และ

ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร 

จ�านวน 380 คน ด้วยตนเอง โดยท�าหนังสือขออนุญาต

เพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนจากคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาถึงสถานประกอบการ (สหกรณ์รถ

แท็กซี่)
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบ

ด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

5. การสรุปผลข้อมูล

สรุปผลข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดย

แยกประเด็น ดังนี้ ด้านคุณภาพชีวิตการท�างาน ด้าน

สภาพการจัดสวัสดิการสังคม และด้านความต้องการจัด

สวัสดิการสังคม 

ตอนที ่2 ศกึษากลไกสนบัสนนุการจัดสวสัดกิาร

สังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่โดยด�าเนินการ

สนทนากลุ่ม 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู ้แทนกลุ ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 10 คน 

ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยจัดท�าบัญชีรายช่ือผู้ให้ข้อมูล พิจารณาคุณสมบัติ

ประสบการณ์ท�างานหรือผลงานวิชาการที่เก่ียวข้องหรือ

มีต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในระดับผู้น�า 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ด�าเนินการเก็บรวมข้อมูลด้วยตนเองในฐานะ

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�าคัญ โดยท�าหนังสือขอ

อนุญาต ติดต่อประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยและขั้นตอนการท�าวิจัย ขณะสนทนากลุ่มมีการจด

บันทึกและสังเกตพฤติกรรม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิ เคราะห ์ข ้อมูลเชิง เนื้อหาเกี่ยวกับกลไก

สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่ โดยถอดความข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึก

การสนทนากลุ่ม สรุปประเด็นและน�าเสนอรูปบรรยาย

ความ

ตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม

ของกลุม่คนขบัรถสหกรณ์แทก็ซ่ีโดยด�าเนนิการสมัภาษณ์

เชิงลึก 

1. ผู ้ให้ข้อมูล ได้แก่ กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ด้านพัฒนาแรงงานนอกระบบและการจัด

สวัสดิการสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ 

(ระดับตั้งแต่ผู ้อ�านวยการสถาบัน กรม กองขึ้นไป) 

จ�านวน 6 คน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและ

กลไกการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหา

อุปสรรคและการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม โดยท�า

หนังสือขออนุญาตเพื่อด�าเนินการ และนัดหมายวัน

เวลา สถานที่ รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ

ขั้นตอนการท�าวิจัย

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยถอดความข้อมูล

ท่ีได้จากแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก จากน้ันตรวจ

สอบความครบถ้วนของข้อมูล ยืนยันข้อมูลที่ได้ด้วยวิธี

การตรวจสอบแบบเชื่อมโยงสามเส้า 

สรุปผลการวิจัย
ตอนท่ี 1 คุณภาพชีวิตการท�างาน สภาพและ

ความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่ พบว่า

1. คุณภาพชีวิตการท�างาน 

กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ส่วนใหญ่ มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 12,000 บาท ไม่มีความมั่นคง

ของการประกอบอาชีพ เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน ไม่

ได้รับสวัสดิการ และมีรายได้ต�่า รวมทั้งไม่มีความ

ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ สาเหตุจากคนอื่น ผู้ใช้

บริการ สภาพแวดล้อมการท�างาน ตัวผู้ขับรถแท็กซี่และ

สภาพรถ การดแูลสขุภาพตนเองเมือ่เจบ็ป่วยด้วยการหยดุ

พักผ่อนและรับประทานยาโดยเฉพาะซื้อจากร้านขายยา

ที่มีเภสัชกร ไม่เคยข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์รถแท็กซี่ 

หรือหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากไม่มีเวลาว่าง ขาดรายได้ 
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ขาดข้อมูลข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์และไม่เหน็ความส�าคญั 

รวมถึงไม่เคยได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ ในขณะ

ประกอบอาชีพมักมีปัญหาหรือความขัดแย้ง แต่แก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งโดยตกลงกันเอง หรือมีคนกลาง

ไกล่เกลี่ย หรือเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม แหล่ง

ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวมาจากศูนย์วิทยุ

สื่อสาร ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 

เนือ่งจากท�าให้มีชีวติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ เป็นอาชพีอสิระ

สามารถตัง้ตวั ปลดหนีส้นิ และได้รบัการยอมรบัทางสงัคม

หรือสามารถช่วยเหลือสังคมได้

2. สภาพการจัดสวัสดิการสังคม

กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ส่วนใหญ่มีความ

เห็นว่าสภาพการจดัสวสัดกิารสงัคมด้านการประกันสงัคม

ที่เกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือ

คลอดบุตร และสวัสดิการเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ

หรือเสียชีวิตน้ันส�าคัญมาก รองลงมาเป็นสภาพการ

จัดสวัสดิการสังคมด้านการช่วยเหลือทางสังคม ได้แก่ 

การสงเคราะห์และช่วยเหลือเงินกู้ฉุกเฉิน การสงเคราะห์

และช่วยเหลือการประกันรายได้ขั้นต�่า และสุดท้ายสภาพ

การจัดสวัสดิการสังคมด้านการบริการสังคม ได้แก่ การ

ดูแลและบริการตรวจสุขภาพประจ�าปีฟรี การดูแลและ

บริการให้ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ 

3. ความต้องการจัดสวัสดิการสังคม

กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ส่วนใหญ่มีความ

ต้องการจัดสวัสดิการสังคมด้านการมีชีวิตอยู่รอดเป็น

อับดับแรก ได้แก่ ความต้องการจัดสวัสดิการประกัน

สังคม และความต้องการจัดสวัสดิการคุ้มครองการรักษา

พยาบาล รองลงมาเป็นความต้องการด้านความเจริญ

ก้าวหน้า ได้แก่ ความต้องการจดัสวสัดกิารกองทุนพัฒนา

อาชีพคนขับรถแท็กซี่ และความต้องการจัดสวัสดิการ

เงินออมชราภาพ สุดท้ายเป็นความต้องการด้านความ

สมัพันธ์กบัผูอ่ื้น เช่น ความต้องการจัดสวสัดกิารคุม้ครอง

ความปลอดภัยในอาชีพ และความต้องการจัดสวัสดิการ

สงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียน 

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท�างาน 

สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคน

ขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ดังภาพที่ 1
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ไดแ้ก่ การดูแลและบริการตรวจสุขภาพประจาํปีฟรี การดูแลและบริการใหค้วามรู้ พฒันาทกัษะฝีมือ  

 3. ความตอ้งการจดัสวสัดิการสังคม 

 กลุ่มคนขบัรถสหกรณ์แทก็ซ่ี ส่วนใหญ่มีความตอ้งการจดัสวสัดิการสังคมดา้นการมีชีวิต

อยูร่อดเป็นอบัดบัแรก ไดแ้ก่ ความตอ้งการจดัสวสัดิการประกนัสังคม และความตอ้งการจดั

สวสัดิการคุม้ครองการรักษาพยาบาล รองลงมาเป็นความตอ้งการดา้นความเจริญกา้วหนา้ ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการจดัสวสัดิการกองทุนพฒันาอาชีพคนขบัรถแทก็ซ่ี และความตอ้งการจดัสวสัดิการเงิน

ออมชราภาพ สุดทา้ยเป็นความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น ความตอ้งการจดัสวสัดิการ

คุม้ครองความปลอดภยัในอาชีพ และความตอ้งการจดัสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อเล้ียงดูบุตรก่อน 
วยัเรียน  

สรุปผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวติการทาํงาน สภาพและความตอ้งการจดัสวสัดิการสังคม

ของกลุ่มคนขบัรถสหกรณ์แทก็ซ่ี ดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การวเิคราะห์คุณภาพชีวติการทาํงาน สภาพและความตอ้งการจดัสวสัดิการสังคมของ 

             กลุ่มคนขบัรถสหกรณ์แทก็ซ่ี 

 

คุณภาพชีวติการทํางาน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความมัน่คงของการประกอบอาชีพ 

ความปลอดภยัจากการประกอบ

 
การดูแลสุขภาพตนเองเม่ือเจ็บป่วย 

การรักษาพยาบาลตนเอง 

การเขา้ร่วมกิจกรรม 

การพฒันาทกัษะและความรู้ 

ปัญหาหรือความขดัแยง้ในขณะประกอบอาชีพ 

แหล่งขอ้มลูข่าวสาร 

ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ 

อบัดบั 1 ดา้นการประกนัสงัคม 

 

 อบัดบั 2 ดา้นการช่วยเหลือทางสงัคม 

 

 อบัดบั 3 ดา้นการบริการ

 

 

 

สภาพการจดัสวสัดกิารสังคม 

อบัดบั 1 ดา้นการมีชีวิตอยูร่อด 

อบัดบั 2 ดา้นความเจริญกา้วหนา้ 

อบัดบั 3 ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

ความต้องการจดัสวสัดกิารสังคม 

9,001– 12,000 บาท 

ไม่มีความมัน่คง 

ไม่มีความปลอดภยั 

หยดุพกัผอ่นและรับประทานยา 

การซ้ือยาทานจากร้านขายยาท่ีมีเภสชักร 

ไม่เคยเขา้ร่วม 

 ไม่เคยไดรั้บการพฒันา 

มีปัญหาหรือความขดัแยง้ 

มาจากศนูยว์ิทยส่ืุอสาร 

มีความภาคภูมิใจ 

การดูแลและบริการตรวจสุขภาพประจาํปี 

การสงเคราะห์และช่วยเหลือเงินกูฉุ้กเฉิน 

สวสัดิการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร 

การจดัสวสัดิการประกนัสงัคม 

การจดัสวสัดิการกองทุนพฒันาอาชีพ 

การจดัสวสัดิการคุม้ครองความปลอดภยัในอาชีพ 

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท�างาน สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่
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ตอนที ่2 กลไกสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารสงัคม

ของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซ่ี พบว่า ควรค�านึงถึง

สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งหลัก

การจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 

1. การจัดสวัสดิการสังคมตามพื้นที่ เป็นการ

จัดสวัสดิการของภาคท้องถิ่นที่มีบทบาทและความใกล้

ชิดกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ในฐานะเป็นผู้

ก�าหนดพืน้ทีท่างอาชพี และออกระเบียบ ข้อบังคบัต่าง ๆ  

ให้ปฏบิติัตาม การจดัสวสัดกิารนี ้ได้แก่ การประกันสงัคม 

และการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล โดยมกีลไกสนบัสนนุ

ระดับนโยบายเพื่อท�าหลักประกันความมั่นคงทางอาชีพ

ร่วมกับรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การเข้าถงึสวสัดกิารพืน้ฐานของรัฐ กลไกสนบัสนนุระดบั

การบริหารจัดการ ควรจัดระเบียบพื้นที่ทางอาชีพเพื่อ

เอ้ืออ�านวยให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงสถานที่หรือ

แหล่งรายได้ และกลไกสนับสนุนระดับการด�าเนินงาน 

ในฐานะเจ้าของพื้นที่ควรเป็นแกนน�าในการด�าเนินการ

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ 

เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี จัดกิจกรรมส่ง

เสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

2. การจัดสวัสดิการสังคมตามวิธีการ เป็นการ

จัดสวัสดิการของภาคเอกชนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม

ผูป้ระกอบอาชพีขับรถแทก็ซ่ี ซ่ึงสามารถรบัรูปั้ญหาความ

ต้องการทางสังคมและเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง

อ้อม การจัดสวัสดิการนี้ ได้แก่ การประกันชีวิต และการ

จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยมีกลไกสนับสนุนระดับ

นโยบายในการท�าหลักประกันสวัสดิการพื้นฐานส�าหรับ

ผูป้ระกอบอาชพีขบัรถแทก็ซีเ่พือ่ช่วยเหลอืสมาชกิคนขบั

รถแท็กซี ่กลไกสนับสนุนระดบัการบรหิารจัดการ ควรยดึ

หลักการด�าเนินงานของสหกรณ์รถแท็กซี่ มีการบริหาร

จัดการเชิงรุก สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางอาชีพ หาผู้น�า

และทีมผู้บริหารสหกรณ์แท็กซ่ีที่มีวิสัยทัศน์การท�างาน 

และกลไกสนับสนุนระดับการด�าเนินงาน ควรสนับสนุน

ให้คนขับรถแท็กซี่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 

รวมทั้งสร้างความตระหนักของการรวมกลุ่มอาชีพให้มี

ความเข้มแข็ง 

3. การจัดสวัสดิการสังคมตามการเคลื่อนไหว

ทางสงัคม เป็นการจดัสวสัดกิารกระแสทางเลอืก นอกจาก

ท่ีได้รับมาจากภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการ 

บางครั้งต้องอาศัยกระแสทางสังคมและปัญหาทางสังคม 

ผลกัดนัให้เกดิสวสัดกิาร เช่น การท�าประกนัความเสีย่งใน

อาชีพ และการท�าประกันรายได้ขั้นต�่า มีกลไกสนับสนุน

ระดับนโยบาย โดยกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ต้องมี

ความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มท่ีชัดเจน กลไกสนับสนุน

ระดับการบริหารจัดการ ควรดึงภาคีเครือข่ายจาก

ภายนอกเข้าร่วมรณรงค์ เรียกร้องและปกป้องสิทธิท่ี

พงึได้รบัและกลไกสนบัสนนุระดบัการด�าเนนิงาน ควรเปิด

รับสมาชกิผูท่ี้เป็นสมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี ่และผูท่ี้ไม่เป็น

สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่เข้าร่วมด�าเนินงาน

4. การจดัสวสัดกิารสงัคมโดยสถาบนั หรอืภาครฐั 

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นภาคท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ด�าเนินการขับเคลื่อนได้ เช่น 

การช่วยเหลอืค่าครองชพีและรายได้เสรมิ และการจดัการ

ศึกษา อบรมพัฒนาอาชีพตามความถนัด โดยใช้กลไก

สนับสนุนในระดับนโยบาย เช่น ด�าเนินการขยายหลัก

เกณฑ์การท�าประกันสังคม มาตรา 40 ให้กับผู้ประกอบ

อาชีพคนขับรถแท็กซ่ีได้เข้าถึงผู ้ประกันตน กลไก

สนับสนุนระดับการบริหารจัดการ ควรบูรณาการระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎหมายทางราชการของหลายหน่วยงานให้มี

ทิศทางเดียวกัน และปรับปรุงให้มีความทันสมัย กลไก

สนับสนุนระดับการด�าเนินงาน ควรบูรณาการการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาคท้องถิน่และภาคเอกชนโดย

เฉพาะฐานข้อมลูต่าง ๆ  ในการสนับสนนุการจดัสวสัดกิาร

ส�าหรับผูป้ระกอบอาชพีคนขบัรถแท็กซีใ่ห้มปีระสทิธภิาพ

สรุปผลวเิคราะห์กลไกสนับสนุนการจดัสวสัดกิาร

สังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ดังภาพที่ 2



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255688

93 

 4.  การจดัสวสัดิการสังคมโดยสถาบนั หรือภาครัฐ มีความสาํคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็น

ภาคท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้โยบายต่างๆ ดาํเนินการขบัเคล่ือนได ้เช่น การช่วยเหลือค่าครอง

ชีพและรายไดเ้สริม และการจดัการศึกษา อบรมพฒันาอาชีพตามความถนดั โดยใชก้ลไกสนบัสนุน

ในระดบันโยบาย เช่น ดาํเนินการขยายหลกัเกณฑก์ารทาํประกนัสังคม มาตรา 40 ใหก้บัผูป้ระกอบ

อาชีพคนขบัรถแทก็ซ่ีไดเ้ขา้ถึงผูป้ระกนัตน กลไกสนบัสนุนระดบัการบริหารจดัการ ควรบูรณาการ

ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายทางราชการของหลายหน่วยงานใหมี้ทิศทางเดียวกนั และปรับปรุงใหมี้

ความทนัสมยั กลไกสนบัสนุนระดบัการดาํเนินงาน ควรบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง

หน่วยงานภาคทอ้งถ่ินและภาคเอกชนโดยเฉพาะฐานขอ้มูลต่าง ๆ ในการสนบัสนุนการจดั

สวสัดิการสาํหรับผูป้ระกอบอาชีพคนขบัรถแทก็ซ่ีใหมี้ประสิทธิภาพ 

สรุปผลวเิคราะห์กลไกสนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคมของกลุ่มคนขบัรถสหกรณ์

แทก็ซ่ี  ดงัภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 กลไกสนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคมของกลุ่มคนขบัรถสหกรณ์แทก็ซ่ี   

ตอนที ่3 รูปแบบการจดัสวสัดิการสังคมของกลุ่มคนขบัรถสหกรณ์แทก็ซ่ี พบวา่ มี 2 

รูปแบบ ดงัน้ี 

กลไกสนบัสนุนการ

จดัสวสัดิการสงัคม 

จดัสวสัดิการ

สงัคมตาม

พ้ืนท่ี 

จดัสวสัดิการ

สงัคมตาม

วิธีการ 

การจดัสวสัดิการ

สงัคมตามการ

เคล่ือนไหวทาง

สงัคม 

  การจดั

สวสัดิการสงัคม

โดยสถาบนั 

ระดบั

นโยบาย 

ระดบัการ

บริหาร

จดัการ 

ระดบัการ

ดาํเนินงาน 

เป็นแกนนาํในการ

ดาํเนินงาน              

จัดกิจกรรม 

จัดระเบียบพืน้       

ทางอาชีพ 

ทาํหลกัประกันความ

มัน่คงทางอาชีพ

ร่วมกับรัฐบาล 

ระดบั

นโยบาย 

ระดบัการ

บริหาร

จดัการ 

ระดบัการ

ดาํเนินงาน 

สนบัสนุนให้

คนขบัรถแท็กซ่ี  

เขา้มามีส่วนร่วม 

ยึดหลกัการ

ดาํเนินงานของ

สหกรณ์ 

ทาํหลกัประกัน

สวัสดิการพืน้ฐาน 

ระดบั

นโยบาย 

ระดบัการ

บริหาร

จดัการ 

ระดบัการ

ดาํเนินงาน 
เปิดรับสมาชิกท่ีไม่

เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ดึงภาคีเครือข่ายจาก

ภายนอกเขา้ร่วม 

การรวมกลุ่มท่ี

ชดัเจนและเขม้แข็ง 

ระดบั

นโยบาย 

ระดบัการ

บริหาร

จดัการ 

ระดบัการ

ดาํเนินงาน 

ขยายหลกัเกณฑ์การ

ทาํประกนัสงัคม 

บูรณาการระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎหมาย 

บูรณาการการทาํงาน

ร่วมกนัระหว่าง

หน่วยงาน 

ภาพที่ 2 กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ 

ตอนที ่3 รปูแบบการจัดสวัสดกิารสงัคมของกลุม่

คนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ พบว่า มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงทฤษฎีหรือ

หลักการ ประกอบด้วย 

1.1 การจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ ซ่ึง

รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท

ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและออกกฎหมาย การ

บังคับใช้ในทุกระดับ ส�าหรับปัญหาอุปสรรคการจัด

สวัสดิการสังคมระดับชาติ พบว่ากลไกสนับสนุนระดับ

นโยบาย ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุม่คนขบัรถสหกรณ์แทก็ซี่ 

มีเงื่อนไขและขั้นตอนยุ่งยากแก่การเข้าถึงบริการ กลไก

สนับสนุนระดับการบริหารและด�าเนินงาน พบว่าขาด

ความต่อเนื่องเชิงนโยบายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

การบริหารงานทางการเมือง ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน

ของหลายกระทรวงท่ีเกีย่วข้อง ตวัอย่างการจดัสวสัดกิาร

สังคมระดับชาติ ได้แก่ การจัดสวัสดิการพื้นฐานด้าน

ปัจจัยสี่ และการจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพคน

ขับรถแท็กซี่

1.2 การจัดสวัสดิการสังคมระดับท้องถิ่น ใน

ท่ีนี้ได้แก่ กรุงเทพมหานครท�าหน้าท่ีดูแลประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ีการปกครองให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ปัญหา

อปุสรรคการจดัสวสัดกิารสงัคมระดบัท้องถิน่ พบว่ากลไก

สนับสนุนระดับนโยบายให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าการจัดสวัสดิการระดับท้อง

ถิ่นที่ไม่มีรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ทางอาชีพขาด

การจัดระเบียบ ส่วนกลไกสนับสนุนระดับการบริหารและ

ด�าเนินงาน พบว่ามีข้อจ�ากัดต่อการเข้าถึงแหล่งบริการ

และค่อนข้างจ�ากัดสิทธิของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
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ที่ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัด ตัวอย่างการจัด

สวัสดิการสังคมระดับท้องถิ่น ได้แก่ การให้บริการสังคม

ด้านประกันสังคม และการสงเคราะห์และช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาล

1.3 การจัดสวัสดิการสังคมระดับเอกชน

หรือสถานประกอบการ ในที่นี้ได้แก่ สหกรณ์รถแท็กซี่

และเจ้าของอู่รถแท็กซี่ เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อการ

สงเคราะห์และช่วยเหลือทางสังคมของกลุ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่ ปัญหาอุปสรรคการจัดสวัสดิการสังคม

ระดับเอกชนหรือสถานประกอบการ พบว่า กลไก

สนับสนุนระดับนโยบายขาดการให้ความส�าคัญใน

การผลักดันการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ

สหกรณ์แท็กซี่ สวัสดิการสังคมส่วนใหญ่อยู่ในรูปการ

สงเคราะห์และช่วยเหลือทางสังคม กลไกสนับสนุนระดับ

การบริหารและด�าเนินงาน พบว่า ไม่สนับสนุนการจัด

สวัสดิการพื้นฐานให้แก่สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ และ

ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชกิสหกรณ์รถแทก็ซีใ่นการส่ง

เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวอย่างการจัดสวัสดิการ

สังคมนี้ ได้แก่ การสงเคราะห์และช่วยเหลือการเสียชีวิต/ 

การบาดเจ็บ/ ทุพพลภาพ/ การเจ็บป่วย/ จากการประสบ

อัคคีภัย/ การให้ทุนการศึกษาบุตรธิดา/การพัฒนาอาชีพ

และฝึกอบรม

1.4 การจัดสวัสดิการสังคมระดับกลุ่ม มี

ลักษณะการจัดสวัสดิการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้

ประกอบอาชพีขบัรถแทก็ซ่ี ก�าหนดรปูแบบการช่วยเหลอื

กันเองในกลุ่มอาชีพ เป็นสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากความ

เอื้ออาทร ปัญหาอุปสรรคการจัดสวัสดิการสังคมระดับ

กลุ่ม พบว่ากลไกสนับสนุนระดับนโยบาย ขาดศักยภาพ

และความพร้อมของการรวมกลุ่มที่ชัดเจน ไม่มีความ

เข้มแข็งท�าให้ขาดพลังการต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ

และท้องถิ่น กลไกสนับสนุนระดับการบริหารและด�าเนิน

งาน พบว่า ขาดงบประมาณการสนับสนุน ขาดผู้น�าใน

การเรียกร้องต่อรองหรือพิทักษ์สิทธิ ตัวอย่างการจัด

สวัสดิการสังคมระดับกลุ่ม ได้แก่ การจัดสวัสดิการเพื่อ

ความมั่นคงทางอาชีพ และการจัดสวัสดิการเพ่ือความ

ก้าวหน้าทางอาชีพ 

2. รปูแบบการจัดสวสัดกิารสงัคมเชงิปฏบิตัหิรอื

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน จ�าแนกได้ 2 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1 การจัดสวัสดิการเพื่อความมั่นคง

ทางอาชีพ เหมาะส�าหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ 

ที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่ รวมทั้งผู ้ขับรถ

แท็กซี่ส่วนบุคคล และบริษัท ห้างร้านจ�ากัด เช่น การจัด

สวัสดิการประกันสังคม การจัดสวัสดิการคุ้มครองความ

ปลอดภัยในอาชีพ และการจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนา

อาชีพคนขับรถแท็กซี่

แบบท่ี 2 การจดัสวสัดกิารเพือ่ความก้าวหน้า

ทางอาชีพ เหมาะส�าหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ที่

เป็นสมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่ เช่น การจัดสวัสดิการ

ประกันสังคม การจัดสวัสดิการคุ้มครองความปลอดภัย

ในอาชพี การจดัสวสัดิการกองทนุพฒันาอาชพีคนขบัรถ

แท็กซี่ รวมทั้งสวัสดิการที่สหกรณ์รถแท็กซี่จัดให้สมาชิก 

ได้แก่ สวสัดกิารสงเคราะห์และช่วยเหลอืจากการเสยีชวีติ 

จากการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ จากการเจ็บป่วย จาก

การประสบอัคคีภัย การให้ทุนการศึกษาบุตรธิดา การ

ช่วยเหลือเงินกู้ยืม และการช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและ

ฝึกอบรม 

สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดสวัสดิการ

สังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ดังภาพที่ 3
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อภิปรายผลการวจัิย 

 อภิปรายผลวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. คุณภาพชีวติการทาํงาน สภาพและความตอ้งการจดัสวสัดิการสังคมของกลุ่มคนขบัรถ

สหกรณ์แทก็ซ่ี เขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบ                      

การจดัสวสัดิการสงัคม 

รูปแบบการจดั

สวสัดิการสงัคมเชิง

ทฤษฎีหรือหลกัการ 

 

ระดบั         

ชาติ 

ระดบั             

กลุ่ม 

ระดบั          

เอกชน 

ระดบั      

ทอ้งถ่ิน 

การจดัสวสัดิการพ้ืนฐาน                              

ดา้นปัจจยัส่ี 

การจดัสวสัดิการกองทุนพฒันาอาชีพ

คนขบัรถแท็กซ่ี 

การใหบ้ริการสงัคม                                  

ดา้นประกนัสงัคม 

 
การสงเคราะห์และช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาล 

การสงเคราะห์และช่วยเหลือทางสงัคม 

การจดัสวสัดิการเพ่ือ                              

ความมัน่คงทางอาชีพ 

 

การจดัสวสัดิการเพ่ือ                   

ความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

 

รูปแบบการจดั

สวสัดิการสงัคมเชิง

ปฏิบติัหรือพฒันา

คุณภาพชีวิตการทาํงาน 

ไม่ใช่สมาชิก

ของสหกรณ์

รถแท็กซ่ี 

ใช่สมาชิกของ

สหกรณ์รถ

แท็กซ่ี 

การจดัสวสัดิการคุม้ครองความปลอดภยั

ในอาชีพ 

 
การจดัสวสัดิการกองทุนพฒันาอาชีพ

คนขบัรถแท็กซ่ี 

การจดัสวสัดิการประกนัสงัคม 

การจดัสวสัดิการคุม้ครองความปลอดภยั

ในอาชีพ 

 

การจดัสวสัดิการประกนัสงัคม 

 

การจดัสวสัดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือ

ของสมาชิกสหกรณ์รถแท็กซ่ี 

การจดัสวสัดิการกองทุนพฒันาอาชีพ

คนขบัรถแท็กซ่ี 

มีความสมัพนัธ ์
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อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลวจิยัตามวตัถปุระสงค์การวจัิย มรีาย

ละเอียดดังนี้

1. คุณภาพชีวิตการท�างาน สภาพและความ

ต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์

แท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร

คุณภาพชีวิตการท�างาน พบว่าสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของวีรนุช วรพันธ์ (2551) ที่ว่าแรงงาน

นอกระบบส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่มีความมั่นคงใน

การท�างาน สภาพการท�างานท่ีไม่ปลอดภัยต้องเผชิญ

ความเสี่ยงในด้านสุขภาพ อุบัติเหตุจากการท�างาน 

ขาดโอกาสเข้าถงึแหล่งทนุ ข้อมลูข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ 

ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ทางกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ เพื่อพิจารณาประเด็น

รายได้ พบว่ากลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซ่ีมีรายได้ข้ึน

อยู่กับราคาค่ามิเตอร์ เป็นรายได้ขั้นต�่าที่ถูกก�าหนดขึ้น 

ส่วนที่มาของรายได้มาจากผู้รับบริการ และความขยัน

ของคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงาน

นอกระบบกลุ่มอ่ืนถือว่ากลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซ่ี

มีรายได้ที่ดี พอประมาณเลี้ยงครอบครัว แต่เป็นอาชีพ

หนึ่งที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในขณะประกอบอาชีพ 

ผลการศึกษานี้พบว่ากลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซ่ีส่วน

ใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง ได้

รบัการยอมรบัทางสงัคมและสามารถช่วยเหลอืสงัคม เมือ่

เปรียบเทยีบกบัแรงงานนอกระบบภาคเกษตรของ นฤมล 

นิราทร, ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์, สุชาดา สนามชวด และ

กัลยา ไทยวงษ์ (2550) พบว่าผูป้ระกอบอาชพีอสิระส่วน

ใหญ่เป็นแรงงานผู้สูงอายุ มีการศึกษาไม่ถึงระดับประถม

ศึกษา ขาดโอกาสการยกระดับสถานทางสังคมและการ

ยอมรับทางสังคม

สภาพการจัดสวัสดิการสังคม พบว่าสอดคล้อง

กับแนวคิดของสถาบันวิ จั ยสั งคม จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย (2551) ที่ระบุถึงระบบคุ้มครองและสร้าง

ความม่ันคงส�าหรับแรงงานนอกระบบ ว่าแรงงานนอก

ระบบควรได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ โดยเฉพาะ

ด้านการประกันสังคม เช่น สิทธิการได้รับเงินทดแทน

กรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร และเงินทดแทนกรณี

ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ด้านการช่วยเหลือทางสังคม 

ควรได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือเงินกู้ยืมเพื่อการ

ลงทุน ด้านการบริการสังคม เช่น การดูแลรักษาพยาบาล

และตรวจสุขภาพ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะหรือสร้าง

อาชีพเสริม เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างคนขับรถสหกรณ์

แท็กซี่ เป็นสมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ ดังนั้นข้อค้นพบ

ที่ว่าสภาพการจัดสวัสดิการสังคมด้านการประกันสังคม

มีความส�าคัญมากส�าหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ 

เพราะผูเ้ป็นสมาชกิของสหกรณ์รถแทก็ซีไ่ด้รบัสวสัดกิาร

พื้นฐานที่สหกรณ์รถแท็กซี่จัดให้ ส่วนการประกันสังคม

เป็นสวัสดิการท่ีรัฐให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มต่างๆ 

เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด�ารงชีวิต เป็น

หลักประกันของครอบครัวและให้สิทธิประโยชน์ทดแทน

กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 

อันมใิช่เนือ่งมาจากการท�างาน การคลอดบตุร การประกนั

กรณีชราภาพ และการสงเคราะห์บุตรของแรงงาน เป็น

สวัสดิการนอกเหนือจากที่สหกรณ์รถแท็กซี่จัดให้

ความต ้องการจัดสวัสดิการสังคม พบว ่า

สอดคล้องกับ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และปิยนาถ 

ท�าเสน (2552) ที่กล่าวถึงการจัดสวัสดิการสังคม ควร

จ�าแนกตามความจ�าเป็นการได้รับและระดบัความต้องการ

สวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ พบว่าสวัสดิการ

ท่ีมีความจ�าเป็นมากท่ีสุดคือ สวัสดิการรักษาพยาบาล

กรณีเจ็บป่วยบุคคล ครอบครัวและเงินชดเชยการขาด

รายได้ พิจาณาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาข้างต้นพบ

ว่าเป็นความต้องการจัดสวัสดิการสังคมด้านการมีชีวิต

อยูร่อด รองลงมาคอืการให้บรกิารเงนิกูฉ้กุเฉนิแก่แรงงาน

นอกระบบ การออมทรัพย์กรณีบ�านาญให้แก่แรงงาน

นอกระบบ เป็นความต้องการด้านความเจริญก้าวหน้า 

และสุดท้ายการคุ้มครองความปลอดภัยในอาชีพ และ

การสงเคราะห์ในรูปแบบอ่ืน เป็นความต้องการด้าน
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ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อพิจารณาล�าดับความส�าคัญ

ของความต้องการจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าวพบว่า 

ความต้องการด้านการมีชีวิตอยู่รอดเป็นความต้องการ

ล�าดับแรกนั้น เพราะผู้ประกอบอาชีพนี้มีความต้องการ

ในส่วนที่ขาดหายไป หรือไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ

ขาดแคลนสิ่งที่จ�าเป็นขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพ ความต้องการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง

ไปตามความพงึพอใจ รวมทัง้เวลาและสถานที ่สอดคล้อง

กับ Rose, Beh, Uli, and Idris (2006) ที่ระบุว่าความ

พึงพอใจและความต้องการในส่วนที่ขาดหายไปของการ

ท�างานเป็นความสมดุลที่ท�าให้คุณภาพชีวิตการท�างาน

และครอบครัวประสบความส�าเร็จได้รับการดูแล พัฒนา

คุณภาพชีวิตและผลตอบ แทนหรือรางวัล

2. กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของ

กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่

พบว่าสอดคล้องตามกรอบแนวคดิของระพพีรรณ 

ค�าหอม (2549) ท่ีว่าการจัดสวัสดิการสังคมจะบรรลุ

เป้าหมายกินดี อยู่ดี มีสุข ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กลไกการ

ท�างานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กลไกด้านนโยบาย กลไกด้าน

การด�าเนินงาน และกลไกด้านการบริหารจัดการ ด�าเนิน

การไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(2548, หน้า 147-149) ระบุว่ากลไกด้านนโยบาย เป็น

กลไกของรัฐทีใ่ห้ความส�าคญักบัการให้บรกิารในลกัษณะ

โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม เป็นมาตรฐานการจัด

สวัสดิการสังคมขั้นต�่า มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผลกระทบ

ที่เกิดข้ึน และมีความเป็นสาธารณะมากขึ้น ในที่ได้แก่ 

การขยายความคุ้มครองการประกันสังคม กลไกดา้นการ

ด�าเนินงาน เป็นกลไกที่รองรับปัญหา ความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส�าคัญกับสาระ ภารกิจการ

ท�างานที่เชื่อมโยงระบบบุคคล ระบบบริการ ระบบข้อมูล 

ในที่นี้ได้แก่ การปรับปรุงระบบการให้บริการสวัสดิการ

และการจัดท�าฐานข้อมูลท่ีเข้าถึงปัญหาความต้องการ

และสวัสดิการ กลไกด้านการบริหารจัดการ เป็นกลไกที่

ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินงานด้านสวัสดิการสังคม 

ขับเคลื่อนและผลักดันการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 

การสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของผูข้บัรถแท็กซ่ีได้ก�าหนด

นโยบายสวัสดิการของตนเอง รวมถึงการพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ ความปลอดภัยในการท�างาน และ

สวัสดิการทางเลือก นอกจากอาศัยกลไกดังกล่าวข้างต้น 

ต้องยดึหลกัความเสมอภาค ความต้องการทางสงัคม และ

เร่งสร้างมาตรการให้เป็นรปูธรรมมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะน�า

มาด�าเนินการทันทีในการพัฒนาการจัดสวัสดิการเฉพาะ

กลุ่มดังกล่าว ควรอาศัยกลไกขับเคลื่อนด้านกฎหมายใน

ระดบัชาต ิคอืรัฐบาล ระดบัท้องถิน่ เช่น กรุงเทพมหานคร 

และกลไกขบัเคลือ่นด้านยทุธศาสตร์เกีย่วกบัแรงงานนอก

ระบบ ท่ีมกีารบริหารจดัการทุกภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐบาล 

ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ รวมถึง

ภาคประชาสงัคม กลุม่อาชพีหรือกลุม่แรงงาน โดยรัฐและ

ท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ 

3. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคน

ขับรถสหกรณ์แท็กซี่

พบว่ามี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการจัด

สวัสดิการสังคมเชิงทฤษฎีหรือหลักการ ประกอบด้วย 

การจดัสวสัดกิารสงัคมระดบัชาต ิการจดัสวสัดกิารสงัคม

ระดับท้องถิ่น การจัดสวัสดิการสังคมระดับเอกชนหรือ

สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดสวัสดิการสังคมระดับ

กลุ่ม และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงปฏิบัติหรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน ได้แก่ การจัดสวัสดิการ

เพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ และการจัดสวัสดิการเพื่อ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ สอดคล้องกับหลักการจัด

สวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ที่ว่าการจัดสวัสดิการ

สังคมระดับชาติ เป็นการจัดตามหลักการจัดสวัสดิการ

สังคมแบบสถาบัน ซึ่งรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่

เกีย่วข้องมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและออก

กฎหมาย การจดัสวสัดิการสงัคมระดบัท้องถิน่เป็นการจดั

ตามหลักการจัดสวัสดิการสังคมตามพ้ืนท่ีการปกครอง 
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ในที่นี้ได้แก่ กรุงเทพมหานครท�าหน้าที่ดูแลประชาชน

ในเขตพื้นที่การปกครองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การ

จัดสวัสดิการสังคมระดับเอกชนหรือสถานประกอบการ 

เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้กับสมาชิกที่ท�างานใน

ลักษณะการสงเคราะห์และช่วยเหลือทางสังคม และการ

จดัสวสัดกิารสงัคมระดับกลุม่ เป็นการจัดสวัสดิการสงัคม

ตามการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะการสงเคราะห์

และช่วยเหลอืทางสงัคมของผูป้ระกอบอาชพีขับรถแทก็ซี่

ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซ่ี 

นอกจากรปูแบบการจดัสวัสดกิารสงัคมดงักล่าว พบว่ารปู

แบบการจดัสวสัดกิารสงัคมเชงิปฏบัิติหรอืพฒันาคณุภาพ

ชีวิตการท�างาน ได้แก่ การจัดสวัสดิการเพื่อความมั่นคง

ทางอาชีพ และการจัดสวัสดิการเพื่อความก้าวหน้าทาง

อาชีพของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เป็นรูปแบบการ

จดัสวัสดกิารกระแสรองหรือกระแสทางเลอืก ภายใต้หลกั

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หลักความเป็นธรรมทาง

สังคม ความเสมอภาค ความยั่งยืนและความสามารถใน

การเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ
1. ระดับชาติ ในที่นี้ได้แก่ รัฐบาล กระทรวง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางด�าเนินการด้าน

นโยบายขยายหลกัเกณฑ์การท�าประกนัสงัคม มาตรา 40 

ให้กบัผูป้ระกอบอาชพีคนขบัรถแทก็ซีไ่ด้เข้าถงึผูป้ระกนั

ตนและมีความใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานใน

ระบบได้รับ รวมทั้งลดการจ่ายเงินสมทบให้เกิดความ

เหมาะสม ด้านการด�าเนินงาน บูรณาการการท�างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคท้องถิ่นและภาคเอกชนใน

การสนับสนุนการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้ประกอบอาชีพ

คนขับรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะฐานข้อมูล

ต่างๆ ควรมีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ

บริหารจัดการ บูรณาการระเบียบ ข้อมูลบังคับ กฎหมาย

ทางราชการของหลายหน่วยงานให้มทีศิทางเดยีวกัน และ

ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อลดข้ันตอนการท�างาน 

ลดค่าธรรมเนียมและการเรียกเงินที่ไม่เป็นธรรม

2. ระดับท้องถิ่น ในที่นี้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

ควรมีแนวทางด�าเนินการด้านนโยบาย ท�าหลักประกัน

ความมั่นคงทางอาชีพร่วมกับรัฐบาล กระทรวง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน

ของรัฐส�าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้น้อย 

ด้านการด�าเนินงานเป็นแกนน�าในการด�าเนินงานจัด

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ด้านการบริหารจัดการ 

จัดระเบียบพื้นที่ทางอาชีพเพื่อเอื้ออ�านวยให้ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระเข้าถึงสถานท่ีหรือแหล่งรายได้ โดยให้เป็น

ความรับผิดชอบดูแลของแต่ละส�านักงานเขต

3. ระดับภาคเอกชน ในที่นี้ได้แก่ สหกรณ์รถ

แท็กซ่ีและเจ้าของอู่รถแท็กซ่ี ควรมีแนวทางด�าเนินการ

ด้านนโยบาย ท�าหลักประกันสวัสดิการพื้นฐานส�าหรับ

ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในการช่วยเหลือสมาชิก

คนขบัรถแทก็ซี ่จดัสวสัดกิารทางเลอืกส�าหรบัผูป้ระกอบ

อาชีพขับรถแท็กซ่ีโดยเฉพาะอาจอยู่ในรูปมูลนิธิเพ่ือการ

ช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ ด้านการด�าเนินงาน สนับสนุน

ให้คนขับรถแท็กซี่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 

และสร้างความตระหนักของการรวมกลุ ่มอาชีพให้มี

ความเข้มแข็ง จัดท�าฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพขับรถ

แท็กซี ่ด้านการบริหารจดัการ ยดึหลกัการด�าเนนิงานของ

สหกรณ์รถแทก็ซี ่มกีารบรหิารจดัการเชงิรกุสร้างเครอืข่าย

พันธมิตรทางอาชีพ 

4. ระดบักลุม่ ในท่ีนีไ้ด้แก่ กลุม่คนขบัรถสหกรณ์

แทก็ซีแ่ละผูท้ีไ่ม่เป็นสมาชกิสหกรณ์แทก็ซี ่ควรมแีนวทาง

ด�าเนินการด้านคุณภาพชีวิตการท�างาน ควรปรับวิธีคิด 

วิถีด�าเนินชีวิตและการท�างานให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ

และสังคมปัจจุบัน ควรเร่งสร้างความตระหนักและความ

ส�าคัญของการรวมกลุ ่มอาชีพโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เป็น

สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ สนับสนุนความร่วมมือและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์รถแท็กซี่หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ สนับสนุนและเพิ่มช่อง

ทางข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้เข้าถึงระบบ
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การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พัฒนาและอบรมความรู้ตามความต้องการและการยกระดับคุณภาพชีวิตการ

ท�างานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำาม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว*

Factors Affecting Academic Administration In Secondary Schools 

Under The Khammouane Provincial Education Service Of  

Lao People’s Democratic Republic 

สุขคะเสริม สิทธิเดช**

ดร.ธร สุนทรายุทธ***

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์ เพือ่ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารจดัการงานวชิาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

ครูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม่วน สปป. ลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X
1
) 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอน 

(X
2
) 3) ปัจจัยด้านชุมชน (X

3
) 4) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ (X

4
) 5) ปัจจัยด้านงบประมาณ (X

5
) และ 6) ปัจจัยด้าน

บรรยากาศในโรงเรียน (X
6
) 

2. การบริหารจัดการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม่วน สปป.ลาว โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ตามล�าดับ ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้าน

การนเิทศการศกึษา ด้านการจัดการเรยีนการสอน ด้านการศกึษาหลกัสตูร และการน�าหลกัสตูรไปใช้ ด้านประชมุอบรม

วิชาการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และระดับน้อย มี 1 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด

3. ปัจจัยทั้ง 6 ด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สปป.ลาว อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. ปัจจัยทั้ง 6 ด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

แผนกศกึษาธกิารแขวงค�าม่วน สปป.ลาวได้ร้อยละ 55.40 ได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 ได้สมการถดถอย

ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้

Ŷ = .811 + .119 (X
2
) + .128 (X

5
) + .102 (X

6
) + .109 (X

3
) + .084 (X

4
) + .098 (X

1
)

คำาสำาคัญ : การบริหารจัดการงานวิชาการ/ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ/ มัธยมศึกษาใน สปป.ลาว

Abstract
 The purposes of this research were to study the factors affecting the academic administration 

of secondary schools under the Khammouane provincial education service of Lao People’s 

Democratic Republic (Lao PDR). The sample size of this study were 321 teachers in academic 

year 2012 .The four Likert Scale was used to collect data of this study . The statistical used to 

analyze the data were arithmetic mean, standard deviation, Pearson product moment correlation 

coefficient and stepwise multiple regression analysis.

The results revealed that:

 1. The factors of secondary schools under the Khammouane provincial education service 

of Lao PDR as a whole was at high level. As each aspect was considered, high level was found 

in six factors :1) in the aspects of administrators ( X
1
), 2) teachers (X

2
), 3)community (X

3
), 4) 

building (X
4
), 5) budget (X

5
) and 6) atmosphere in the schools (X

6
).

2. The academic administration of secondary schools under the Khammouane provincial 

education service of Lao PDR as whole was found at the high level. As each aspect was considered, 

the six aspects were in the high level such as measurement and evaluation, education supervision, 

teaching and learning, courses and curriculum implementation, conference workshop, equipment 

and materials, while the library aspect was found at low level.

3. The six factors affecting to the academic administration of secondary schools under the 

Khammouane provincial education service was significance of .05.

4. The sixfactors of secondary schools could predict the academic administration of 

secondary schools under the Khammouane provincial education service of Lao PDR as a whole 

(Ŷ) at 55.40 % and could cooperatively predict the academic administration with the significant 

difference of p < .05. The raw data equation was show as follows:

Ŷ = .811 + .119 (X
2
) + .128 (X

5
) + .102 (X

6
) + .109 (X

3
) + .084 (X

4
) + .098 (X

1
)

Keywords : Academic administration/Factors affecting the academic administration/ Secondary 

schools of Lao PDR
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ด้วยการศึกษามัธยมมีความจ�าเป็นและส�าคัญ

อย่างยิ่ง ดังน้ันโรงเรียนมัธยมจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง

ข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านการ

ศึกษา มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน 6 ด้านได้แก่ การ

บรหิารงานแนวคดิด้านการเมอืง งานธรุการ งานวชิาการ 

งานปกครองนกัเรยีน งานบรกิาร และงานสมัพนัธ์โรงเรยีน

กับชุมชน (กรมสามัญศึกษา, 2550) จากงานทั้ง 6 ด้าน

นี้ งานวิชาการถือเป็นหัวใจส�าคัญของโรงเรียน ส่วนงาน

บริหารบุคลากร งานธุรการ เป็นเพียงงานที่ส่งเสริมงาน

วิชาการให้มีคุณภาพ คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับงาน

วชิาการของโรงเรยีน ดังนัน้การบริหารงานวิชาการจึงเป็น

หน้าทีห่ลกัของผูบ้รหิารโรงเรียนทีจ่ะต้องดแูลเอาใจใส่เป็น

พเิศษ นอกจากนีผู้บ้รหิารการศกึษาควรจะรบัผดิชอบเป็น

ผู้น�าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่

ของโรงเรียนหรือสถานการศึกษาทุกแห่ง คือการให้

ความรู้แก่นักเรยีนทางด้านวิชาการ ผูบ้รหิารด้านวิชาการ

ควรท�างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู ให้ค�าแนะน�า

ครู และประสานงานให้ครูทุกคนท�างานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธภิาพในด้านการสอน (ภิญโญ สาธร, 2523) และ

งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง และมีความ

ส�าคญัมากในหน่วยงานการศกึษา หรอืโรงเรยีนซึง่เปรยีบ

เสมอืนเป็นหวัใจของโรงเรยีน ก็เพือ่ตอบสนองความส�าเรจ็

ของผลงานทางด้านวชิาการหรอืการเรยีนการสอนทัง้สิน้ 

จุดมุ่งหมายของงานวิชาการคือการสร้างนักเรียนให้มี

คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่ต้องการ 

ดังนั้นงานวิชาการจึงไม่ใช้อยู่ที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้

เท่าน้ัน แต่งานวิชาการเป็นงานที่รับผิดชอบต่อคุณภาพ

ของพลเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ การที่

โรงเรียนจะท�าหน้าทีไ่ด้อย่างสมบรูณ์ กต่็อเมอืผูบ้รหิารให้

ความส�าคญัแก่งานวชิาการในโรงเรยีนเป็นอย่างด ี(กติมิา 

ปรีดีดิลก, 2532) 

จากการศึกษาสภาพการพัฒนาการศึกษา 5 ปี 

(พ.ศ. 2548 – 2553) แผนกศึกษาธิการแขวงค�าม่วน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนแต่ละ

แห่งในตัวเมืองและชนบทมีปัญหาเหมือนกันเกือบทุก

แห่ง คอื 1) งบประมานน้อย ชมุชนขาดความพร้อมหลาย

ด้าน 2) อัตราการเข้าเรียนในช้ัน ม1 และ ม5 สายสามญัยัง

ไม่มากเท่าท่ีควร นกัเรียนออกเรียนกลางคนัมจี�านวนเพ่ิม

ขึ้น 3) คุณภาพการเรียนของนักเรยีนยังต�่ากว่ามาตรฐาน 

ผูเ้รยีนให้ความเอาใจใส่ต่อการเรยีนน้อย ผลการเรยีนของ

นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และค่อนข้างต�่า 

โรงเรียนขนาดใหญ่ในตวัเมอืงมกัจะมผีลการเรยีนทีด่กีว่า

นกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดกลาง และโรงเรยีนขนาดเลก็หรอื

โรงเรียนในชนบทถึงแม้ว่าส�านักงานแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วนได้ด�าเนินตามภารกิจต่างๆ ในการชี้น�าและ

ตอบสนองวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน การแก้ปัญหาการ

ขาดครู ซึ่งจากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา ยังมีอุปสรรค

และข้อจ�ากัดของโรงเรียนโดยทั่วไป ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนในแต่ปีไม่เป็นท่ีหน้าพอใจ คุณภาพ

การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับต�่า ซึ่งแสดงให้เห็นในผล

สอบจบชั้นมัธยมปลายปีที่ 7 ในแต่ละปีจะเห็นได้ว่า

นักเรียนที่ได้คะแนน 5 ข้ึนไปทุกวิชามีไม่เกินร้อยละ 

40 (มาตรฐานการให้คะแนนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 

สปป.ลาว อัตราส่วน 10 ) เช่นผลสอบมัธยมปีที่ 7 ที่

แขวงค�าม่วน (จังหวัดค�าม่วน) สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ในปีการศึกษา 2553 - 2554 ที่ผ่านมา

นี้ในจ�านวนผู้เข้าสอบที่สอบผ่านทั้งหมด มีนักเรียนเพียง

ร้อยละ 42 ทีไ่ด้คะแนนมากกว่า 5 ในแต่ละวชิาในจ�านวน

ทั้งหมด 8 วิชา ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนาการศึกษาใน

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่ง

ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ

จากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นครู

สอนและรบัผดิชอบงานวชิาการในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงึ

สนใจทีจ่ะศกึษาหาปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารจดัการงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัย ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน 

ด้านชุมชน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และ

ด้านบรรยากาศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนก

ศึกษาธิการแขวงค�าม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการใน

โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัแผนกศกึษาธกิารแขวงค�าม่วน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการบริหาร

จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนก

ศึกษาธิการแขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยมี ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน 

ด้านชมุชน ด้านอาคารสถานที ่ด้านงบประมาณ และด้าน

บรรยากาศในโรงเรียน

4. เพื่อสร ้างสมการพยากรณ์การบริหาร

จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนก

ศึกษาธิการแขวงค�าม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จากปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน 

ด้านชมุชน ด้านอาคารสถานที ่ด้านงบประมาณ และด้าน

บรรยากาศในโรงเรียน

คำาถามในการวิจัย
1. ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร ด้านครผููส้อน ด้านชมุชน 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านบรรยากาศ

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวง

ค�าม่วน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ใน

ระดับใด

2. การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม ่วน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในระดับใด

3. ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร ด้านครผููส้อน ด้านชมุชน 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านบรรยากาศ

ในโรงเรียน ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการใน

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัแผนกศกึษาธกิารแขวงค�าม่วน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือไม่

4. ปัจจัยด้านผู้บริหารด้านครูผู้สอน ด้านชุมชน 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านบรรยากาศ

ในโรงเรียน สามารถพยากรณ์การบริหารจัดการงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้

เพียงใด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ในการ

บริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

แผนกศกึษาธกิารแขวงค�าม่วน สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ดังนี้

1. ท�าให้ทราบถงึปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. ได้น�าปัจจยัทีส่่งผลต่างๆเหล่านัน้มาปรบัปรงุ 

เพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล

ให้กรมสามัญศึกษา และแผนกศึกษาธิการแขวงน�า

ไปก�าหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ ์ในการบริหาร

จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่ให้การศกึษาระดบัมธัยม

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของการ

ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวจิยันีไ้ด้ศกึษาปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อการ

บริหารจัดการงานวิชาการ จากหลักการ ทฤษฎี งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง และศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

กรมสามัญศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (สปป. ลาว) (2550) ประกอบกับผลการวิจัยของ 

พรทิพย์ สระบงกช (2544) พบว่ามีปัจจัย 6 ด้าน คือ 
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ปัจจัยด้านผู้บริหารปัจจัยด้านครูผู้สอนปัจจัยด้านชุมชน

ปัจจยัด้านอาคารสถานทีปั่จจัยด้านงบประมาณ และปัจจัย

ด้านบรรยากาศในโรงเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ปะชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

ประกอบด้วย

1. ประชากร ได ้แก ่  ครูสอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม่วน 

ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 1,634 คน

2. กลุ ่มตัวอย ่ าง ท่ี ใช ้ ในการวิจั ยครั้ ง น้ี

ได้แก่ ครูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนก

ศึกษาธิการแขวงค�าม่วน สาธารณะรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร

ทาโรยามาเน่ (Yamane, 1972) โดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง 321 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้าง

เครื่องมือ
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม

มาตรส่วนประมาณค่า4 ระดบั (Rating Scales) แบ่งออก

เป็น 2 ตอน คือ1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ศึกษา 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารจัดการ

งานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

การสร้างเครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ผูวิ้จยัได้ด�าเนินตามข้ันตอนคอื 1) ศกึษาเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยในสถานศึกษาแล้ว

ก�าหนดกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ 2) วิเคราะห์

ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการในการวิจัย โดยวิเคราะห์

จากวัตถุประสงค์ในการวิจัย ก�าหนดโครงสร้างเน้ือหา

ของแบบสอบถาม 3) เขียนแบบสอบถามให้ครอบคลุม

เนื้อหา น�ามาขอค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การหาความเทีย่งตรง (Validity) ผูว้จิยัได้น�า

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอทรงคุณวุฒิ เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงและให้คะแนนความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ (Item objective 

Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดย

คัดเลือกข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

0.5 ขึ้นไป

2. การหาอ�านาจจ�าแนกผู้วิจัยได้ด�าเนินการ 

โดยน�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล ้วนั้นไปทดลอง

ใช้ (Try – out) กับครู 30 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สงักดัแผนกศกึษาธกิารแขวงค�าม่วนทีไ่ม่ใช้กลุม่ตวัอย่าง 

และวิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ โดยใช้ค่า

สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson) ระหว่างคะแนนราย

ข้อ กับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ได้ค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .27 ถึง .82

3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) น�า

แบบสอบถามหาความเชื้อมั่นท้ัง โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของ

ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้

สมัประสทิธิแ์อลฟาของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .98

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิ จัยส ่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนมัธยมที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี 15ธันวาคม 

2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 จ�านวน 321 ฉบับ 

และหลงัจากส่งไปแล้วส�าหรบัแบบสอบถามทีร่บัคนืมาไม่

ครบ ผูว้จิยัได้ประสานกบัโรงเรียนมธัยมนัน้ ๆ  ด้วยตนเอง

และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืน จ�านวน 321 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ 100
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

(x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) สัมประสิทธิ์ของการ

ตดัสนิใจ (Coefficient of Determination) และวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple 

regression analysis) 

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารจัดการงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สรุปผลได้ดังนี้

1. ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการบริหารจัดการงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามล�าดับดังนี้ ปัจจัย

ด้านบรรยากาศในโรงเรยีน ปัจจัยด้านผูบ้รหิาร ปัจจัยด้าน

ครผููส้อน ปัจจยัด้านอาคารสถานที ่ปัจจัยด้านชมุชน และ

ปัจจัยด้านงบประมาณ 

2. การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม ่วน 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในภาพรวมมกีาร

บริหารจัดการงานวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และระดับ

น้อย มี 1 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด โดยเรียงล�าดับคะแนน

จากมากไปหาน้อยตามล�าดับดังน้ี คือด้านการวัดและ

ประเมินผลด้านการนิเทศการศึกษาด้านการจัดการเรียน

การสอนด้านการศึกษาหลักสูตรและการน�าหลักสูตรไป

ใช้ด้านประชุมอบรมวิชาการ ด้านวัสดอุปุกรณ์และสือ่การ

สอนและด้านห้องสมุด

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกบัการ

บริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

แผนกศกึษาธกิารแขวงค�าม่วน สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว พบว่า การบริหารจัดการงานวิชาการ มี

ความสัมพันธ์กับ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้

สอน ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจัย

ด้านงบประมาณ และปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน 

โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการงาน

วิชาการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) ซึ่งปัจจัย

โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการบรหิารจดัการงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน

ระดับค่อนข้างสูง (r = .741) โดยปัจจัยด้านครูผู้สอน 

ปัจจยัด้านชมุชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที ่ปัจจยัด้านงบ

ประมาณ และปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน มีความ

สัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงส่วนปัจจัยด้านผู้บริหาร มี

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

4. ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์การ

บริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

แผนกศกึษาธกิารแขวงค�าม่วน สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ได้ โดยพบว่า มี 6 ปัจจัยเป็นตัวแปร

พยากรณ์ที่ดี เรียงล�าดับดั่งนี้ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัย

ด้านงบประมาณปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัย

ด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ี และปัจจัยด้านผู้

บริหาร โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของ 

6 ปัจจัยเท่ากับ .744 และสามารถพยากรณ์การบริหาร

จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนก

ศึกษาธิการแขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ได้ร้อยละ 55.40 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < .05) เมื่อน�าค่าสถิติตัวแปรพยากรณ์มาสร้าง

สมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์การบริหารจดัการงาน

วิชาการในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้ 

Ŷ = .811 + .119 (ครูผู ้สอน) + .128 

(งบประมาณ) + .102 (บรรยากาศในโรงเรียน) + .109 

(ชุมชน) + .084 (อาคารสถานที่) + .098 (ผู้บริหาร)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการบริหารจัดการงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1.1 ปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียสงูสดุคอื บคุลากรในโรงเรยีนมกีารยอมรบันบัถอื 

และเคารพในความคิดเห็นซึงกันและกัน ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากบรรยากาศในโรงเรียนเป็นแรงกระตุ้นในการริเริ่ม 

การท�างานของบุคลากรในโรงเรียน เมื่อบรรยากาศดีครู

ก็มีความสุข มีความพึงพอใจในการท�างาน ประสิทธิผล

ของการท�างานดี ซ่ึงสอดคล้องกับ ธร สุนทรายุทธ 

(2551) กล่าวว่า บรรยากาศในโรงเรียนมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมหลกัขององค์กร ทัง้นีเ้พราะผูบ้รหิารเป็นบุคคล

ส�าคัญ ดังนั้นอิทธิพลที่มีความจ�าเป็นไปได้จึงขึ้นอยู่กับ

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality) ของโรงเรียนที่มี

ความส�าคัญต่อการอธิบายและการวิเคราะห์บรรยากาศ

ในโรงเรียน

1.2 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุดคือ ผู้บริหารยอมรับฝังความคิดเห็นของผู้ร่วม

งานเพ่ือการตัดสินใจทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน จึง

มีความส�าคัญต่อการบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้บริหาร ส่งผลต่อคุณภาพงานวิชาการของ

สถานศึกษา สอดคล้องกับ แซลลิส (Sallis, 1993, pp. 

111-117) ได้กล่าวถงึความรบัผดิชอบและความผกูพนั

ในการบริหารงานของผู้บริหาร

1.3 ปัจจัยด้านครูผู้สอน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุดคือ ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร

ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนิน

การสอน การวิจัย และให้การบริการแก่ชุมชนและเป็น

บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้การศึกษา ผลการ

เรียนการสอนจะดีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

ผู้สอนเป็นส�าคัญ ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542, 

หน้า 180) เห็นว่าคุณลักษณะของผู้สอน ต้องประกอบ

ด้วยรักการสอน เข้าใจผู้เรียน มีจิตส�านึกในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ 

1.4 ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูคิดว่าควร

ดูแลรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ให้อยู่ใน

สภาพท่ีดีและเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ท้ังนี้อาจเนื่องจาก

อาคารสถานท่ีเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส�าคัญต่อการ

บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ค.ศ. 1996) 

กล่าวว่า อาคารสถานท่ีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญ

ต่อการบริหารการศึกษา และน�าไปสู่คุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

1.5 ปัจจัยด้านชุมชน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุดคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนจากคณะครู 

ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสนใจและให้ความร่วม

มือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท้ังนี้อาจเนื่องจาก 

นโยบายการศึกษาที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม

ของชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องแผนการพัฒนาการศึกษา

แห่งชาติลาว ค.ศ. 2009 ได้ละบุให้หน่วยงานทางการ

ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ อ�านาจ 

เภพพ่อค้า (2541 ,หน้า 150) พบว่า ปัจจัยด้านชุมชนมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพการบรหิารงานวชิาการ

โรงเรียนประถม และสามารถพยากรณ์คุณภาพการ

1.6 ปัจจัยด้านงบประมาณ ข้อที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดคือมีการบริหารการเงินที่โปร่งใส และตรวจ

สอบได้ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า งานการเงิน และบัญชี เป็น

งานให้บริการ และเป็นงานท่ีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จะต้อง

ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติและน�าไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้

บังเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับคิมบรอกและ

นันเนอร์ (Kimbrough & Nunnery, 1988) กล่าว่า

การคลังโรงเรียนหมายถึงการหาวิธีจะให้ได้มา ซ่ึงราย

ได้และเพิ่มรายได้ของโรงเรียนให้สูงขึ้น การจัดสรรเงิน

เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยพยายามจัดสรรเงินท่ี
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ได้มาให้เหมาะสมนอกนั้นยังสอดคล้องกับค�ากล่าวของ 

(ลม แพงสุข, 2551) คณะกรรมการ บิริหารการศึกษา

ของ สปป.ลาว ยังรับรู้และมีความเข้าใจในนโยบายของ

รัฐบาลเกีย่วกบันโยบายด้านการศกึษา ซึง่มจี�านวนจ�ากดั 

ดังนั้นคณะกรรมการทุกคนได้มีการค้นคว้าวิธีการแก้ไข

ปัญหาและวางแผนด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาให้ดีขึ้นตามล�าดับ

2. การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม ่วน 

สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่นระดบั

มาก 6 ด้าน และระดับน้อย มี 1 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด 

โดยเรียงล�าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามล�าดบัดงันี้ 

คือ ด้านการวัดและประเมินผลด้านการนิเทศการศึกษา

ด้านการจดัการเรยีนการสอนด้านการศกึษาหลกัสตูรและ

การน�าหลกัสตูรไปใช้ด้านประชมุอบรมวิชาการ ด้านวสัดุ

อุปกรณ์และสื่อการสอนและด้านห้องสมุด

2.1 ด้านการวัดและประเมินผล ข้อที่มี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือรายงานการประเมินผลการเรียน

และความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู ้ปกครองและผู้ที่

เกีย่วข้องทราบทกุภาคเรยีนทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการวัดและ

ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบความสามารถ

ของผู ้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส�าเร็จของการ

ด�าเนนิงานวชิาการตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูรและของ

โรงเรียน ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง

ชาติ (2534, หน้า 59) ได้สรุปว่า การวัดผลและประเมิน

ผลการเรียนเป็นข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนได้พัฒนาไป

ตามจุดมุ่งหมายทางการเรียนที่ก�าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 

2.2 ด้านการนิเทศการศึกษาข้อที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดคือเสนอข้อมูลย ้อนกับให้ครูเห็นความ

ก้าวหน้าของตนเอง เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้อาจเนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มี

ความส�าคัญอย่างย่ิงที่จะช่วยให้กระบวนการท�างานด้าน

อื่นๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งส�านักงานคณะ

กรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 12) ได้

กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศว่า ในการ

พฒันาระบบนเิทศให้เกดิขึน้ภายในโรงเรยีน ผูบ้รหิารควร

มบีทบาทในการตดิตาม ประเมนิผล ด�าเนนิการร่วมคณะ

ครูในโรงเรียนให้เห็นความก้าวหน้าของตน และเผยแพร่

ความส�าเร็จของคณะครูในโรงเรียน ให้การเสริมแรง ให้การ

ยกย่อง เพื่อให้เกิดขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

2.3 การจัดการเรียนการสอนข้อที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดคือก�าหนดให้ครูจัดท�าแผนการเรียนรู ้และ

บันทึกหลังการสอนท้ังนี้อาจเนื่องจากแผนการสอนใน

โรงเรียนเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ และยังช่วยให้ครูผู้สอนมีโอกาสศึกษาค้นคว้า 

เรียนรู้การจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ ซ่ึงสอดคล้อง

กับ กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หน้า 10-11) กล่าว

ถึงกระบวนการเรียนรู ้ว ่าการจัดการเรียนการสอนมี

การด�าเนินงานในการรวบรวม วิเคราะห์ และก�าหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียน

รู้ที่ก�าหนดไว้

2.4 ด้านการศึกษาหลักสูตรและการน�า

หลักสูตรไปใช้ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือติดตามและ

ประเมินผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียนทุกภาคเรียน ทั้งนี้

อาจเนื่องจากหลักสูตรและการน�าหลักสูตรไปใช้ เป็น

กิจกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนด�าเนินการเพื่อจัดการศึกษา

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเป็นการจัด

หนังสือเอกสารต่างๆ ท่ีผลิตขึ้นเพ่ือให้ความรู้แก่ครูให้

ปฏิบัติ การสอนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ ซึ่ง

สอดคล้องกบั ส�านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ง

ชาติ (2535, หน้า 7-8) ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้

บริหารโรงเรียนในการน�าหลักสูตรไปใช้ว่าผู้บริหารต้องมี

การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ประเมินผลการน�าหลักสูตรไปใช้

2.5 ด้านประชมุอบรมวชิาการข้อทีมี่คะแนน

เฉลีย่สงูสดุคือส่งเสริมให้ครูน�าผลงานท่ีได้จากการประชมุ
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อบรมทางวชิาการมาใช้ปรบัปรงุ และพฒันาการเรยีนการ

สอนทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าการอบรม หมายถึง การให้ครู

ได้เข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ เพ่ือเป็นการ

กระตุน้ให้ครมีูความต่ืนตวัทางด้านวิชาการ และน�าความ

รูค้วามสามารถทีไ่ด้จากการอบรม ไปใช้การพฒันาจัดการ

เรียนการสอนให้มีคณุภาพ สอดคล้องกับ (ส�านกังานคณะ

กรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ, 2536 อ้างถึงใน 

ลี ฝูง, 2552) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรมีแนวทาง

สนับสนุนให้ครูมีโอกาสไปเข้ารับการประชุมอบรมทาง

วิชาการที่สถาบันหรือหน่วยงานอื่นจัดข้ึนเพื่อน�าความรู้

ที่ได้รับกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน

2.6 ด้านวสัดอุปุกรณ์และสือ่การสอน ข้อทีม่ี

คะแนนเฉลีย่สงูสดุคือควบคมุ ก�ากับ และตดิตามผลให้ครู

ได้ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่

การจัดหา การผลิต การใช้ การเก็บรักษา การพัฒนา 

การประเมินผล ตลอดจนการจัดและบริการสื่อการเรียน

ด้อย โดยจะต้องส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก�ากับ ติดตาม 

ให้ครูได้มีและใช้วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน

อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2544) ได้

เสนอแนะ การใช้สื่อการเรียนรู้ไว้ว่า สถานศึกษาควรมี

การด�าเนินการศึกษาท�าความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และ

ประเมินคุณภาพมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้ที่จัดท�าขึ้นเอง 

และที่เลือกน�ามาใช้ประกอบการเรียนรู้

2.7 ด้านห้องสมุด ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

คอืจดัให้มีการประชุมสมัมนาสภาพปัญหาการด�าเนนิงาน

ห้องสมุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่างานห้องสมุดมีบทบาท

ส�าคญัต่อการบรหิารงานวิชาการเพือ่ให้บรรลวัุตถุประสงค์

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในหลักสูตร เป็นสถานที่ที่มีความ

ส�าคัญต่อการเรียนการสอนมาก เพราะว่าเป็นศูนย์รวม

ของวิชาการทั้งปวง ดั่งกรมวิชาการ (2535 , หน้า 15-

16 อ้างถึงใน นราภรณ์ ค�าหวาน 2544 ) กล่าวว่า องค์

ประกอบส�าคัญของห้องสมุด ในการที่จะด�าเนินงานห้อง

สมุดให้ประสบผลส�าเร็จ

3. ปัจจัยท่ีส ่งผลต่อการบริหารจัดการงาน

วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน

ภาพรวมมี 6 ปัจจัย โดยปัจจัยด้านครูผู้สอนเป็นปัจจัย

ส�าคญัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษา นั้นอาจเพราะการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ให้นกัเรยีนมคีณุภาพและบรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูรนัน้

ขึน้อยูก่บัครผููส้อน ทีจ่ะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตร 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ�่า (2552, 

หน้า 124) ท่ีพบว่า การท่ีด�าเนินงานวิชาการให้บรรลุ

ตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรหรือครูที่ตระหนักถึง

ความส�าคญัและความจ�าเป็นท่ีจะต้องปรบัคนให้มคีวามรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรียนการสอนตาม

แนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา และสอดคล้องกับผล

งานวิจัยของ นราภรณ์ ค�าหวาน (2544, หน้า 81-82) ที่

ศกึษาพบ การปฏบิตัหิน้าทีข่องครผููส้อนมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกต่อการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ประถมศึกษารองมาก็ปัจจัยด้านงบประมาณปัจจัยด้าน

บรรยากาศในโรงเรยีน ปัจจยัด้านชมุชนปัจจยัด้านอาคาร

สถานที่ และปัจจัยด้านผู้บริหาร

4. การสร้างสมการพยากรณ์ของปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม ่วน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลจากศึกษาพบว่า ปัจจัย

ทั้ง 6 คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอนปัจจัยด้านงบประมาณ

ปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียนปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัย

ด้านอาคารสถานท่ี ปัจจัยด้านผู้บริหารสามารถร่วมกัน 

พยากรณ์การบริหารจัดการงานวิชาการได้ถึงร้อยละ 

55.40 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 44.60 เกิดจากปัจจัย

อื่นๆ โดยปัจจัยด้านครูผู้สอน มีอ�านาจการพยากรณ์ได้

ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราภรณ์ ค�าหวาน

(2544 : 81-82) ที่พบว่าปัจจัยด้านครูผู้สอนส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานชาการในโรงเรียนประถมศึกษามากท่ีสุด 
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และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ�่า (2552, 

หน้า 128) ที่พบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพครู

เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์การด�าเนิน

งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะของการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม ่วน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพันธ์กับการ

บริหารงานวิชาการ ทุกปัจจัยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

.05 ดังนั้นโรงเรียนควรมีการด�าเนินการดังนี้

1.1.1 ส่งเสริมให้ครูจัดท�าสื่อการเรียน

การสอน และเลือกใช้ส่ืออุปกรณ์การสอนให้เหมาะสม

ตรงกบัเนือ้หาวชิาทีส่อน และจะต้องจัดให้มกีารสอนซ่อม

เสริมส�าหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน

1 .1 .2  ควรสรรหาแหล ่ งทุน เพื่ อ

มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับ

สภาพของโรงเรียน

1.1.3 โรงเรียนควรจัดสวัสดิการส่วน

บคุคลให้บคุลากรในโรงเรยีนอย่างเพยีงพอและสอดคล้อง

กับความต้องการของครู

1.1.4 ควรเป ิดโอกาสให ้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของโรงเรียน 

1.1.5 ควรจัดห้องเรียน ห้องเก็บสื่อ 

และห้องพเิศษเพือ่ใช้ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการอย่างสะดวก

1.1.6 ผู้บริหารควรวางแผนโครงการ

นเิทศภายในอย่างเหมาะสมให้ความส�าคญัในการจดัระบบ

ข้อมูลและการน�าไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน

1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านครู

ผู้สอน ด้านงบประมาณ ด้านบรรยากาศในโรงเรียน ด้าน

ชุมชน ด้านอาคารสถานที่ และด้านผู้บริหาร เป็นปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�าม่วนสปป.

ลาว ดังนั้นโรงเรียนควรมีการด�าเนินการเกี่ยวกับปัจจัย

ทั้ง 6 ด้านเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านครูผู้สอน 

แผนกศึกษาแขวง ควรส่งเสริมหรือพัฒนาครูให้ได้รับ

ความรู้ เทคนิคการสอนใหม่ ๆ และโรงเรียนควรมีการ

นิเทศ ก�ากับติดตาม ผลการด�าเนินงานของครูอย่างเป็น

ระบบ และต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรน�าเอาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมท่ีได้จากการวิจัย

ครั้งนี้ มาศึกษาหาสายเหตุที่แท้จริง จะได้น�าไปปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงาน

วิชาการ

2.2ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ

งานวิชาการในโรงเรียนโดยเฉพาะด้านห้องสมุดเพื่อน�า

มาพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการงานวชิาการให้ดยีิง่ขึน้
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีน ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

อ�าเภอบางซ้าย สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 2 และ 2) ศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างระดบัความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ�าเภอบางซ้าย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จ�านวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 52 ข้อ มีองค์ประกอบ 3 

ด้าน คอื ด้านด ีด้านเก่ง ด้านสขุ มค่ีาความเชือ่มัน่แอลฟา .85 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์จากการ

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย 38.33 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา คือ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน โดยก�าหนด

ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 อ�าเภอบางซ้าย สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปกติ และ 2) 

ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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Abstract
The objectives of this research were to : 1) study level of the correlation between emotional 

quotient and learning achievement in Sciences of primary school children grade 6 Bangsai Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2, and 2) study the correlation 

between level of emotional quotient and learning achievement in sciences of primary school 

children grade 6. 

The samples were 136 children grade 6 of Bangsai Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 

Educational Service Area Office 2 in academic year 2010. The instrument was a set of Emotional 

Quotient Assessment Form of Department of Mental Health Ministry of Health, composing of 

52 items and Achievement test in Sciences from the test Ordinary National Education Testing 

with mean of 38.33. The statistics used in data analysis were : percentage, mean and standard 

deviation and inferential statistics composed of Correlation Analysis by Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient with statistically significant level at 0.05.

The results of the research were as follows : 1) Level of emotional quotient of primary 

school children grade 6 Bangsai Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 

Office 2 was in the normal lavel, and 2) The correlation between level of emotional quotient and 

learning achievement in Sciences of primary school children grade 6 associated with a moderate 

level and in the same direction.

Keywords : Correlation ,Emotional Quotient, Learning Achievement in Sciences. 

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 

ก�าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ด�ารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกับผู้อืน่ได้อย่างมคีวามสขุ และ

มาตรา 10 ก�าหนดให้การจัดการศกึษา ต้องจัดให้บุคคลมี

สทิธิและโอกาสเสมอกนัในการรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่

น้อยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัต้องจัดให้อย่างทัว่ถึงและมคีณุภาพ 

อีกทั้งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนั้น ต้องพัฒนา

ทั้งทางด้านสติปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ไปด้วย

จึงเป็นการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของการ

ศึกษาท่ีมุ ่งให้ผู ้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 3-4) 

จากท่ีกล่าวมาการจัดการศึกษาของไทยได้

ตระหนักถึงการพัฒนาด้านอารมณ์ของบุคคลและมุ่ง

เน้นพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เพราะเป็นคนท่ี

เก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะไม่สามารถ

จัดการกับชีวิตของตนและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

รอบตัวได้ จึงต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยจึงจะ

ช่วยให้บุคคลสามารถรู้จัก เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้

อื่น สามารถท่ีจะจัดการกับชีวิตและปรับตัวได้อย่างมี

ความสุข ซึ่ง กิบบ์ (Gipps, 1995 อ้างถึงใน กัลยาณี 

พรมทอง, 2546) ได้กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์

เป็นความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของ
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ตนเองและผูอ้ืน่ รูจ้กัเหน็ใจและเข้าใจผู้อืน่ สามารถบรหิาร

จัดการกับอารมณ์ ให้เป็นไปตามทิศทางที่ส่งเสริมความ

สงบสุข และความส�าเร็จในชีวิต ผู้ที่สามารถตระหนักถึง

ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในตัว

เอง บริหารจัดการอารมณ์ต่างๆของตนเองและอารมณ์

ที่เกิดจากความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้นั้นเรียกว่า ผู้ที่

มีความฉลาดทางอารมณ์ และเป็นที่ตระหนักกันทั่วไป

ว่า ในสังคมปัจจุบันต้องเผชิญกับโลกที่มีสภาวะซับซ้อน

มากข้ึนและต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ข้ึนตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับสภาวะทาง

อารมณ์ ทัง้น้ีอาจพบว่าผู้ทีม่คีวามสามารถทางสตปัิญญา

สงูแต่หากขาดความฉลาดทางอารมณ์อาจจะไม่ประสบผล

ส�าเร็จในการเรยีนการด�าเนนิงาน ในธรุกจิต่าง ๆ  หรอืการ

บริหาร วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542, หน้า 13) กล่าว

ถึงคนเก่งที่ประสบความส�าเร็จในการเรียนสามารถเข้า

ท�างานในต�าแหน่งที่ต้องการในหน่วยงานหรือองค์กร

ใดก็ตาม ความเก่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยที่ส�าคัญที่จะท�าให้

ประสบความส�าเร็จในอาชีพ หรือความส�าเร็จในชีวิต

เสมอไป แมคเคลแลน (Mcclelland, 1973 อ้างถึงใน 

เทิดศักดิ์ สุพันดี, 2544) ได้กล่าวว่า การทดสอบวัด

สมรรถนะภายในตนเองนั้นดีกว่าการวัดเชาวน์ปัญญาที่

สามารถท�านายระดับผลการเรียนในโรงเรียนได้เท่าน้ัน

แต่ไม่สามารถท�านายความส�าเร็จในอาชีพการงานและ

ในชีวิตได้ และได้เสนอคุณลักษณะของบุคคลที่จะส่งผล

ส�าเร็จในชีวิตการงานประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความ

สามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจ ค่านิยม 

บุคลิกภาพ และทัศนคติ ซึ่งคุณลักษณะที่เสนอไว้นี้เป็น

สมรรถนะภายในตนเองทีมี่ความส�าคญัในการท�างานการ

ด�ารงชีวิตในโลกและมีความสามารถเกี่ยวข้องกับความ

ฉลาดทางอารมณ์ 

โกลแมน (Goleman, 1998, pp. 93-104 

อ้างถึงใน จารุวรรณ สกุลคู, 2543) เสนอแนวความ

คิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถ

ของบุคคลในการบริหารจัดการ ผู้ที่มีความฉลาดทาง

อารมณ์จะเป็นผู้ที่รู้จักตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

รู้ว่าสิ่งใดเป็นข้อดี หรือเป็นข้อบกพร่องของตน สามารถ

จัดการ ควบคุมการแสดงอารมณ์ของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม มีสติมีความสามารถในการรับรู้และหยั่งรู้ว่า 

ขณะนีต้นก�าลงัท�าพฤตกิรรมใดมคีวามรูส้กึอย่างไร ผูค้น

ท่ีแวดล้อมอยู่มีสภาวะอารมณ์อย่างใด และยังเป็นผู้ท่ีมี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความอดทน อดกลั้นต่อสภาวะ

ท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดได้ มีความยืดหยุ ่นอยู ่

เสมอ เห็นใจผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ จริงใจ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และมองโลกในแง่ดี ความฉลาดทางอารมณ์

จึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและความ

อยู่เย็นเป็นสุขของบุคคล กรมสุขภาพจิต (2543ข, หน้า 

55-56) ได้พัฒนาแบบวัด ความฉลาดทางอารมณ์อัน

เป็นความสามารถในตัวบุคคลท่ีมีความเข้าใจในตนเอง 

สามารถจัดการกับอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นภายในของตนเอง มี

ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวม

อีกทั้งยังสามารถควบคุม แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ และ

แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ที่ประกอบด้วย

ปัจจัยส�าคัญ 3 ประการคือ ด้านดี เป็นความสามารถใน

การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จัก

เห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ด้านเก่ง 

เป็นความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถ

ตดัสนิใจ แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืน ด้านสุข เป็นความ

สามารถในการด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจใน

ตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ วีระวัฒน์ 

ปันนิตามัย (2544, หน้า 19) กล่าวถึงสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึง

ความรู้เท่าทันในท่วงทีและความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์

ของตนเองและคนอื่น ที่สามารถประเมินเป็นช่วงค่าของ

ตัวเลขได้ อารมณ์สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้การกระท�า

ของมนษุย์ให้มเีหตผุลมากขึน้ ผดิพลาดน้อยลง ในความ

เป็นจริงชีวิตคนจะเป็นสุขได้ ส�าเร็จได้ต้องมีความฉลาด

ทางอารมณ์ 
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ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท

ส�าคญัเพราะความรูท้างวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกดิวิทยาการ

ใหม่ ๆ การประดิษฐ์คิดค้น เครื่องมือเครื่องใช้เครื่อง

อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งในการด�ารงชีวิตและ

การท�างาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 1) 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท�าให้คนพัฒนาวิธีคิด

ทั้งความคิด ที่เป็นเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 

วิจารณ์ มีทักษะท่ีส�าคัญ ในการค้นคว้าหาความรู้ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2545, หน้า 2) 

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ประสบกับ

ปัญหาจากการท่ีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้ง

ประเทศมีคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร ์ระดับชาติ

ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.56 (อุทมพร จามรมาน, 

2553, หน้า 21) ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�าเภอ

บางซ้าย สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีผู้ได้คะแนนมากกว่าหรือ

เท่ากับขีดจ�ากัดล่าง ปีการศึกษา 2552 และ 2553 เฉลี่ย

ร้อยละ 39.27 และ 38.33 ตามล�าดับ ซึ่งมีคะแนนขีด

จ�ากดัล่างน้อยกว่าอ�าเภออืน่ ๆ  ใน 16 อ�าเภอ (ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 

2, 2555) ดงันัน้ ทุกคนจึงจ�าเป็นต้องได้รบัการพัฒนาให้

รูวิ้ทยาศาสตร์ เพือ่ทีจ่ะให้มคีวามรูเ้ข้าใจในธรรมชาตแิละ

สามารถน�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี

คุณธรรม (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1) 

ด ้วยเหตุดังกล ่าว ผู ้วิจัยจึงได ้ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2553 อ�าเภอ

บางซ้าย สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

พระนครศรอียธุยา เขต 2 เพือ่น�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรบั

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และส่งเสริมการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 อ�าเภอบางซ้าย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อ�าเภอบางซ้าย 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สมมติฐานของการวิจัย

การวิจัยมีสมมติฐาน ดังนี้

ระดับความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 อ�าเภอบางซ้าย

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีความสัมพันธ์กันและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี้
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ศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 1)  

 ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์กบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2553 

อาํเภอบางซา้ย สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 เพื่อ

นาํไปใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และส่งเสริมการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 อาํเภอบางซา้ย สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต 2 ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพือ่ศึกษาระดบัความฉลาดทางอารมณ์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อาํเภอบาง

ซา้ย สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 การวจิยัมีสมมติฐาน ดงัน้ี 

 ระดบัความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2553 อาํเภอบางซา้ยสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีความสัมพนัธ์กนัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้จิยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

                              ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

1. ดา้นดี

2. ดา้นเก่ง 

3. ดา้นสุข 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ประชากร 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จ�านวน 

211 คน(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2, 2555)

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ�าเภอ

บางซ้าย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จากการก�าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 136 คน เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 

& Morgan, 1970 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549, 

หน้า 119)

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2543 ข) ที่ประกอบด้วยปัจจัย

ส�าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข มีค่า

ความเชื่อมั่นแบบแอลฟาในด้านดี เก่ง สุข และภาพ

รวม คือ .75, .76, .81 และ.85 ตามล�าดับแบบประเมิน

ทัง้หมดม ี52 ข้อ มมีาตรการประเมนิ 4 ระดบั คอื ไม่จรงิ 

จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง และจริงมาก

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ราชภัฎจันทรเกษมถึงผู้อ�านวยการกองสุขภาพจิตสังคม 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอความ

อนเุคราะห์ในการใช้แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์

2. ขอใช้ศึกษาแบบประเมินความฉลาดทาง

อารมณ์ของกรมสุขภาพจิต (กระทรวงสาธารณสุข, 

2543ข) ที่ประกอบด้วยปัจจัยส�าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านดี 

ด้านเก่ง และด้านสุข มีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟาใน

ด้านดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ .75, .76, .81 และ.

85 ตามล�าดับ

3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ

กรมสุขภาพจิต (กระทรวงสาธารณสุข, 2543ข) เสนอ
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ประธานและอาจารย์ท่ีปรกึษาเพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง 

ความสมบูรณ์ ควบคุมเนื้อหา

4. น�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากการประเมิน

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2553 มาวิเคราะห์หาผลรวม ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม ถึงผู ้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอ

ความอนเุคราะห์ในการแจกแบบประเมนิความฉลาดทาง

อารมณ์ 

2. ผูว้จิยัน�าแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ 

ไปทดสอบพร้อมรอรับกลับใน วันเดียวกันด้วยตนเอง

3. น�าข้อมูลของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมา

ลงรหัสในคอมพิวเตอร์เพื่อขอผลคะแนน การทดสอบ

วิชาวทิยาศาสตร์ จากการประเมนิผลการทดสอบทางการ

ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา

การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล
1. น�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสและ

บันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

2. ค�านวณหาค ่าเฉลี่ยและส ่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ และองค์ประกอบ

ความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง 

และด้านสุข

3. ค�านวณหาค ่าเฉลี่ยและส ่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

4. น�าผลการทดสอบของแบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่าง มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สัน

5. การวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation 

Coefficient) เนื่องจากเป็นข้อมูลระดับอันตรภาค

(Interval Scale) ซึ่งมีค่าสูงสุดเป็น 1 และต�่าสุดเป็น -1 

โดยถ้าค่า r มค่ีาระหว่าง -1 ถงึ 0 แสดงว่าตวัแปรต้นและ

ตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ถ้าค่า r 

มค่ีาเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตวัแปรต้นและตวัแปรตามมคีวาม

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 

และถ้าค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าแปรต้นและตัวแปร

ตามมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันและมีความ

สมัพนัธ์กนัน้อยมาก โดยมเีกณฑ์การแปลความหมายค่า

ความสัมพันธ์ (Barzt, 1999, p. 28)

ค่า r มีค่า 0.81 ขึ้นไป แสดงว่า มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

ค่า r มีค่า 0.61-0.80 แสดงว่า มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ค่า r มีค่า 0.41-0.60 แสดงว่า มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง

ค่า r มีค่า 0.21-0.40 แสดงว่า มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า

ค่า r มีค่า 0.01-0.20 แสดงว่า มีความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับต�่า

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 73 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.68 เป็นเพศชาย 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.32 ส่วนใหญ่อายุ 12 ปี จ�านวน 126 คน คิด

เป็น ร้อยละ 92.65 และอายุ 13 ปี จ�านวน 10 คน คิด
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เป็นร้อยละ 7.35 มีคะแนนต�่าสุดคือ 10 คะแนน และ

คะแนนสูงสุด คือ 70 คะแนน จ�านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 50 คะแนน มีจ�านวน 179 คน นักเรียนที่ผ่าน

เกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป มีจ�านวน 24 คน ค่าเฉลี่ยผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

37.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 12.18 

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 อำาเภอบางซ้าย สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 2

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู พบว่า ค่าเฉลีย่ของระดบั

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีค่าเท่ากับ 155.60 – 162.01 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีจัดอยู่ในเกณฑ์

ปกติ กล่าวคอืมค่ีาเฉลีย่ของระดบัความฉลาดทางอารมณ์

มีค่าเท่ากับ 54.84 – 57.42

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านควบคมุตนเองจัดอยู่

ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด

ทางอารมณ์มีเท่ากับ 16.76 - 17.94

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเหน็ใจผูอ้ืน่จัดอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลีย่ของระดบัความฉลาดทาง

อารมณ์เท่ากับ 18.29 - 19.31

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านรบัผดิชอบจัดอยูใ่น

เกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลีย่ของระดบัความฉลาดทาง

อารมณ์เท่ากับ 19.42 - 20.54 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งจัดอยู่ในเกณฑ์

ปกติ กล่าวคอืมค่ีาเฉลีย่ของระดบัความฉลาดทางอารมณ์

มีค่าเท่ากับ 50.70 – 53.24 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านมีแรงจูงใจจัดอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลีย่ของระดบัความฉลาดทาง

อารมณ์เท่ากับ 17.49 - 18.62 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านตัดสินใจและแก้

ปัญหาจดัอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิกล่าวคอื มค่ีาเฉลีย่ของระดบั

ความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 15.72 - 16.75 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสัมพันธภาพจัดอยู่

ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด

ทางอารมณ์เท่ากับ 17.15 - 18.22 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขจัดอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิกล่าวคอืมค่ีาเฉลีย่ของระดบัความฉลาดทางอารมณ์

มีค่าเท่ากับ 49.47 – 51.94

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านภูมิใจตนเองจัดอยู่

ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด

ทางอารมณ์เท่ากับ 11.60 – 12.75 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านพึงพอใจในชีวิตจัด

อยู่ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

ฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 19.76 – 20.81 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสขุสงบทางใจจดัอยู่

ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด

ทางอารมณ์เท่ากับ 17.74 – 18.91 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพันธ์ระหวา่งความฉลาดทาง

อารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ความสมัพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ ด้านดี ด้านเก่ง 

ด้านสขุ วเิคราะห์ค่าสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั พบ

ว่า ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีความสัมพันธ์กันใน

ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วน

ของความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี มีความสัมพันธ์ระดับ

ค่อนข้างต�่า ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง มีความ

สัมพันธ์ระดับปานกลาง ด้านสุข มีความสัมพันธ์ระดับ

ปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์กันและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน
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อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 อ�าเภอบางซ้าย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

สามารถน�าผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้

ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 อ�าเภอบางซ้าย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู กลุม่ตวัอย่างของนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ�าเภอบางซ้าย สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 

2 ปีการศึกษา 2553 พบว่า

ความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉล่ียของระดับ

ความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 155.60 - 162.01 

(x = 158.80) จัดอยู่ในระดับปกติ สามารถแบ่งออก

เป็น 3 ด้านคือ 

1. ด้านดี มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด

ทางอารมณ์เท่ากับ 54.84 – 57.42 (x = 56.13) ซึ่ง

ประกอบด้วย ควบคุมตนเอง(x = 17.35) เห็นใจผู้อื่น 

(x = 18.80) รับผิดชอบ (x = 19.98) จัดอยู่ในระดับ

ปกติ

2. ด้านเก่ง มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด

ทางอารมณ์เท่ากับ 50.70 – 53.24 (x = 51.59) ซึ่ง

ประกอบด้วย มีแรงจูงใจ (x = 18.05) ตัดสินใจและ

แก้ปัญหา (x = 16.24) สัมพันธภาพ (x = 17.68) จัด

อยู่ในระดับปกติ

3. ด้านสุข มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด

ทางอารมณ์เท่ากับ 49.47 – 51.94 (x = 50.70) ซึ่ง

ประกอบด้วย ภูมิใจตนเอง (x = 12.09) พึงพอใจใน

ชีวิต (x = 20.29) สุขสงบทางใจ (x = 18.32) จัดอยู่

ในระดับปกติ

การเรยีงล�าดบัขององค์ประกอบความฉลาดทาง

อารมณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับความฉลาด

ทางอารมณ์ท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ ด้านดี ด้านเก่ง 

และด้านสุข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ�าเภอ

บางซ้าย สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ปีการศึกษา 2553 โดยเทียบ

สัดส่วนเกณฑ์ปกติ ดังนี้ ล�าดับที่ 1) ด้านดี ล�าดับที่ 2) 

ด้านสุข และล�าดับที่ 3) ด้านเก่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทาง

อารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อ�าเภอบางซ้าย 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทาง

อารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อ�าเภอบางซ้าย 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ซึ่ง

สอดคล้องกับบาร์ออน (Bar-On, 1992, สโลเวย์และ

เมเยอร์ Salovey and Mayer, 1995, คูเปอร์ และซา

วาฟ Cooper and Sawaf, 1997 อ้างถึงใน ทศพร 

ประเสริฐสุข, 2542, หน้า 10) ให้ความหมายความ

ฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นองค์ประกอบของความสามารถ

ส่วนตัวด้านอารมณ์และสังคมของบุคคลที่จะปรับตัวเข้า

กับส่ิงแวดล้อมได้อย่างประสบความส�าเร็จ เป็นความ

สามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ และรู้จักใช้พลังทาง

อารมณ์ของตนให้เป็นรากฐานในการสร้างสัมพันธภาพ

และโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น เป็นความสามารถของบุคคลที่

จะตระหนักรู้ในความรู้สึก ความคิด และภาวะอารมณ์

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับตนและผู้อื่นได้ มีความสามารถใน

การควบคุมอารมณ์ของตนท�าให้สามารถช้ีน�าความคิด

และการกระท�าของตนได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้อง

กับ การท�างานและการด�าเนินชีวิต โดยมีสัมพันธภาพที่
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ดีกับบุคคลอื่น โกลแมน(Goleman, 1998, p.317 อ้าง

ถึงใน กัลยาณี พรมทอง, 2546 , หน้า 21) ให้ความ

หมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า เป็นความสามารถ

ในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ตลอด

จนสามารถบรหิารหรอืจัดการกับอารมณ์ของตน เพือ่เป็น

แรงจูงใจในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างประสบ

ความส�าเร็จ นอกจากนี้กรมสุขภาพจิต(2544, หน้า 1) 

ได้ให้ความหมายความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงความ

สามารถทางอารมณ์ในการด�าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่าง

สร้างสรรค์และมีความสขุ ซ่ึงและเมือ่พจิารณาความฉลาด

ทางอารมณ์เป็นรายด้าน สามารถน�าผลมาอภิปราย ได้

ดังนี้

1. ด้านดี ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านดี มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับค่อนข้างต�่า กรมสุขภาพ

จิต (2543ข, หน้า 55-56) ได้ให้ความหมายความฉลาด

ทางอารมณ์ ด้านดี คือ ความสามารถในการควบคุม

อารมณ์และความต้องการของตนเองรูจั้กเหน็ใจผูอ้ืน่ และ

มีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ในส่วนขององค์ประกอบ

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งบลูม (Bloom, 1976 

อ้างถงึใน บญุชม ศรสีะอาด, 2537, หน้า 18) ได้กล่าวถงึ 

ตัวแปรทีม่อิีทธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนในโรงเรยีน

ได้ว่าประกอบด้วย 1) พฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด 

หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผู้เรียน ซึ่งประกอบ

ด้วยความถนดัและพืน้ฐานเดมิของผูเ้รียน 2) คณุลกัษณะ

ด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์หรือแรงจูงใจที่ท�าให้

ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรูใ้หม่ ได้แก่ ความสนใจ เจตคตทิีม่ต่ีอ

เนือ้หาวชิาทีเ่รยีนในโรงเรยีนระบบการเรยีนความคดิเหน็

เกี่ยวกับตนเอง และคุณลักษณะบุคลิกภาพ 3) คุณภาพ

การสอน ได้แก่ การรับการแนะน�า การมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอนการเสริมแรงจากครู การแก้ไขข้อผิดพลาด 

และรู้ผลว่าตัวเองกระท�าได้ถูกต้องหรือไม่

2. ด้านเก่ง ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านเก่ง มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง กรมสุขภาพ

จิต (2543ข, หน้า 55-56) ได้ให้ความหมายฉลาดทาง

อารมณ์ด้านเก่ง คือ ความสามารถในการรู้จักตนเอง 

มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผู้อื่นสอดคล้องกับเทิดศักดิ์ เดชคง (2546, หน้า 15) 

ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือความ

สามารถทางอารมณ์ในการรู้และเข้าใจตนเอง เข้าใจ 

เห็นใจผู ้อื่น มีความมุ ่งมั่น อดทนรอคอยเพ่ือไปยัง

เป้าหมาย มองโลกในด้านที่เป็นบวก และรู้จักจัดการ

กับปัญหาและความขัดแย้งของตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้อง

กับ ชุติมา วัฒนะคีรี (2540, หน้า 147-149) กล่าวถึง 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งท่ีฝังลึกอยู่ในจิตใจของ

นักวิทยาศาสตร์ทุกคน เพราะมันมีอิทธิพลต่อการคิด 

การกระท�า และการตัดสินใจ ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติ

ทางวทิยาศาสตร์ เจตคตทิางวทิยาศาสตร์เป็นคณุลกัษณะ

ที่ช่วยในการแสวงหาความรู้อันได้แก่ ความมีเหตุผล 

ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความสนใจและความกระตอืรอืร้น

ที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 

3. ด้านสุข ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง

อารมณ์ด้านสุข มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง กรมสุขภาพ

จิต (2543ข, หน้า 55-56)ได้ให้ความหมายฉลาดทาง

อารมณ์ด้านสุข คือ ความสามารถในการด�าเนินชีวิต

อย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิต และ

มีความสุขสงบทางใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ อุษณีย์ โพธิสุข

และคณะ (2542, หน้า 51) ให้ความหมายว่าความ

ฉลาดทางอารมณ์ หมายถงึความสามารถในการตระหนกั

รู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ รู้จุดเด่น จุดด้อยของ

ตนเอง สามารถแยกแยะอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ 

สามารถควบคุมอารมณ์และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้

อย่างมีความสุข นอกจากนั้น ผุสดี ตามไท (2531, หน้า 

6) กล่าวถึง เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นคุณลักษณะ

ของบคุคลทีท่กุคนต้องมเีป็นลกัษณะภายในจติใจทีค่นเรา
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แสดงต่อการกระท�าหรือสิ่งต่างๆ การตระหนักในคุณค่า 

หรือเป็นสภาพการณ์หรือการกระท�าของแต่ละบุคคลที่

นิยมยึดมั่นว่ามีคุณค่าแก่ตนเองและสังคม อันเป็นหลัก

หรือเกณฑ์ส�าหรับการน้อมน�ามาซึ่งการประพฤติปฏิบัติ

หรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีการด�าเนินชีวิต

เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

ผลการเรยีงลำาดบัระดบัความฉลาดทางอารมณ์กบัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ผลการวจิยั พบว่า ระดบัความฉลาดทางอารมณ์

ด้านสุข มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์เป็นล�าดับแรก (r = .59*) ทั้งนี้เนื่องจาก 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข เป็นความสามารถใน

การด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง 

(r = .30*) พอใจในชีวิต (r = .31*) และมีความสุข

สงบทางใจ (r = .51*) ดังนั้น บุคคลที่จะประสบผล

ส�าเร็จในการเรียนจะต้องมีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ พฤติกรรมระหว่างผู้สอน

ผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจะ

ต้องมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อกัน เข้าใจกัน มีความ

สัมพันธ์ที่ดีและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ผู้เรียนมีความสุข

กับการเรียน รวมถึงครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง

คนในครอบครัวดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณธรรมพื้นฐานดี 

รองลงมาคอืระดบัความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งกบัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (r = .50*) ทั้งนี้

เนื่องจาก ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง เป็นความ

สามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ

แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมปีระสทิธภิาพตลอดจน

มสีมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ้ืน่ อกีทัง้วิชาวิทยาศาสตร์จะต้อง

ใช้ความสามารถในการเรียนรูใ้นการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้ ความจ�า ความเข้าใจทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการน�าความรูไ้ปใช้ รวม

ถึงการสอนตามหลักสูตรการบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองได้ดี เช่น การคิดวิเคราะห์ 

การคิดวิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดสังเคราะห์ ช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านพุทธิพิสัย 

จติพสิยั และทกัษะพสิยั ซึง่ตอบสนองต่อรปูแบบการเรยีน

รู้ที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี สามารถ

น�าความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

จริง (วิชุดา ค�าดี, 2553, หน้า 59-60) 

ดงันัน้คนท่ีมคีวามรูท้างวทิยาศาสตร์จะสามารถ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี (r = .49*) ตลอดจนมี

สมัพันธภาพท่ีดกีบัผูอ้ืน่ (r = .35*) ส�าหรับล�าดบัสดุท้าย

คือระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (r = .23*) ทั้งนี้เนื่องจาก 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เป็นความสามารถใน

การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จัก

เห็นใจผู้อื่น (r = .25*) และมีความรับผิดชอบต่อส่วน

รวม (r = .50*) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อน

ข้างต�่า แตกต่างจากเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คือผู้ท่ีมี

ลักษณะ มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสงสัยและซักถาม 

มีเหตุผล ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยึด

หลักความถูกต้องเป็นจริงมีความพยายามและอดทนใน

การหาค�าตอบ มกีารพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

1. ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในองค์ประกอบ ด้านเก่ง

ให้กับนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ

และแก้ปัญหา

2. ควรส ่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู ้ทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดความสุขเพ่ือการพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน้าที่ 117

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ

ฉลาดทางอารมณ์กับการเรียน วิชาอื่น ๆ เช่น ทางด้าน

สังคมศาสตร์ 

2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์กับนักเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และนักเรียนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) 

สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6*

The Effect Of Learning Activity Management On Social  

Studies, Religion, And Cultural Subject On Constructivism Theory 

For Prathomsuksa 6th Students

ศุภชัย สมนวล**

ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์*** 

บทคัดย่อ
การศกึษาวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะ กระบวนการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับ

กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จ�านวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 32 คน รวม 64 คน ได้มา

โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม แผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัด

ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มท่ีเรียน

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมและกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการ

เรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 หลงัเรยีนของกลุม่ท่ี

เรียนโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึมค่ีาเฉล่ียผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทักษะกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มที่

เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this research was to study and compare the learning effectiveness, critical 

thinking skills and attitudes toward learning activity and social studies, religion and cultural content 

between the group of Prathomsuksa 6th students by using constructivism theory and the group 

that used regular learning activity. 

The cluster sampling of this research was two classes of students from Piboonbumpen 

Demonstration School in Chonburi, each of which consisted of 32 students who are studying in 

Prathomsuksa 6th. The research tools were constructivism theory lesson plan, regular lesson plan, 

achievement test, critical thinking skills test and attitude test toward learning activity and social 

studies, religion and cultural contents.

The result of this research showed that in term of learning effectiveness, critical thinking 

skills and attitudes toward learning activity and social studies, religion and culture, the mean 

score of post-test of Prathomsuksa 6 students that used constructivism theory learning activity 

was higher than pre-test. The mean score of post-test of the group of students that used regular 

learning activity was higher than pre-test. 

To compare learning effectiveness, critical thinking skills and attitudes toward learning 

activity and social studies, religion and culture, the group of Prathomsuksa 6 students that used 

constructivism theory learning activity had a higher level of post-test at the statistically significant 

level of 0.05 than those that used regular learning activity.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ เพราะการศึกษาเกี่ยวพันโดยตรงกับการ

พัฒนาคุณภาพของคน ให้ด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสขุ และสามารถเกือ้หนุนการพฒันาประเทศได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน 

ประเทศใดกต็ามทีป่ระชาชนมกีารศกึษาประเทศนัน้ย่อม

มีการพฒันาก้าวไกลกว่าประเทศอืน่ ๆ  การศกึษาจะต้อง

จดัการศกึษาให้เข้ากบัสภาพสงัคม เพราะสงัคมทกุวันนีม้ี

ความเชื่อมโยง ซับซ้อน เคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา การด�ารงชีวิตของคนจึงต้องอาศัยการเรียน

รู้เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป แหล่ง

เรยีนรูต่้าง ๆ  กว้างไกล ครอบคลมุสถานการณ์ของสงัคม

ไทยและสังคมโลก เป็นการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ (สาโรช 

โศภรีกัข์, 2546, หน้า 33) การจดัการศกึษาในปัจจบุนัจะ

ต้องจดัตามแนวความคดิทางการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ส�าคัญ กล่าวคือการศึกษาที่ดีจะต้องให้วิธีการเรียนรู้ วิธี

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองแก่ผู้เรียนมากกว่าเน้นอธิบาย

เนือ้หาโดยตรง ถ้าการศกึษาเน้นการให้วธิกีารเรยีนรูด้้วย

ตนเองแล้ว เชื่อว่าผู้เรียนก็จะใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างไม่รู้

จบไปเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้นต่อเนื่องตลอดไป 

กลายเป็นผู้เรียนท่ีรักการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2542, หน้า 14) นอกจากนี้

การศึกษาท�าให้เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา 

มคีวามคดิอย่างมวีจิารณญาณ มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถด�ารง

ชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างเป็นสขุ (ส�านกัคณะกรรมการการ
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ศกึษาแห่งชาต,ิ 2543, หน้า 1) ซึง่สอดคล้องกบัพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กล่าวถึงแนวทางการจัดการ

ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดังในมาตราที่ 22 กล่าว

ว่า การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนส�าคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และได้กล่าว

ถึงรูปแบบวธิกีารเรยีนการสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 

เช่ือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ได้ ดังในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ให้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด�าเนินการ

ไว้ว่า สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและ

ความถนดัของผู้เรยีนโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ

สถานการณ์และการประยกุต์ความรูม้าใช้เพือ่ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 7)

กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศใช้หลกัสตูรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ระบุ

ถึง การมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 

มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู ้และทักษะ

พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ�าเป็นต่อการศึกษาต่อ การ

ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551 ก, หน้า 4) และยังเป็นการสร้าง

บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ ผู้เรียนสามารถเลือกการเรียนรู้อย่างอิสระ 

(อุดม เชยกีวงศ์, 2545, หน้า 59) และทิศนา แขมมณี 

(2548, หน้า 120) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอน

ที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับ

ผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดท่ีผู้เรียนควรจะได้รับ และมี

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมบีทบาท

ส�าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน�า

ผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซ่ึงสอดคล้อง

กับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 2) ที่ได้กล่าว

ถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ว่า

เป็นวิธีการท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ เน่ืองจากเป็นการ

จัดการเรียนการสอนท่ีให้ความส�าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้อง

กับความสามารถ ความต้องการ และได้พัฒนาศักยภาพ

ของตนอย่างเต็มที่

การจดัการเรยีนรูท่ี้ยดึหลกัผู้เรยีนเป็นส�าคญัและ

ผูเ้รียนได้รู้จกัการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกบัการเรียน

รูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ (Constructivism) ซึง่

กราเซอร์ฟิล (Glasersfeld, 1998 อ้างถึงใน ปฤษณา 

สุริยะวงศ์, 2544) กล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ว่า

เป็นทฤษฎีความรู้ท่ีมีรากฐาน มาจากปรัชญา จิตวิทยา

การศึกษาท่ีเกี่ยวกับการสื่อความหมายและการควบคุม

ในตัวคน ทฤษฎีของความรู้นี้คือ ได้แก่ ความรู้ไม่ได้

เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้นโดย

บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ และหน้าที่ของการรับรู้ คือ

การปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ท้ังหมด แต่

ไม่ไช่เพ่ือการค้นพบท่ีเป็นจริง การจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเป็นแนวทางหนึ่งท่ี

นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ดังที่ 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 15) กล่าวถึง ทฤษฎี

คอนสตรคัตวิซิมึ คอืการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีเกดิขึน้

ภายในผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้าง (Construct) ความรูจ้าก

ความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ทีพ่บเหน็กบัความรูค้วามเข้าใจที่

มีอยู่เดิม พยายามที่จะน�าความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์

และประสบการณ์ท่ีตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทาง

ปัญญา (Cognitive Structure) หรือเรียกว่า Schema 
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โครงสร้างทางปัญญานี้ประกอบด้วยความหมายหรือ

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ เป็น

ความเชือ่ ความเข้าใจ ค�าอธบิายความรูข้องบุคคลนัน้ ซึง่

สอดคล้องกับ เมอร์ฟี (Murphy, 1997 อ้างถึงใน สุมาลี 

กาญจนชาตรี, 2543, หน้า 1) กล่าวถงึ การเรยีนการสอน

ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัติวซิมึ ว่า นอกจากนกัเรยีนจะ

สร้างความรู้ด้วยตนเองได้แล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยว

กบักระบวนการเรยีนรูแ้ละสามารถควบคมุการเรยีนรูข้อง

ตนเองได้อีกด้วย และสุรางค์ โค้วตระกูล (2548, หน้า 

210-211) กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ว่า

มีรากฐานมาจากทฤษฎพีฒันาการของพอีาเจต์ (Piaget) 

และวิก็อทสกี้ (Vygotsky) ทั้งสองทฤษฎีมีความคิด

เห็นร่วมกันในคุณลักษณะทฤษฎีการเรียนรู ้ตามแนว

คอนสตรัคติวิซึม ผู้เรียนสร้างความความเข้าใจในสิ่งที่

เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิม

และความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน การมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สงัคมมคีวามส�าคญัต่อการเรยีนรู ้และการจัดสิง่แวดล้อม 

กจิกรรมท่ีคล้ายคลงึกบัชวิีตจรงิ ท�าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีน

รู้อย่างมีความหมาย 

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า 

ไม่ประสบความส�าเร็จในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้

กับผู้เรียน ท�าให้ไม่สามารถสร้างคนให้มีพื้นฐานทางการ

คิด วิธีการเรียนรู้ การมีทักษะในการจัดการและทักษะใน

การด�าเนินชีวิต การจัดการศึกษานั้นไม่ได้น�าธรรมชาติ

ของการเรียนรู้ของเด็กมาใช้ประโยชน์แต่มุ่งเน้นไปที่การ

สอน การก�าหนดรายวิชา มีบทเรียนที่แน่นอน มีการ

สอบ มีครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องผลัดกันมาให้

ความรู้เด็ก ความรู้ทุกอย่างมาจากครูที่สอน ทั้ง ๆ ที่

เด็กทุกคนสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้

ด้วยตนเอง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง

ชาติ, 2544, หน้า 16) จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียน

มีลักษณะขาดความสนใจใฝ่รู้ คิดไม่เป็น แก้ปัญหาไม่

ได้ ขาดการปฏิบัติและการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใน

การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ไม่เป็นองค์รวมและ

เชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้กับชีวิตจริง ขาดการฝึกฝนทักษะ

กระบวนการที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเรียนรู้ (ทิศนา 

แขมมณี และชนาธิป พรกุล, 2544, หน้า 35-49) ดัง

นั้นผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิมไปสู่แนว

ความคิดใหม่ คือ เปลี่ยนจากการมุ่งถ่ายทอดความรู้ท่ี

สะสมไว้ เป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียนท่ีจะเลือกท�าในสิ่ง

ท่ีตนเองสนใจ เปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้

ร่วมเรียน และเปลี่ยนจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นต้น

แบบของการเป็นผู ้เรียนที่แบ่งปันให้กับเด็ก ส่วนผู ้

เรียนต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิด จากการเป็นผู้รับการ

ถ่ายทอดจากผู้อื่น มาเป็นผู้ส�ารวจ ค้นคว้า ทดลองเพื่อ

สร้างความรู้ หาประสบการณ์ด้วยตนเอง (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, หน้า 16-

17) จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยของ ปติญา ศิลา

แลง (2549, บทคัดย่อ) พบว่า การสอนตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิซึมช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

นอกจากนี้สมศรี คงวงศ์ (2542, บทคัดย่อ) ยังพบว่า 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคดิคอนสตรัคติวซิมึ ก่อ

เกดิคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาอย่างมเีหตผุล ความเชือ่มัน่ใน

ตนเอง ความกล้าแสดงออก ทกัษะการท�างานกลุม่ ความ

รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม และช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน สอดคล้องกับ ละเอียด มาดี (2546, บทคัดย่อ) 

ซึ่ งพบว ่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด

คอนสตรัคติวิซึมว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมใน

ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอนและด้านประโยชน์

ในการเรียนอยู่ในระดับดีมาก โดยบรรยากาศในการ

เรียนการสอนท�าให้รู้สึกสนุกสนาน ส่วนด้านประโยชน์

ในการเรียน มีความรับผิดชอบ รักการท�างานมากขึ้น 

นอกจากนี้ ไพจิตร สดวกการ (2539, บทคัดย่อ) ยัง

พบว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ

สอนตามปกติ 
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มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้เสนอรูปแบบ

การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมไว ้หลาย

รูปแบบ โดยมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความสนใจ

ในรูปแบบการสอนของไดรเวอร์ และเบลล์ (Driver & 

Bell, 1986 อ้างถึงใน ส�านักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา, 2543) ที่ได้พัฒนาขึ้นมา ประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน ขั้นที่ 1) ขั้นน�า (Orientation) ขั้นที่ 2) ขั้น

ดึงความคิด (Elicitation) ขั้นที่ 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนว

ความคิด (Restructuring of Ideas) ขั้นที่ 4) ขั้นน�า

ความคิดไปใช้ (Application of the New Ideas) และ

ขั้นที่ 5) ขั้นทบทวน (Review) ทั้ง 5 ขั้นตอน มีความ

สอดคล้องและเอ้ือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้สร้างองค์

ความรู้ กล่าวคือ ขั้นน�าและขั้นดึงความคิดเป็นข้ันที่ได้

ให้ความส�าคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียน ขั้นปรับเปลี่ยน

ความคิดและน�าความคิดไปใช้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มโดยผ่านกระบวนการคิด

และน�าความรู้ไปใช้ และขั้นทบทวนเป็นขั้นตรวจสอบ

ความรู้ความเข้าใจของผูเ้รยีนหลงัสิน้สดุการเรยีนทีเ่ปลีย่น

ไปรูปแบบดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ

การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 5 สาระ 

ได้แก่ สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระ

ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด�ารงชีวิตใน

สังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระที่ใช้เป็นหลัก

เพ่ือสร้างพื้นฐานความคิด การเรียนรู้การแก้ปัญหาท่ี

ผู ้เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ต้องเรยีน เป็นการเรยีนรูว่้าด้วยการอยูร่่วมกนับนโลกทีม่ี

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ 

ซึง่แตกต่างกนัอย่างหลากหลาย การปรบัตนเองกบับรบิท

สภาพแวดล้อม ท�าให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความ

สามารถในสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยม

ท่ีเหมาะสมให้ผูเ้รียนเกดิความเจริญงอกงาม (ส�านกันเิทศ

และพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2545, หน้า 32) ความ

ส�าคญัและธรรมชาต ิของกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระท่ีต้องเรียนรู้ตลอด 

12 ปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษา 

ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา มีลักษณะเป็นสหวิชา

ได้แก่ ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิตศิาสตร์ 

จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ 

สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้

แก่นักเรียน จึงมีความจ�าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

ความเจริญงอกงาม ในด้านต่าง ๆ ท้ังทางด้านความรู้ 

จะให้ความรูผู้เ้รยีนในเนือ้หาสาระทีเ่ป็นความคดิรวบยอด

และหลักการส�าคัญของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์ 

ด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้

เกิดทักษะและกระบวนการ มีจุดเน้น คือ ทักษะการ

คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

กระบวนการกลุ่ม ด้านเจตคติและค่านิยมในด้านต่าง ๆ 

(กรมวชิาการ, 2545, หน้า 1-3) การจดัการเรยีนรูใ้นกลุม่

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้น

การจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากการ

ปฏบิติั เรียนรู้ในสิง่ท่ีเกีย่วข้องกับผูเ้รียน มีความหมายต่อ

ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ (ส�านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษา, 2545, หน้า 36)

กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ

ด�ารงชีวิตในสังคม ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 2 ข้อ คือ 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ

เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ�ารงรักษาประเพณี

และวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

และสังคมโลกอย่างสันติสุข มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบ

การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา

และธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากมาตรฐานทั้ง 

2 ข้อ ได้ก�าหนดขอบข่ายการเรียนรู้ที่มีแนวความคิด

รวบยอดเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายศาสตร์ คือ 

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดย

ศกึษาความสมัพนัธ์ของมนษุย์ ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของ

สังคม มวีฒันธรรม มปีฏสิมัพันธ์กบัผูอ้ืน่เป็นกลุม่ ศึกษา

สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม มุ่งให้เกิด

ความเข้าใจต่อระบบการเมือง การปกครอง โดยเฉพาะ

บทบาทและหน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงของประเทศในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ศึกษา

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย และ

หลักกฎหมายที่ส�าคัญ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญอันเป็น

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และกฎหมายอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�าวัน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมต่อสังคม

อย่างมีเหตุผล มีความสามารถที่จะฉลาดเลือกประเมิน 

คิดพิจารณาผลที่เกิดจากการเลือกและตัดสินใจอย่างมี

วิจารณญาณ (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 3) 

จากการประเมินผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมในชั้นเรียน พบว่านักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีพอ และผลการทดสอบระดับ

ชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยพิจารณารายมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า ยังมีบาง

มาตรฐานที่ ต�่ากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะสาระที่ 2 หน้าที่

พลเมือง วัฒนธรรมและการด�ารงชีวิตในสังคม ใน

ระดับประเทศหากพิจารณาคะแนนสอบของนักเรียน 

พบว่า จ�านวนร้อยละ 30.43 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน, 

2553) ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

ในเนื้อหาทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่าง

แท้จริง นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดท่ีไม่ดีพอ เป็น

เพราะครูยังขาดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนา

ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน เช่น การสอนก�าหนด

ให้นกัเรยีนท�า ปฏบิตัติามทีก่�าหนดไว้ โดยครเูป็นผูรู้ม้าก

ท่ีสดุ เป็นผูเ้ชีย่วชาญในชัน้เรียน เป็นผลให้นกัเรียนไม่รู้จกั

คดิ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดอย่างมวีจิารณญาณ 

ซึง่เป็นกระบวนการท่ีจ�าเป็นในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี 

และคณะ (2544, หน้า 149-150) ระบุว่า กระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้ความคิดท่ี

ผ่านการพจิารณาถงึข้อมลู หลกัฐาน และเหตผุลมาอย่าง

รอบคอบแล้ว ซึ่งความคิดท่ีได้นี้จะสามารถน�าไปใช้ได้

อย่างกว้างขวางในทุก ๆ สถานการณ์ เพราะการกระท�า

ใด ๆ  ก็ตามควรต้องผ่านการคิดที่รอบคอบก่อน การคิด

อย่างมีวิจารณญาณเป็นพื้นฐานของการคิดทั้งปวง เมื่อ

บุคคลคิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแล้ว และได้ความคิดท่ีผ่าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาแล้ว การคิดที่ได้สามารถ

น�าไปใช้ต่อไปได้ในกระบวนการอ่ืน ๆ เช่น น�าไปใช้ใน

การตัดสินใจ น�าไปใช้ในการแก้ปัญหา ยังพบว่า การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สามารถท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนมี

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม นกัเรยีนบางคนยงัขาดความสนใจ 

เบื่อหน่าย เครียด และไม่สนุกสนานในการเรียนการสอน 

ดงัท่ีส�าล ีรกัสทุธ ิ(2540, หน้า 14) กล่าวว่า การท่ีผูเ้รยีน

จะเรียนรู้ได้ดีและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ความรู้ต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการกระท�าเอง ปฏิบัติ

เอง และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีชีวิตชีวา มี

ความสุข สนุกสนานไม่เบื่อในการเรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกว่า

เรียนแล้วไม่เครียด มีความสุขเมื่อได้เรียน 

ดั งนั้ น เ พ่ื อ เ ป ็ นก า รส ่ ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยน รู ้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผู้วิจัยจึงได้สนใจการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

(Constructivism) ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อ

การเรียนรู ้ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึมกับกลุ ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามปกติ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อ

การเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึมกับกลุ ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามปกติ

สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียนรู ้กลุ ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคตวิิซึมสงูกว่ากลุม่ทีเ่รยีนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ 

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม หมายถึง การด�าเนินการที่มุ่งเน้นให้

นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย

ครเูป็นเพยีงผูช้ี้แนะ ผู้จดัสถานการณ์และจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนโดยตามความสามารถของนกัเรยีน ในกลุม่

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ

ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตใน

สงัคม ซึง่ในงานวจิยันีไ้ด้ใช้รูปแบบของไดรเวอร์ และเบลล์ 

(Driver & Bell, 1986) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นน�า (Orientation) ขั้นดึงความคิด (Elicitation) ขั้น

ปรบัเปลีย่นแนวความคดิ (Restructuring of Ideas) ขัน้

น�าความคิดไปใช้ (Application of the New Ideas) 

ขั้นทบทวน (Review)

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ หมาย

ถึง การด�าเนินการเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระท่ี 2 หน้าท่ี

พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 

ขั้นน�าเข้าสู่บท 2) ขั้นด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

และ 3) ขั้นสรุป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1 .  กิ จกรรมการ เ รี ยน รู ้ ต ามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึมสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในปัจจุบัน

2. เกิดองค์ความรู้ ในกระบวนการ กิจกรรม

การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ตลอดจนได้เผยแพร่แนวความคิดของ

การจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการพัฒนาใน

วิชาอื่น อีกต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2554 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี จ�านวน 5 ห้องเรียน จ�านวน 160 คน ซึ่ง
โรงเรียนได้จัดห้องเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ
ของนักเรียน 
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กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยในครัง้น้ี เป็นนักเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ที่ก�าลังเรียนอยู่ในภาค

เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จ�านวน 2 ห้องเรยีน ๆ  ละ 32 

คน รวม 64 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยวิธี

การจับสลากจาก 5 ห้องเรียน ให้ได้ 2 ห้องเรียน แล้ว

จับสลากห้องเรียนก�าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน 

กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน กลุ่มทดลองใช้กิจกรรมการ

เรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ และกลุม่ควบคมุ 

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นสาระการเรียนรู ้

พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การด�ารงชีวติในสงัคม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ข้ันพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธิการ 

ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วย

การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ กฎหมายที่ควรรู้ 

การเมืองการปกครอง และมารยาทและวัฒนธรรมไทย

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ด�าเนินการวิจัยใน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา7 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที รวม 14 ชั่วโมง

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนใช้กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม และวิธีสอนใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติ

ต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

วิธีดำาเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือในการวิจัย 

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม จ�านวน 

4 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามรูปแบบการสอน

ของไดรเวอร์ และเบลล์ (Driver & Bell, 1986 อ้างถึง

ใน ส�านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2543) 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นน�า (Orientation) 

ขั้นดึงความคิด (Elicitation) ขั้นปรับเปลี่ยนแนว

ความคิด (Restructuring of Ideas) ขั้นน�าความคิด

ไปใช้ (Application of the New Ideas) ขั้นทบทวน 

(Review) และแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ จ�านวน 

4 แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ ประกอบด้วยข้ันน�าเข้าสู ่บทเรียน ขั้นด�าเนิน

กิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นสรุป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ

ท่ี 2 หน้าท่ีพลเมอืง วฒันธรรมและการด�ารงชวีติ จ�านวน 

40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่า

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามของแบบทดสอบกับ

ตัวชี้วัด (IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.66 – 1.00 มีค่าความ

ยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.25-0.78 ค่าอ�านาจจ�าแนก 

(D) อยู่ระหว่าง 0.25-0.63 และได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 

3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ จ�านวน 30 ข้อตามขั้นตอนทักษะ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของเดรสเซลและ

เมย์ฮวิ (Dressel and Mayhew, 1957, pp. 179-181) 

ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการนิยามปัญหา 2) 

ด้านการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ด้านการ

ตระหนักในข้อตกลงเบื้องต้น 4) ด้านการก�าหนดและ

เลือกสมมติฐาน และ 5) ด้านการลงสรุปอย่างสมเหตุ

สมผล ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามของแบบ
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ทดสอบกับทักษะกระบวนการที่ต้องการวัด (IOC) ได้

ค่าระหว่าง 0.66 – 1.00 มีค่าความยากง่าย (P) อยู่

ระหว่าง 0.25-0.78 ค่าอ�านาจจ�าแนก (D) อยู่ระหว่าง 

0.25-0.63 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง

ฉบับ เท่ากับ 0.85 

4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ�านวน 30 

ข้อ ตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert, n.d. 1932 อ้างถึงใน 

แสงเดือน ทวีสิน, 2545, หน้า 72) เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 อันดับ ได้ค่าความแตกต่างระหว่าง

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม ใช้วิธี

การแจกแจงท ี(t-Distribution) อยูร่ะหว่าง 1.82-11.29 

และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 

0.93 

วิธีการดำาเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยท�าการ

ทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) กบันกัเรยีนกลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรยีน

ช้ันประถมศกึษาปีที ่6 น�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ด้วยวธิกีาร

ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบค่าทีเพื่อหาค่าความแตกต่าง ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จากนั้นด�าเนินการสอน 

โดยให้กลุ่มทดลอง เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) กลุ่ม

ควบคุมเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ เมื่อสิ้น

สุดการสอนตามก�าหนดการทดลอง ท�าการทดสอบหลัง

เรยีน (Posttest) กบันักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

ตรวจสอบผล แล้วน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง

สถติิ หาค่าเฉลีย่ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐาน โดยใช้สถิติ คือการทดสอบค่าที (t-test for 

Independent Samples) 

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ และเจตคตต่ิอการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปีท่ี ๖ กลุม่ท่ีเรียนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎคีอนสตรัคติวซิมึกบักลุม่ท่ีเรียนโดยใช้กจิกรรมการ

เรยีนรูต้ามปกต ิโดยน�าคะแนนทีไ่ด้ไปหาค่าเฉลีย่ และค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่าที (t-test 

for Independent Samples) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

คอมพิวเตอร์

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน (x =26.47 และ x =18.19 ตาม

ล�าดับ) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด ข้อต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยทุก

ตวัชีว้ดัหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ส่วนกลุม่ท่ีเรยีนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรยีน (x =23.22 และ x = 18.88 ตามล�าดับ) 

เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด ข้อต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยทุกตัวชี้วัด

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่เรียนโดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (x =20.31 

และ x =13.56 ตามล�าดับ) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด 

ข้อต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยทุกกระบวนการหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน ส่วนกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ
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โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (x =17.53 

และ x =13.06 ตามล�าดับ) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด ข้อ

ต่าง ๆ  ค่าเฉลีย่ทกุกระบวนการหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

3. เจตคติต่อการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ โดยรวมมค่ีาเฉลีย่ก่อน

เรยีนและหลงัเรยีนอยู่ในระดับมาก ซึง่หลงัเรยีนมค่ีาเฉลีย่

สูงกว่าก่อนเรียน (x = 4.33 และ x = 3.53 ตามล�าดับ) 

กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติโดยรวม

มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลางและหลังเรียน

อยู่ในระดับมาก ซึ่งหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 

(x =3.65 และ x =3.39 ตามล�าดับ) 

4. เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อ

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน

ของกลุม่ทีเ่รยีนโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

คอนสตรคัตวิซิมึมค่ีาเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรียน ทกัษะ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการ

เรียนรู้สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม

ปกติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 กลุม่ทีเ่รยีนโดยใช้กิจกรรม

การเรียนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิิซึมกับกลุม่ทีเ่รยีน

โดยใช้กิจกรรมตามปกติ โดยอภิปรายตามวัตถุประสงค์

การวจิยั ดงัต่อไปนี ้1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระ

การเรียนรูส้งัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนกัเรยีน

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ของกลุม่ท่ีเรยีนโดยใช้กิจกรรมการ

เรียนรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรคัตวิิซมึโดยรวมมค่ีาเฉลีย่

หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ส่วนกลุม่ทีเ่รยีนโดยใช้กจิกรรม

การเรียนรู้ตามปกติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 2) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่เรียนโดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุ่ม

ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติโดยรวมมีค่า

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3)เจตคติต่อการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มท่ีเรียนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซ่ึง

มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง มี

เจตคติในทางท่ีดีอยู ่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยของ

คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง มีเจตคติในทางที่ดีอยู่

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.51 - 3.50 หมาย

ถงึ มเีจตคตใินทางท่ีดอียูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ของ

คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง มีเจตคติในทางที่ดีอยู่ใน

ระดับน้อยและ ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 - 1.50 หมาย

ถึง มีเจตคติในทางท่ีดีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดโดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งหลัง

เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุ่มที่เรียนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน

อยู่ในระดับปานกลางและหลังเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยที่กล่าว

มาอาจเป็นสาเหตุ ดังต่อไปน้ี การจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งใช้กับกลุ่มทดลอง 

มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และยังเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้ท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการก�าหนด

บทบาทหน้าที่ ท�าให้แต่ละคนเกิดความรับผิดชอบใน

สิ่งที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละกิจกรรม ทุกคนในกลุ่มมี

ส่วนร่วม ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาได้ มี

ความกระตอืรือร้นในการเรียนรู้ สามารถแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็และแสดงความคดิเหน็ของตนเพือ่น�าไปสูค่วามรู้

ใหม่ โดยการน�าสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจากความรู้เดิม 
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นักเรียนจะสร้างความขัดแย้งทางปัญญา เกิดการปรับ

เปลีย่นแนวความคดิ เกดิการสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 

นกัเรยีนจะเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู ้และร่วมกนัแสวงหา

ค�าตอบและข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน�ามาเป็นข้อมูลพื้น

ฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น ในกระบวนการ

เรียนรู ้ด้วยตนเองที่ผู ้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเกมส์ต่อ

บัตรค�า จ�าลองสถานการณ์หาเสียง และการเลือกตั้ง การ

ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดและส่ือที่หลากหลาย การจัด

ท�าป้ายนิเทศ หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าว

ท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน

ให้ไม่เบื่อหน่าย เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียน

กับผู้สอน ไม่เกดิความตงึเครยีดในขณะร่วมกจิกรรมการ

เรียนการสอน เกิดความชอบในวิชา ส่งเสริมนักเรียนมี

อิสระทางความคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุน

ความสามารถของผู้เรียน ซ่ึงพินิจ ศรีจันทร์ (2542) 

ระบุว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่สามารถ

ส่งเสริมความคิด โดยผู้สอนเลือกเนื้อหาให้นักเรียนท�า 

โดยงานนั้นเชิญชวนให้นักเรียนตีความและบรรลุค�าตอบ

ด้วยวิธีการหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

แสดงความคดิเหน็โดยการเขยีน ได้เหน็และลงมือปฏบิตัิ

จริง ผลจากการท�ากิจกรรมดังกล่าวท�าให้นักเรียนเกิด

ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ ค้นพบข้อสรุปด้วย

ตนเอง นอกจากนี้ นันทิยา บุญเคลือบ (2540) กล่าว

ว่า นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ หรือพัฒนาความรู้ขึ้น

มาด้วยตนเอง โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างข้อมูลที่

มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ กับข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี คงวงศ์ (2542) ได้

ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบ

ตามแนวคดิคอนสตรคัตวิสิซมึ และการสอนแบบร่วมมอื

กันเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด คิดเป็นร้อยละ 74.10 และยังช่วย

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนสงูขึน้ ส่วนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามปกต ิผูว้จิยั

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ โดยออกแบบ

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 

2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) 

ระบุว่า การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะต้องใช้ยุทธศาสตร์

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับ

กันว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

(Child Centered) เป็นวิธีการท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียน

ได้ เนือ่งจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความส�าคญั

กบัผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนใน

เรือ่งทีส่อดคล้องกบัความสามารถ ความต้องการ และได้

พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนกลุม่สาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของกลุ่มที่เรียน

โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึ

มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ และเจตคตต่ิอการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมสงูกว่ากลุม่ท่ีเรยีนโดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งใช้กับกลุ่มทดลอง 

ผู้วิจัยได้ออกแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ตามแนวรูปแบบการสอน

ของไดรเวอร์ และเบลล์ (Driver & Bell, 1986 อ้างถึง

ใน ส�านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2543) 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นน�า (Orientation) 

เป็นขั้นท่ีผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจใน
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การเรียนบทเรียน ขั้นดึงความคิด (Elicitation) เป็น

ขั้นที่ผู้เรียนแสดงออกถึงความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับ

เรื่องที่เรียน วิธีการให้ผู้เรียนแสดงออก โดยการอภิปราย

กลุ่ม การให้ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์หรือการให้ผู้เรียน

เขียนเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ผู้เรียนอาจ

เสนอความรู้เดิมด้วยแผนผังความคิด ขั้นนี้จะท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือ

เกิดภาวะไม่สมดุล (Unequilibrium) ขั้นปรับเปลี่ยน

แนวความคิด (Restructuring of Ideas) ประกอบ

ด้วย การท�าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนความคิด 

(Clarification and Exchange of Ideas) ผู้เรียนจะ

เข้าใจดีข้ึน เม่ือได้พิจารณาความแตกต่างและความขัด

แย้งระหว่างความคิดของตนเองกับผู้อื่น ครูจะมีหน้าที่

อ�านวยความสะดวก เช่น ก�าหนดประเด็นกระตุ้นให้คิด 

ได้แก่ การเรียนรู้ การสร้างความคิดใหม่ (Construction 

of New Ideas) จากการอภิปรายและการสาธิตผู้เรียน

เห็นแนวทางแบบวิธีการที่หลากหลายในการตีความ

จากปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์แล้วก�าหนดเป็นความ

คิดใหม่หรือความคิดใหม่ การประเมินความคิดใหม่ 

(Evaluation of the New Ideas) โดยการทดลองหรือ

การคิดอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการ

ทดสอบความคิดหรือความรู้ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนอาจจะ

รู้สึกไม่พึงพอใจความคิดความเข้าใจที่เคยมีอยู่ เนื่องจาก

หลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า ขั้น

น�าความคิดไปใช้ (Application of the New Ideas) 

เป็นข้ันตอนทีผู่เ้รยีนมีโอกาสใช้แนวคดิหรอืความรูค้วาม

เข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคย

และไม่คุน้เคย เป็นการแสดงว่าผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่าง

มีความหมาย การเรยีนรูท้ีไ่ม่มกีารน�าความรู้ไปใช้เรยีกว่า

เรียนหนังสือไม่ใช่เรียนรู้ และขั้นทบทวน (Review) เป็น

ขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่าความคิดความ

เข้าใจของเขาได้เปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทียบความคิด

เมือ่เริม่ต้นบทเรยีนกบัความคดิของเขาเมือ่สิน้สดุบทเรยีน 

ความรูท่ี้ผู้เรยีนสร้างด้วยตนเองนัน้จะท�าให้เกดิโครงสร้าง

ทางปัญญา (Cognitive Structure) ปรากฏในช่วงความ

จ�าระยะยาว (Long-Term Memory) เป็นการเรียนรู้

อย่างมีความหมาย ผู้เรียนสามารถจ�าได้อย่างถาวร และ

สามารถน�าไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพราะโครงสร้าง

ทางปัญญาคือ กรอบของความหมาย หรือแบบแผนท่ี

บุคคลสร้างขึ้นใช้เป็นเครื่องมือในการตีความหมาย ให้

เหตุผล แก้ปัญหา ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานส�าหรับการ

สร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ นอกจากนั้นยังทบทวน

เกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทบทวนว่าจะน�าความรู้ไป

ใช้ได้อย่างไร และยังมีเร่ืองใดท่ียังสงสัยอยู่อีกบ้าง ซึ่ง

ไดรเวอร์และเบลล์ (Driver & Bell,1986, p.67) ได้

กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน

ตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัย เกศราพร พยัคฆ์เรือง (2554) ได้

ศกึษาเรือ่ง ผลการจดัการเรยีนรูวิ้ชาวิทยาศาสตร์ตามแนว

คิดคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีการคิดอย่างมี

วจิารณญาณ หลงัเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวแนว

คดิคอนสตรัคตวิสิต์สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนโดย

การจดัการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดคอนสตรัคตวิสิต์สงูกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมการเรยีน

รู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมผู้สอนต้องเตรียมตัว

ล่วงหน้า ตั้งแต่วางแผนก�าหนดเนื้อหาสาระ จุดประสงค์

การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนที่

สอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม การวัดผลและ

ประเมินผล สื่อการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศ
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ห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู ้ ให้สอดคล้องกับทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองอย่างแท้จริง 

1.2 การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้อง

ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการดึงความเดิมของผู้เรียน ในช่วง

แรกที่ฝึกให้นักเรียนคิดจากประสบการณ์เดิม ต้องใช้

ระยะนานและไม่คุ้นชิน โดยครูผู้สอนต้องมีความอดทน 

รอคอยและไม่บอกค�าตอบที่ถูกต้อง และเก็บข้อมูลของ

นักเรียนทุกคน และเมื่อด�าเนินการสอนแล้ว ให้นักเรียน

แสดงความคิดจากความรูใ้หม่ทีไ่ด้รับและเปรยีบเทยีบกับ

ความรู้เดิมก่อนเรียน 

1.3 เนื้อหาสาระการเรียนการสอนสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นองค์ความ

รู้ที่ มีความเป็นพลวัต (Dynamic) เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ครผููส้อนควรจะศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ทนัต่อความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ

บัตรประจ�าตัวประชาชน สาระในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ�านวนและที่มาผู้สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

เก็บข้อมูลในทุกขั้นตอน ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม และเปรียบเทียบความรู้เดิมกับ

ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู้

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยผลการศึกษาการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม ตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ทักษะการคิดแบบ

ไตร่ตรอง ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิง

สร้างสรรค์ เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง

การเรียนการสอนให้พัฒนายิ่งขึ้น 

2.3 ควรน�าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎคีอนสตรคัตวิซิมึไปทดลองกบั

เนือ้หาอืน่ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ประวัตศิาสตร์ ภมูศิาสตร์ 

เป็นต้น
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การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการ 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก*

Development of Educational Information Systems for Supporting 

Student Services in Southeast Bangkok College

ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อ1) ประเมินความต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา 2) วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการ

สารสนเทศทางการศกึษาของนกัศึกษา 3) วิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันในการให้บรกิารสารสนเทศทางการศกึษาแก่

นักศึกษาบนฐานขององค์ประกอบความต้องการจ�าเป็น และ 4) พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษา 

ตามความต้องการจ�าเป็นแก่นักศึกษา และศักยภาพของสถาบัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในภาคเรียน ที่ 3 ปีการ

ศึกษา 2553 ใน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จ�านวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ การด�าเนินการวิจัยมี 2 

ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินความต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาประกอบด้วย ระบบงาน

ทะเบียนออนไลน์ ระบบสนับสนุนวิชาการ ระบบห้องสมุด ระบบบริการวิชาชีพ และระบบการเงินและทุนการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และระยะที่ 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศกึษาตามความต้องการจ�าเป็นของนกัศกึษา โดยสร้างระบบสารสนเทศขึน้มาทดล

องใช้และส�ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน

พหุ (MANOVA) และใช้ดัชนีจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการ (Priority Needs Index : PNI
modified

) ส่วน

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา มีความ

ต้องการจ�าเป็นในระบบบริการวิชาชีพมากที่สุด และระบบที่มีความต้องการจ�าเป็นน้อยที่สุด คือ ระบบการเงินและ

ทุนการศึกษา 2) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการ

ศกึษา เปรยีบเทยีบตามข้อมลูพืน้ฐานของนกัศกึษาไม่แตกต่างกนั 3) ศกัยภาพการให้บรกิารสารสนเทศทางการศกึษา 

ผู้บริหารมีนโยบายโดยค�านึงถึงความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ส�าหรับการใช้งานและการให้บริการนักศึกษา ตลอดจน

ความสามารถของนกัศกึษาในการใช้งานระบบสารสนเทศทีม่อียู ่และมกีารพฒันาระบบการให้บรกิารนกัศกึษาออนไลน์

ตามแนวนโยบายของวิทยาลัยที่จะพัฒนาให้มีการใช้ระบบ Information and Communication Technology : 

ICT มากขึ้น และ 4) ผลการพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีวามพงึพอใจสงูสดุด้านการใช้งาน รองลงมาเป็นด้านข้อมลูสารสนเทศ 

และด้านการออกแบบการใช้งาน ตามล�าดับ

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This is a research and development document conducted for the purposes: 1. to analyses 

the potential of the Institute to extend educational information to students on the basis of the 

elements needed; 2. to use multivariate Analysis of Variance of the requirements needed to use 

information technology to educate students; 3. to evaluate the requirements necessary to use 

information technology in the education of students and 4. to provide information on system 

development to meet the demands of the student body. The research was performed by a group 

of students during semester 3 academic year 2553 (2010) in the University of Bangkok Southeast. 

The sample consisted of 400 people which were obtained by random sampling from a class chart. 

The research operations consisted of two phases. Phase 1 involved an evaluation of the 

requirements necessary in the use of information technology in educational services. Tools that 

were used in collecting information were the interview method. The questions were arranged 

according to queries – level 5. Phase 2 involved information on system development and information 

technology for services in accordance to the needs of the students. The new information system 

was done by conducting a survey of student satisfaction with services they received from the 

institution. Analysis of data was done using basic statistics such as Multiple analysis of variance 

(MANOVA) and using an index ranking the importance of the demand (Priority Needs Index : 

PNI
modified

). Data from the interviews were subjected to a content analysis. 

The research has revealed that: 1. There is a need to use information technology to 

educate students. Secondary to this is also the need to provide professional service to best meet 

the students’ needs. The minimum requirement for the system is the online registration system. 

Also, an effective financial system and scholarships would best serve the students most efficiently. 

2. The results of the analysis of variance, multiple descriptors of the need proved that in order 

to use information technology to educate students, a minimum level of intelligence is necessary. 

Comparison on the basis of the students services do not differ at a level. 3. The Institute possesses 

the potential to respond to educational services demanded for by the students. The policy guidelines 

on information technology established by the management of the College were strong enough to 

prevail on meeting the needs of the students. The administrators and personnel also used pertinent 

knowledge in operating devices necessary for information systems. The existing infrastructure of 

the College was utilized to develop the service system for college students. To comply with the 

guidelines of the College policy, a system of Information and Communication Technology (ICT) 

was developed within the College. 4. The results of the development of the service system of 

information technology for the education of students were found to be satisfactory obtained from 
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a survey of student users. The samples were all in agreement that the use of information was 

maximized and were effectively designed and implemented. 

Keywords : Research and development / Needs Assessment / Educational Information Systems 

บทนำา
ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา

มบีทบาทอย่างมากในการด�ารงชวีติประจ�าวนัของคนทัว่

โลก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ ทั้งเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ช่วยอ�านวยประโยชน์ต่อ

กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ถูกน�ามาใช้ใน

องค์กรต่างๆ ซึ่งท�าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 

และตรงตามความต้องการใช้งาน รวมถึงการน�ามา

พัฒนางานต่างๆ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ

สื่อสารโทรคมนาคมช่วยอ�านวยความสะดวกในการส่ง

ผ่านข้อมูลข่าวสารให้สามารถท�าได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

ลดข้อจ�ากัดในเรื่องของระยะทาง เวลา และสถานท่ี 

นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทท่ีก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมที่เปลี่ยน

จากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ ระบบ

เศรษฐกจิท่ัวโลกเกดิการเปลีย่นแปลงจากระบบเศรษฐกจิ

ภายในประเทศ เป็นระบบเศรษฐกิจของโลกที่เชื่อม

โยงกับทุกประเทศ เกิดความเชื่อมโยงทางสารสนเทศ

เป็นกระแสโลกาภิวัตน์ จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี

สารสนเทศมีบทบาทที่ส�าคัญต่อทุกวงการ มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ 

การศกึษา การแพทย์ เกษตรกรรม อตุสาหกรรม การเมอืง 

ตลอดจนการวจิยัและการพฒันาต่าง ๆ  (นภิาพร ไฝขาว, 

2553) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอีกด้านหนึ่ง

ซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศ 

และได้รับความใส่ใจเป็นอย่างมากคือ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษาซึ่งได้ถูกน�า

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนผ่านสื่อ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบ

วิดีโอออนดีมานด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด�าเนิน

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยังมีลักษณะ

เป็นไปอย่างอิสระท�าให้ขาดความเป็นเอกภาพ ประกอบ

กับขาดความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และ

อปุกรณ์ต่างๆ ซึง่ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ อนัได้แก่ ปัญหา

การผลิตข้อมูลปฐมภูมิท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม ท่ีผู้

ต้องการใช้ ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ปัญหาการ

ประสานงานเครือข่าย รวมท้ังปัญหา การด�าเนินงาน

สารสนเทศ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลไปถึงการจัดการ

ศึกษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการด�าเนินงาน ซ่ึงเป็นการวิจัยกับนวัตกรรมทางการ

ศกึษามคีวามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกนั การน�าเอานวตักรรม

ทางการศกึษามาปฏบิตัจิ�าเป็นต้องมีการวจิยัทัง้ก่อนและ

หลังการน�ามาใช้ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีจ�าเป็น เพราะฉะนั้นผู้ท่ี

อยู่ในวงการศึกษาควรให้ความสนใจในเรื่องนวัตกรรม

ทางการศึกษาการวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(อุทัย ดุลยเกษม, 2550)

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นสถาบันการ

ศึกษาเอกชนเปิดด�าเนินการเรียนการสอนในระดับ

อุดมศึกษา โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับ

ปริญญาโท มีปณิธานในการด�าเนินงานเพื่อสร้างคนไทย

ให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ และมีสมรรถนะสูงในระดับ

สากล โดยเฉพาะในศาสตร์ที่วิทยาลัยเปิดด�าเนินการ 

โดยการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ทรัพยากร เพ่ือ

การเรียนการสอน การวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงแก่ประชาชน 

โดยเฉพาะเร่ืองของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ให้บริการ จึงควรมีการศึกษาความต้องการจ�าเป็นและ

รูปแบบการใช้งานจากนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้ เพื่อให้ระบบ

ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถตอบสนองความต้องการ

ของนกัศกึษาได้อย่างแท้จรงิ และมกีารใช้อย่างแพร่หลาย 

ซึ่งจะท�าให้รูปแบบการเรียนการสอนและการให้บริการ
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นักศึกษาของวิทยาลัยเปล่ียนไปในทิศทางที่มีคุณภาพ

มากขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

เรือ่ง การพฒันาระบบสารสนเทศทางการศกึษาตามความ

ต้องการจ�าเป็นของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

โดยการประเมินความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษาใน

การใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาของวิทยาลัย และ

น�าผลการประเมนิมาพฒันาระบบสารสนเทศต้นแบบทีจ่ะ

น�าไปสู่การน�าไปใช้ในวิทยาลัยต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ สารสนเทศทางการศึกษาของ

วทิยาลยั ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของนักศกึษา 

รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้อย่าง

เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือประเมินความต้องการจ�าเป็นในการใช้

บริการสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

2. เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความ

ต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา

3. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันในการให้

บรกิารสารสนเทศทางการศกึษาแก่นกัศกึษาบนฐานของ

องค์ประกอบความต้องการจ�าเป็น

4. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ

ทางการศกึษา ตามความต้องการจ�าเป็นแก่นกัศกึษา และ

ศักยภาพของสถาบัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 2.  เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความตอ้งการจาํเป็นในการใชบ้ริการสารสนเทศ

ทางการศึกษา 

   3.  เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของสถาบนัในการใหบ้ริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่

นกัศึกษาบนฐานขององคป์ระกอบความตอ้งการจาํเป็น 

 4.  เพ่ือพฒันาระบบการใหบ้ริการสารสนเทศทางการศึกษา ตามความตอ้งการจาํเป็นแก่

นกัศึกษา และศกัยภาพของสถาบนั 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ขอ้มูลคร้ังน้ีมีทั้ง

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ(Qualitative data) และขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ซ่ึงไดจ้ากการ 

สมัภาษณ์ และการสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัเป็น  ระยะ ดงัต่อไปน้ี 

 ระยะท่ี 1 การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการใชบ้ริการสารสนเทศทางการศึกษา 

 ระยะท่ี  การพฒันาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความตอ้งการจาํเป็นของ

นกัศึกษา 

 

 

 

 

ศักยภาพสถาบันในการให้บริการระบบสารสนเทศ
 ปัจจยัภายใน

 ปัจจยัภายนอก 

การพฒันาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาตามความต้องการจําเป็น
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

. การวางแผน 

2. การวเิคราะห์ระบบ 

3. การออกแบบระบบ 

. การปรับใชร้ะบบ 

5. การบาํรุงรักษาระบบ 

สภาพปัจจุบันและความต้องการจําเป็นในระบบสารสนเทศ
ในงานบริการ  5 ระบบ  ประกอบดว้ย   ระบบงานทะเบียน

ออนไลน์  ระบบสนบัสนุนวชิาการ  ระบบหอ้งสมุด  ระบบ

บริการวิชาชีพ และระบบการเงินและทุนการศึกษา โดยแต่

ละระบบวดัตามคุณลกัษณะดงัน้ี 

.  ดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล 

2.  ดา้นเน้ือหา 

3.  ดา้นกระบวนการทาํงาน 

.  ดา้นผลลพัธ์หรือรายงาน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ข้อมูลครั้งนี้มีทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ

(Qualitative data) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ และการสอบถาม โดยมี

ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้
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ระยะที่ 1 การประเมินความต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา

ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษา
6

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที ่1 การประเมินความต้องการจําเป็นระบบสารสนเทศในการใช้บริการสารสนเทศทาง
การศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

บกพร่อง 

ปรับปรุง 

ใชไ้ด ้

ระยะท่ี  

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็น ระบบสารสนเทศการบริหารระบบ

สารสนเทศในสถาบนัอุดมศึกษา และบทบาทหนา้ท่ีของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ   

 สาํรวจสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงและความตอ้งการในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการศึกษาของ

นกัศึกษา   

 ศึกษาการวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นสารสนเทศของสถาบนั 

วธีิการ  

 ศึกษาเอกสาร งานวจิยั   

 การสอบถามโดยแบบสอบถาม 

 การสมัภาษณ์โดยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

 การประเมินความตอ้งการจาํเป็นโดยใชด้ชันีจดัลาํดบัความสาํคญัของ 

ความตอ้งการ Priority Need Index (PNI modified) 

วเิคราะห์และสรุปผลการประเมินความตอ้งการจาํเป็นลาํดบัท่ี  

ระยะท่ี 2 

การพฒันาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความตอ้งการจาํเป็นลาํดบัท่ี  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาษา PHP MySql การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

การพฒันา Web Service 

นาํระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนตามความตอ้งการจาํเป็น ลาํดบัท่ี  ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 ประเมินระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนตามความตอ้งการจาํเป็นลาํดบัท่ี  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน 

ตามความตอ้งการจาํเป็นลาํดบัท่ี  
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ระยะที่ 1 การประเมินความต้องการจำาเป็น

ระบบสารสนเทศในการใช้บริการสารสนเทศ

ทางการศึกษา

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาในภาค

เรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2553 ในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์

บางกอก มีจ�านวนนักศึกษา 1,799 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

29 พฤศจิกายน 2553) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์

บางกอก ประมาณขนาด กลุ่มตัวอย่างด้วยความเชื่อมั่น 

95 % ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตร

ส�าหรับค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 386 คน ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 

400 คน เพื่อท�าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าจะ

เป็นของความถกูต้องในการประมาณค่าพารามเิตอร์มาก

ข้ึนได้มาจากการสุม่ใช้วิธกี�าหนดแบบชัน้ภมู ิ(Stratified 

Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

สภาพที่เป็นอยู ่จริงและความต้องการในการใช้ระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา ได้ค่าความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถามโดยสภาพที่เป็นอยู่จริงในการใช้

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนกัศกึษาเท่ากับ 0.95 

และ ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการศกึษาของ

นักศึกษาเท่ากับ 0.94

3. วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความ

ต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา

ของนักศึกษาและ วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น โดย

การจัดล�าดับโดยใช้ดัชนีจัดล�าดับความส�าคัญของความ

ต้องการ Priority Needs Index (PNI
modified

) เพื่อทราบ

ความต้องการจ�าเป็นระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ

นกัศกึษา เลอืกความต้องการจ�าเป็นมคีวามส�าคญัอนัดบั

แรกมาพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศในระยะที่ 2 

4. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสารสนเทศของ

สถาบันทางการศึกษาแก่นักศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาสภาพ

ความเป็นจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ของระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา มีสภาพการด�าเนินงานเป็น

อย่างไร ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน

ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรต่อนักศึกษา นักศึกษามีความ

ต้องการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษาอย่างไร 

เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันในการให้บริการ

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสารสนเทศและเป็น

แนวทางในการพฒันาแบบวดัความต้องการจ�าเป็นระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา

ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการ

สารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตาม

ความต้องการจ�าเป็นล�าดับท่ี 1 โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

ภาษาพเีอชพ ีมายเอสควิแอล การวเิคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศ การพฒันาเวบ็เซอร์วสิ (Web Service) 

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษานั้น 

และ ทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความ

ต้องการจ�าเป็นท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อทดสอบความเป็นไป

ได้และความเหมาะสมในการทดลองปฏิบัติจริง โดยจัด

ท�าคู่มือการใช้งานและประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ

ทางการศกึษาทีพ่ฒันาขึน้พร้อมประเมนิระบบสารสนเทศ

ทางการศกึษาท่ีพัฒนาขึน้โดยสร้างแบบสอบถามความพึง

พอใจในการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความ

ต้องการจ�าเป็นท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ

ในระบบสารสนเทศเพื่องานบริการที่พัฒนาขึ้นหลังจาก

ได้ทดลองปฏิบัติจริง 

1. ประชากรคือนักศึกษาท่ีก�าลังศึกษาในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ใน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์

บางกอก ที่มีความสมัครใจที่เข้าร่วมทดลองใช้ระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556140

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้เพื่อ

สอบถามความพงึพอใจในระบบสารสนเทศทางการศกึษา

ของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติพื้นฐาน

บรรยาย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis)

3. การวเิคราะห์ความแปรปรวนพห ุ(MANOVA) 

4. การจัดความต้องการจ�าเป็น โดยใช้ดัชนี

จัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการที่มีการปรับ 

( Priority Needs Index : PNI
modified

) มีสูตรดังนี้ 

(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)

PNI
modified

 = (I – D) / D

ผลการวิจัย
1. ความต้องการจ�าเป็นของระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความ

ต้องการจ�าเป็นมากที่สุดในระบบบริการวิชาชีพ (1.21) 

รองลงมาคือ ระบบงานทะเบียนออนไลน์ (0.79) ระบบ

บริการวิชาการ (0.69) ระบบห้องสมุดออนไลน์ (0.65) 

และระบบที่มีความต้องการจ�าเป็นน้อยสุดคือ ระบบการ

เงินและทุนการศึกษา (0.61) 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุความ

ต้องการจ�าเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา

ของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ พบว่า การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนพหเุพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความต้องการจ�าเป็น

ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาท้ัง 5 

ระบบ จ�าแนกตามคณะ/สาขาวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยของ

ระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบสารสนเทศทางการ

ศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จ�าแนกตามคณะ/สาขา

วิชา ไม่แตกต่างกัน แสดงว่านักศึกษาที่เรียนคณะ/

สาขาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุเพื่อเปรียบ

เทียบระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จ�าแนกตาม

หลักสูตร/รอบท่ีศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความ

ต้องการจ�าเป็นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ

นักศึกษา จ�าแนกตามหลักสูตร/รอบที่ศึกษา ไม่แตกต่าง

กัน แสดงว่านักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร/รอบท่ีศึกษาแตก

ต่างกัน มีระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุเพื่อเปรียบ

เทียบระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบสารสนเทศ

ทางการศกึษาของนกัศกึษาทัง้ 5 ระบบ จ�าแนกตามชัน้ปี 

พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา จ�าแนกตามชั้นปี 

ไม่แตกต่างกนั แสดงว่านกัศกึษาท่ีเรยีนชัน้ปีแตกต่างกนั 

มีระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบสารสนเทศทางการ

ศึกษาของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 

3. การวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันในการ

ให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่นักศึกษาบนฐาน

ขององค์ประกอบความต้องการจ�าเป็น พบว่า วิทยาลัย

มจีดุแขง็ทีส่�าคญัทัง้ในด้านของแนวทางนโยบายทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารวิทยาลัย บุคลากร

ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ความพร้อมทาง

ด้านอุปกรณ์ส�าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศและการ

ให้บรกิารนกัศกึษา ตลอดจนความสามารถของนกัศกึษา

ในการใช้งานระบบสารสนเทศของวทิยาลยัทีม่อียู ่ซึง่จาก

จุดแข็งของวิทยาลัยที่มีอยู่สามารถน�ามาใช้ในการแก้ไข

จุดอ่อนของวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา

ระบบการให้บริการนักศึกษาเพิ่มเติม โดยการสนับสนุน

ให้บุคลากรของหน่วยงานด้านสารสนเทศของวิทยาลัย

เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้

งานและปรับแก้ไข ตามความต้องการของหน่วยงานที่มี
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ส่วนเกีย่วข้องกบัการให้บรกิารนกัศกึษา และเป็นพืน้ฐาน

ส�าหรับการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆ ที่

ยังไม่ใช้ระบบสารสนเทศในอนาคต

การพฒันาระบบการให้บรกิารนกัศกึษาออนไลน์

ของวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวนโยบายของวิทยาลัย

ที่จะพัฒนาให้มีการใช้ระบบ ICT ภายในวิทยาลัยมาก

ขึ้น พร้อมสู่การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ในขณะ

ที่ก็มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและรูปแบบการใช้

ชีวิต (Lifestyle) ของคนในสังคมและของนักศึกษาของ

วิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานมีความแพร่หลายและ

เป็นที่นิยมใช้งานของนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็ช่วย

ลดต้นทุน และขั้นตอนการให้บริการหน้างานได้มาก 

การวางแผนการให้บรกิารนกัศกึษาของหน่วยงานบริการ

ต่างๆ ของวิทยาลยักจ็ะสามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้นด้วย

4. การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ

ทางการศึกษา บนฐานของความต้องการจ�าเป็นแก่

นักศึกษา และศักยภาพของสถาบัน พบว่า หลังจาก

การประเมินความต้องการจ�าเป็นของระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของนักศึกษาใน 5 ระบบ ผลปรากฏว่า

นักศึกษามีความต้องการจ�าเป็นระบบสารสนเทศในด้าน

ระบบบริการวชิาชพีเป็นล�าดบัที ่1 ซ่ึง ผูวิ้จัยเลอืกจึงเลอืก

พัฒนาระบบบริการวิชาชีพ หลังจากท�าการพัฒนาระบบ

บริการวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ท�าการประเมินความพึงพอใจ

ของระบบสารสนเทศโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของระบบสารสนเทศตามความต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 

1 (ระบบบริการวิชาชีพ) พบว่า ผู้ใช้บริการทั้งหมด 40 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ผู้ใช้

บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในคณะ

บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 โดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาใน

หลักสูตรต่อเนื่องภาควันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 37.75 

ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คิดเป็น

ร้อยละ 37.50 โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย ด้านการใช้

งานมคีวามพึงพอใจสงูสดุ รองลงมาด้านข้อมลูสารสนเทศ 

และด้านการออกแบบตามล�าดับ 

สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษามีความต้องการจ�าเป็นระบบบริการ

วิชาชีพ มากที่สุดทั้งในภาพรวมและจ�าแนกตาม เพศ 

คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร/รอบการศึกษา และชั้นปี ส่วน

ระบบท่ีมีความต้องการจ�าเป็นน้อยสุดคือ ระบบการเงิน

และทุนการศึกษา 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุเพื่อเปรียบ

เทียบระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จ�าแนกตาม

คณะ/สาขาวิชา ตามหลักสูตร/รอบที่ศึกษา ตามชั้นปี 

พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการจ�าเป็นในระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ไม่แตก

ต่างกัน แสดงว่านักศึกษา มีระดับความต้องการจ�าเป็น

ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาไม่แตก

ต่างกัน 

3. การวเิคราะห์ศกัยภาพของวทิยาลยัมจุีดแขง็ที่

ส�าคญัท้ังในด้านของแนวทางนโยบาย ผูใ้ช้งานและผูด้แูล

ระบบ รวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ

และการให้บริการนักศึกษา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา

ระบบการให้บริการนักศึกษาเพิ่มเติม โดยการสนับสนุน

ให้บุคลากรของหน่วยงานด้านสารสนเทศของวิทยาลัย

เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้

งานและปรับแก้ไข ตามความต้องการของหน่วยงานที่มี

ส่วนเกีย่วข้องกบัการให้บรกิารนกัศกึษา และเป็นพืน้ฐาน

ส�าหรับการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆ ที่

ยังไม่ใช้ระบบสารสนเทศในอนาคต

4. การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ

ทางการศึกษา ผลปรากฏว่านักศึกษามีความต้องการ

จ�าเป็นระบบสารสนเทศในด้านระบบบริการวิชาชีพเป็น

ล�าดับท่ี 1 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริการวิชาชีพ และ
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ท�าการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ พบ

ว่า ผู้ใช้บริการทั้งหมด 40 คน มีความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย ด้านการใช้

งานมคีวามพงึพอใจสงูสดุ รองลงมาด้านข้อมลูสารสนเทศ 

และด้านการออกแบบตามล�าดับ 

อภิปรายผล
1. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

ตามสภาพที่เป็นอยู่จริงพบว่า ระบบสารสนเทศทางการ

ศกึษาของนกัศกึษาวทิยาลัยเซาธ์อสีท์บางกอก ทีม่กีารให้

บริการแก่นักศกึษาอยู่ในปัจจุบนันัน้ นกัศกึษามคีวามพงึ

พอใจในระบบห้องสมุดออนไลน์มากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะ ในการศึกษาของนักศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล ซึ่ง ส�านักวิทยบริการ เป็นศูนย์

รวมของของต�ารา เอกสาร ตลอดจนสื่อโสตทัศน์ต่างๆ 

ทีค่รอบคลมุในทกุคณะ สาขา และรายวิชาทีว่ทิยาลยัเปิด

ท�าการเรียนการสอน โดยส�านักวิทยบริการได้มีการเปิด

ระบบห้องสมุดออนไลน์เพื่อให้บริการการสืบค้นข้อมูล

สือ่ และทรพัยากรต่างๆ ทีม่ใีห้บรกิาร ตลอดจนนกัศกึษา

สามารถท�าการยืม-คืน หนังสือที่ยืมไปจากห้องสมุดผ่าน

ทางระบบออนไลน์ได้ด้วย นอกจากนี้ส�านักวิทยบริการ

ยังได้ท�าการพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งท�าให้

การเข้าใช้บริการห้องสมุดทั้งสถานที่จริง และผ่านระบบ

มีความสะดวก และน่าสนใจมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับ

ปณิธานและวัตถุประสงค์ของส�านักวิทยบริการ วิทยาลัย

เซาธ์อสีท์บางกอก ซึง่มปีณธิานมุง่มัน่เป็นแหล่งรวบรวม 

จัดเก็บและพัฒนาพร้อมให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ และมีวัตถุประสงค์

ที่ส�าคัญประการหนึ่งคือการให้บริการวิชาการแก่หน่วย

งานภายใน-ภายนอก ชุมชนนอกจากน้ี ตามแผนการ

ด�าเนินการของส�านักวิทยบริการ มีการมุ่งมั่นพัฒนาไป

สู่การเป็น e-Library โดยมีการพัฒนาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ และการสร้างระบบเครือข่ายระหว่างห้องสมุด

ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

2. ความต้องการจ�าเป็นของระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษานกัศึกษา พบว่านกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวาม

ต้องการระบบบริการวิชาชีพ มากเป็นอันดับหนึ่ง โดย

เมื่อพิจารณาตามเพศ คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร/รอบที่

ศึกษา ช้ันปีท่ีศึกษา ก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการ

ระบบบริการวิชาชีพมากที่สุดเช่นกัน ยกเว้นในส่วนของ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท้ังนี้อาจ

เป็นเพราะเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ และยังเหลือ

เวลาศึกษาอีกหลายปีก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษา ท�าให้มี

ความต้องการเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

มากกว่า ผลการวิจัยซึ่งพบว่านักศึกษามีความต้องการ

ระบบบริการวิชาชีพมากที่สุดนั้น สอดคล้องกับ ผล

การสัมภาษณ์นักศึกษาในประเด็นด้านความต้องการ

จ�าเป็นของระบบสารสนเทศทางการศึกษานักศึกษา ซึ่ง

นกัศกึษาให้ความเหน็ว่า วทิยาลยัควรมกีารพฒันาระบบ

สารสนเทศด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่ และเป็น

ระบบที่นอกเหนือจากระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

โดยระบบทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบอาชพีและการจดัหา

งานเป็นระบบสารสนเทศด้านหนึง่ทีน่กัศกึษามกีารแสดง

ความคิดเห็นมากที่สุด ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากนักศึกษา

มีความต้องการรับทราบข้อมูลแหล่งงานซ่ึงมีความน่า

เชื่อถือได้ นอกจากนี้นักศึกษาหลายคนที่แม้จะศึกษาอยู่

ระดับชั้นปีที่ 1 ก็มีความสนใจท�างานนอกเวลาในช่วงที่

ไม่มีเรียน อีกทั้งปัจจุบันวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับ

การประกาศรบัสมคัรงานส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะของ

การติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์เท่านั้น ดังนี้ 

ข้อมลูเกีย่วกบัวชิาชพีจงึถอืเป็นข้อมลูท่ีมคีวามจ�าเป็นกบั

นักศึกษาซ่ึงนักศึกษามีความต้องการจ�าเป็น สอดคล้อง

กับงานวิจัยของขนิษฐา พงษ์ญาติ (2551, บทคัดย่อ) 

ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การประเมินความต้องการจ�าเป็น

ด้านการจัดบริการ ในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1 

ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยพบว่า ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนานิสิตโดย

รวมทั้ง 5 ด้าน มีค่า PNI Modified เท่ากับ .366 โดย
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เรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 1) ด้านการบริการข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 2) ด้านการบริการ

แนะแนวและให้ค�าปรึกษา 3) ด้านการบริการด้านการส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 4) ด้านการจัดโครงการเพื่อ

พัฒนาประสบการทางวิชาชีพ และ 5) ด้านการบริการส่ง

อ�านวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการเรยีน โดยนสิติภาคปกติ

และภาคพิเศษมีความต้องการจ�าเป็นด้านการบริการใน

การพัฒนานิสิตที่แตกต่างกันออกไปอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ความต้องการจ�าเป็นของ

นักศึกษาในระบบงานบริการวิชาชีพน้ัน ยังสอดคล้อง

กับแผนการพัฒนาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยมีแนวความคิด

ทีจ่ะจดัต้ังศนูย์แนะแนวการศกึษา ซึง่มหีน้าทีห่ลกัในการ

แนะแนวการศึกษา และแนะแนวอาชีพ และการมีงานท�า

ของนกัศกึษา เป็นศนูย์ท่ีให้ข้อมูลและบริการให้ค�าปรกึษา

เพ่ือให้บณัฑิตอยู่ในตลาดแรงงานได้อย่างมคีณุภาพ ซ่ึงถ้า

วิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบบริการข้อมูลอาชีพ ให้เป็น

ระบบสารสนเทศทีใ่ห้บรกิารผ่านระบบ Internet ผ่านทาง

หน้า Webpage ของวทิยาลยั กจ็ะสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษาได้

3. ศักยภาพของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกใน

การให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่นักศึกษา พบ

ว่า วิทยาลัยมีการจัดซื้อระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อใช้ใน

การให้บรกิารแก่นกัศกึษา รวมถงึการจดัสรรอปุกรณ์และ

การจัดโครงสร้างของระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย

ทั้งหมด ซึ่งระบบงานบริการหลักของวิทยาลัยที่มีให้

บริการอยู่ในปัจจุบันมีเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุมต่อความ

ต้องการ  นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร

มีความต้องการที่จะตัดสินใจในการบริหารโดยใช้ข้อมูล

และสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารในปัจจุบันเห็น

ความส�าคัญของการมีข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน�าไปใช้

ในการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ วีระ สภากิจ 

(2539:8) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศจึงเป็นสิง่ส�าคัญทีส่ดุ

อย่างหน่ึงทีช่่วยให้องค์การสามารถด�าเนนิการไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ระบบสารสนเทศใน

การวางแผนการควบคุมการท�างาน และประกอบการ

ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว ยังน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง

ทางแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ด้วย และ

ยังพบว่าผู้ให้บริการด้านสารสนเทศมีปัญหาการจัดการ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในวิทยาลัย คือ หน่วย

งานท่ีให้บริการสารสนเทศ มีทรัพยากรบุคคลท่ีช�านาญ

ในระบบสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และ

ไม่ท่ัวถึงเท่าท่ีควร ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่า ในวิทยาลัย

ยังขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรง จึงต้องอาศัยอาจารย์ที่

สอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรืออาจารย์ที่มีความ

รู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นผู้ปฎิบัติงาน 

ซึ่งอาจารย์ที่รับผิดชอบงานนี้ต้องท�าหน้าที่สอนและ

ปฎิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบทางการศึกษาด้านระบบ

สารสนเทศอกีด้วย ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของทวนทอง 

เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ (2553 : บทคัดย่อ) 

ท่ีได้ท�าการศึกษาเรื่อง สภาพการจัดระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารของสถาบันราชภัฏ พบว่า ผู้บริหารและ

ผู้ปฎิบัติงานด้านสารสนเทศมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง

กันว่า ปัญหาการจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริหารส่วน

ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีความเห็นตรง

กันว่า ผู้ปฎิบัติงานด้านสารสนเทศมีภาระงานด้านอื่น

มาก ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านสารสนเทศได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และบุคลากรด้านข้อมูลและสารสนเทศมี

ไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือ่การใช้ประโยชน์จากงานวจิยั

1. ควรน�าผลการประเมินความต้องการจ�าเป็น

ของระบบสารสนเทศทางการศึกษานักศึกษา ไปพัฒนา

ต่อยอดจากระบบสารสนเทศทางวชิาชพีทีไ่ด้สร้างขึน้ตาม

งานวิจัยนี้ และน�าไปใช้ในการให้บริการนักศึกษา เพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ และ

เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีนักศึกษาจะสามารถหาต�าแหน่ง
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งานที่เหมาะสม ปลอดภัย เชื่อถือได้ ผ่านระบบที่ได้รับ

การดูแลโดยวิทยาลัย

2. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ

ศึกษาที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และ

ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น โดย

อาจพิจารณาจากผลการวิจัยในส่วนของระบบสารสนเทศ

ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง พร้อมทั้งด�าเนินการส่งเสริมให้

นักศึกษาสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้และมีความนิยม

ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

และการท�างานของวิทยาลัย

3. วิทยาลัยด�าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทางการศึกษานักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานะของ

นกัศกึษา เช่นนักศึกษาทีศึ่กษาอยูใ่นระดบัชัน้ปีทีม่คีวาม

แตกต่างกนั จะมคีวามต้องการในระบบบรกิารทีแ่ตกต่าง

กันออกไป ดังที่ปรากฎตามผลการวิจัยนี้ เป็นต้น

4. ควรน�าระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้าน

อื่นๆ ที่มีระดับความต้องการจ�าเป็นรองลงมา มาพัฒนา

เป็นระบบที่ให้บริการนักศึกษาของวิทยาลัยในโอกาส

ต่อไป เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้

ครอบคลมุต่อความต้องการจ�าเป็นของนกัศกึษาท้ังหมด

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

การประเมินความต้องการจ�าเป็นของนักศึกษา

นั้น สามารถท�าการประเมินโดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยว

กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว เพื่อหาข้อบกพร่องของ

ระบบท่ีด�าเนินการอยู่และน�ามาแนวทางในการพัฒนา

ระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนช�านาญ

สามัคคีวิทยา อ�าเภอ แกลง จังหวัดระยอง จ�านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบ

ทดสอบประจ�าชุดกิจกรรมและ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าที ( t-test ) 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E
1
/ E

2
 = 

81.63/84.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก�าหนด

คำาสำาคัญ : ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this study were to develop the activity package of science project to meet 

the criterion at 80/80 and to investigate the academic achievement. The sample consisisting of 

40 Matthayomsuksa 2 students who studying in the second semester of the academic year 2012 

in Chamnan Samkki Wittaya, Klaeng District, Rayong Province. The instruments were learning 

activity package of science project, the exercise and the evaluation achievement test . The statistics 

used in analizing the data were standard deviation, means, percentage and t-test. 

The finding revealed that the learning activity package of Science project of Mattayomsuksa 

2 students had the efficiency criterion at 81.63/84.49 which was according to the set criterion. 
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The academic achievement after learning was significantly higher than that of before learning 

( p<.50 ) which was approved by the hypothesis as set. 

Keywords : Activity package of science project

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ในหมวดที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า 

ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ(กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2542, หน้า 12) บทบัญญัตินี้แสดงให้เห็น

ว่ากระบวนการจดัการศกึษาในปัจจุบนัจะให้ความส�าคญั

แก่ผู้เรียนมากขึ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์

การแก้ปัญหาทั้งด้านการเรียนและการด�ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมมากขึ้นด้วย 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ ปรากฏว่ามปัีญหาด้าน

ครูผู้สอนพบว่า ครูขาดเทคนิคการสอนและกระบวนการ

จัดประสบการณ์การเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนที่สนองต่อความแตกต่างและความ

สนใจของเด็กเป็นรายบุคคล (อดุลย์ ค�ามิตร,มณเฑียร 

ชมดอกไม้และปริญญา ทองสอน,2554,หน้า 98) การ

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

เน้นให้ผู ้เรียนได้คิดค้นความรู้ และลงมือปฏิบัติหรือ

กระท�าจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

และเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้วิธีการแสวงหา

ความรู้ จึงต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน

ที่หลากหลาย 

จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

โดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา (องค์กรมหาชน)ในมาตรฐานด้านผูเ้รยีน มาตรฐาน

ที่ 4 ได้ก�าหนดให้ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมวีสิยัทัศน์พบว่าอยูใ่นระดบั

ปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ โดยจากการสรุปผลการประเมิน

ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษาจ�านวน 17,562 แห่ง มีสถานศึกษาเพียงร้อยละ 

11.1 เท่านั้นท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (รายงาน

ประจ�าปี สมศ., 2550)นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง น้อยมาก

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ วิธีการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นวิธีสอน

วิธีหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้นักเรียน

ด�าเนินการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีตนมีความสงสัยใคร่รู้

โดยอาศัยกระบวนการวิจัย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2548, 

หน้า 47) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญวิธีหนึ่ง คือเป็นการท�ากิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้

นักเรียนค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การ

ดแูลให้ค�าปรกึษาของคร ูอาจารย์หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิตัง้แต่

การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ด�าเนินการวางแผน 

ออกแบบประดิษฐ์ ส�ารวจทดลอง (มาฆะ ทิพย์ศรีและ

วมิลศร ีสวุรรณรตัน์, 2545, หน้า 12)นอกจากนีก้จิกรรม

โครงงานวทิยาศาสตร์ยงัเป็นกจิกรรมท่ีมปีระโยชน์ส�าหรับ

นกัเรียนอย่างมาก นกัเรียนจะมปีระสบการณ์ตรง เข้าใจวธิี

การทางวทิยาศาสตร์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความ

คดิรเิริม่ มทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้ฝึก

ความรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน 

(O-NET) ปีการศกึษา 2551-2553 ช่วงชัน้ท่ี 3 นกัเรยีน

มัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดระยองมีผลคะแนนการสอบ
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รายวชิาวทิยาศาสตร์ลดลงจากเดมิ 1.09 % ทกัษะการคดิ 

ทกัษะการค้นคว้าของนักเรียน อยูใ่นระดบัทีต้่องปรบัปรงุ 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัในฐานะครผููส้อนกลุม่สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนช�านาญสามัคคีวิทยา อ�าเภอ

แกลง จงัหวดัระยอง เหน็ว่ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้

นักเรียนได้รู้จักคิดค้นคว้าหาค�าตอบจากข้อสงสัยโดย

ใช้ระบบระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ท�าให้เกิดทักษะ

การคิด ทักษะการค้นคว้า ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้

ปัญหาด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์จากสถานการณ์จ�าลอง

ต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมโครง

งานวทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรูต้าม

หลักการเรยีนรูต้ามหลกัวทิยาศาสตร์ ซึง่ครมูหีน้าทีเ่พยีง

เป็นผู้ช่วยเหลือ และจัดเตรียมสถานการณ์ ให้นักเรียน

ลงมือปฏิบัติ การส�ารวจค้นหาด้วยตนเอง บรรยากาศ

การเรียนการสอนให้นักเรียนมีอิสระในการซักถามใน

การร่วมอภิปราย อาจกล่าวได้ว่า ให้นักเรียนคิดเป็น ท�า

เป็น และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะกับเป็นกระบวนการ

จดัการเรยีนรูใ้นการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีน 

และพัฒนาผู้เรียนในด้านการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ให้มปีระสิทธภิาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สมมุติฐานการวิจัย

1.ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 05

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ การเรียนการสอนโดยใช้ชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ส�าหรับช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/1 ท่ีเรียนสาระเพ่ิมเตมิวชิาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนช�านาญสามัคคีวิทยา อ�าเภอแกลง 

จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 

40 คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) โดยใช้โรงเรยีนเป็น หน่วยสุม่ และ

จบัฉลาก 1 ห้องเรยีนซ่ึงทางโรงเรยีนจัดห้องเรยีนแบบคละ

เด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน

2.การด�าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ผู ้วิจัยน�าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ

ออกแบบเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมของฉลอง ทับศรี

(2538,หน้า 4-14)มาใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นการเตรียมการออกแบบ

1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้รายวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนช�านาญสามัคคีวิทยา 

พบว่าวชิาโครงงานวทิยาศาสตร์เป็นวชิาทีน่กัเรยีนเรยีนรู้

แล้วเกดิความคดิและจนิตนาการท่ีจะสร้างสรรค์โครงงาน

ยาก และผู้สอนขาดสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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1.2 วเิคราะห์เนือ้หา โดยศกึษามาตรฐานและ

จุดประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ก�าหนดค�าอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ศึกษา สืบค้น ส�ารวจ แหล่งข้อมูล เอกสาร เพื่อก�าหนด

ปัญหาใช้ประกอบการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ วางแผน

งานออกแบบจัดท�าเค้าโครง ลงมือปฏิบัติ จัดรวบรวม

จัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล โดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส�ารวจตรวจ

สอบ การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และอภิปรายผล 

2. ขั้นการออกแบบชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่าย

เนื้อหา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนและ

การวัดผล7 ข้อ คือ

2.1.1. นักเรียนมีความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และบอกประโยชน์

ของการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

2.1.2. นักเรียนสามารถอธิบายความ

หมาย องค์ประกอบและจ�าแนกประเภทของโครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้

2.1.3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือก

ปัญหาเพื่อท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วตั้งสมมุติฐาน

จากปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ก�าหนดและควบคุมตัวแปร ก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

ได้

2.1.4. นักเรียนสามารถออกแบบวิธีการ

ทดลอง วางแผนในการทดลอง ได้อย่างเป็นระบบ และ

เขียนเค้าโครงของโครงงานได้

2.1.5. นักเรียนสามารถด�าเนินการท�าโครง

งานตามเค้าโครง และลงมือท�าการทดลอง ได้อย่างเป็น

ระบบ

2.1.6. นักเรียนสามารถบันทึกข ้อมูล 

วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลและเขียนรายงานได้

2.1.7. นักเรียนสามารถน�าเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้

2.2. ก�าหนดเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด

กิจกรรมมีขอบข่ายเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมที่ 1 สร้างแรงจูงใจ มีเนื้อหา

และกิจกรรมเกี่ยวกับเร่ืองวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชุดกิจกรรมท่ี 2 สร ้างองค์ความรู ้ 

มีเน้ือหาและกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความหมายและ

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุดกิจกรรมท่ี 3 สร้างสรรค์ผลงาน 

มีเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับเร่ืองการคิดและการเลือก

หวัเร่ืองหรอืปัญหาท่ีจะศกึษาการจดัท�าเค้าโครงของโครง

งานวิทยาศาสตร์

2.3 ก�าหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยพจิารณา

ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาในชุด

กิจกรรมแต่ละชุด ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 

1. ขั้นสร้างความสนใจ ได้แก่ การน�า

เสนอข้อมูล เล่าเร่ือง/ เหตุการณ์ ให้ค้นคว้า/ อ่านเรื่อง 

อภิปราย/ พูดคุย สนทนาเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกับความรู้

เดมิท่ีเพิง่เรยีนมารูม้าแล้วเป็นตวั กระตุน้ให้นกัเรยีนสร้าง

ค�าถาม ก�าหนดประเด็นที่จะศึกษา

2. ขั้นส�ารวจและค้นหา ได้แก่ การจัด

กจิกรรมหรอืสถานการณ์เพือ่กระตุน้ ยัว่ย ุหรอืท้าทายให้

นกัเรยีนตืน่เต้น สงสยั อยากรูอ้ยากเหน็ หรอืขดัแย้ง เพือ่

น�าไปสู ่การแก้ปัญหา การศึกษา ค้นคว้า หรอืการทดลอง

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ได้แก่ 

การให้นักเรียนด�าเนินการส�ารวจ ทดลอง ค้นหา และ 

รวบรวมข้อมลู วางแผนก�าหนดการส�ารวจตรวจสอบ หรือ

ออกแบบการทดลอง ลงมอืปฏบิตั ิเช่น สงัเกต วดั ทดลอง 

รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

4. ขัน้ขยายความรู้ ได้แก่ การให้นกัเรยีน

น�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจและค้นหามา วิเคราะห์ แปล

ผล สรปุและอภปิราย พร้อมทัง้น�าเสนอผลงานในรปูแบบ
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ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผัง ผลงานมีความ

หลากหลาย

5. ขั้นประเมินได้แก่ การให้นักเรียนท�า

ใบกิจกรรมและท�าแบบทดสอบประจ�าชุดกิจกรรม

3. ขั้นการสร้างชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์

การสร้างชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย คู่มือ

ครู คูมื่อนกัเรยีน ใบความรู.้ ใบกจิกรรม. แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบทดสอบประจ�าชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์แผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเนื้อหาเป็น 3 

ชุดกิจกรรมย่อยๆ ชุดกิจกรรมและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ผ่านการตรวจพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน 

วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (Item 

Objective Congruence Index) (สมนึก ภัททิยธนี, 

2546, 221) ส�าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนน�าไปวเิคราะห์ค่าความยาก อยูร่ะหว่าง .30-.75 ค่า

อ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ .20-.60 ค่า ความเชือ่มัน่เท่ากับ .80 

4. ขั้นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข

การตรวจสอบคณุภาพของชดุกจิกรรมโครงงาน

วทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผูวิ้จัยด�าเนินการตรวจ

สอบคุณภาพของชุดกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้

4.1 น�าชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่

สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกต้องและน�าไปปรับปรุงแก้ไข 

4.2 น�าชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่

ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out ) กับ

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ของโรงเรียนแกลง “ 

วิทยสถาวร ” อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง โดยทดลองใช้แบบรายบุคคล กลุ่มเล็ก และ

กลุ่มใหญ่ 

5. ขั้นการประเมินผลประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

น�าชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้สอน

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1โรงเรียน

ช�านาญสามัคคีวิทยา ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง จ�านวน 40 คน ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ด�าเนินการสอนโดยใช้ชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโครงงาน

วทิยาศาสตร์ โดยน�าคะแนนเฉลีย่จากการท�าแบบทดสอบ

ประจ�าชดุกจิกรรม 3 ชดุ ของนกัเรยีนท้ังหมด มาคดิเป็น

ร้อยละ เทียบเกณฑ์ 80 ตัว แรก(E
1
)และคะแนนเฉลี่ย

จากการท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนและคะแนนจากการปฏิบัติการจัดท�าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ ท้ังหมดมาคิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ 80 ตวั

หลัง(E
2
) โดยใช้สูตร E

1
// E

2
 ของ ทักษิณา วิไลลักษณ์ 

(2551 ,หน้า 115)

E
1
 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ

E
2
 =ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึง

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยหาค่า t-test (Dependent 

sample)

ผลการวิจัย
การวิจัยได้ผล ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมประกอบด้วย คู่มือครู คู ่มือ

นักเรียน ใบความรู้. ใบกิจกรรม. แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบทดสอบประจ�าชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ชุดกิจกรรมคือ ชุด

กิจกรรมที่ 1 สร้างแรงจูงใจ ชุดกิจกรรมที่ 2 สร้างองค์

ความรู้ ชุดกิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบ

การเรียนการสอนเป็นแบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบ
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ด้วย 5ขั้นคือสร้างความสนใจ (engagement) ขั้น

ส�ารวจและค้นหา (exploration) ข้ันอธิบายและลงข้อ

สรุป (explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 

ขั้นประเมิน (evaluation) 

2. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 

81.63/84.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดไว้

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลัง

เรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมุติฐานก�าหนด

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ

แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม 60 653 81.63

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดท�าโครงงาน 100 3379 84.49

N = 40

จากตารางที่ 1 พบว่า พบว่า นักเรียนท�าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.63 และท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดท�าโครงงานด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 84.49 ดังนั้นชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E
1
/E

2
 เท่ากับ 

81.63/84.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก�าหนด

การทดสอบ N x S.D. ∑D ∑D
2

t

ก่อนเรียน 40 34.93 5.12
609 9,289 *146.04

หลังเรียน 40 50.15 5.08

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t 
(.05, df =39 )

 = 1.642 (ทดสอบทางเดียว)

จากตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาโครงงานวทิยาศาสตร์ ก่อนเรยีนและหลงัเรียน 

โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อภิปรายผล
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผลการวิจัยและ

การอภิปรายผลตามจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน พบว่า ชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E
1/
E

2
 เท่ากับ 81.63/84.49 

ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ 

โดยมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ

เก่ียวกับการสร้างชุดกิจกรรม ศึกษาปัญหาการเรียนรู้ 

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ คัดเลือกเน้ือหาเพ่ือท�าเป็นชุดกิจกรรม 
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ก�าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู ้ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของชุด

กจิกรรม และน�าชุดกจิกรรมทีส่ร้างข้ึนผ่านการตรวจสอบ

จากผู้เชี่ยวชาญในด้านความถูกต้องและความยากง่าย

ของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม นอกจากนี้ชุดกิจกรรม 

ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนยังมีการทดสอบประสิทธิภาพตามข้ัน

ตอนของทักษิณา วิไลลักษณ์ (2551 ,หน้า 115) โดย

ท�าการทดสอบแบบเดี่ยวกับนักเรียนที่มีผลการเรียน สูง 

กลาง ต�่า และแบบกลุ่มเล็ก จ�านวน 9 คน เพื่อหาข้อ

บกพร่องของชดุกจิกรรมในด้านความถูกต้อง ชดัเจนของ

ภาษา ความเหมาะสมของใบงานและแบบฝึกหัดของชุด

กิจกรรม และเวลาที่ใช้ในการท�ากิจกรรม จึงมีการแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของชุดกิจกรรม ก่อนน�าไปทดลอง

ภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง

ชุดกิจกรรมที่ผู ้วิจัยสร ้างขึ้นมี เนื้อหาของ

กิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้

และสอดคล้องกบัแนวคดิของนิพนธ์ ศขุปรดี ี(2525,หน้า 

46)ทีก่ล่าวไว้ว่า การจดัประสบการณ์การเรยีนไปทลีะขัน้

ตอนย่อยๆเพือ่น�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายเช่น เริม่ต้นจาก

เนือ้หาทีง่่ายไปหายาก มตีวัอย่างและกจิกรรมให้นกัเรยีน

ฝึกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้เกี่ยวกับ

การท�าโครงงานวทิยาศาสตร์ เช่น การก�าหนดปัญหาต้อง

ใช้ทักษะการสังเกต ในการศึกษาค้นคว้าต้องใช้ทักษะ

การทดลอง การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติและ

การบันทึกผลการทดลอง ทักษะการตั้งสมมติฐานและ

ตัวแปร ในการสรุปผลการทดลองต้องใช้ทักษะการจัด

กระท�าและการสื่อความหมายข้อมูล รวมทั้งทักษะการ

ตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป เป็นต้น นอกจาก

นี้ การท�ากิจกรรมต่าง ๆ ยังมีกระบวนการกลุ่ม เป็นการ

ฝึกให้นักเรียนท�างานร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือกัน

ภายในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการ

วางแผนอย่างรอบคอบเป็นขัน้ตอน บนัทกึผลตามความ

เป็นจริง และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 สร้างแรงจูงใจ มีเนื้อหาและ

กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชุดกิจกรรมที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มีเนื้อหาและ

กิจกรรมเกี่ยวกับเร่ืองความหมายและประเภทของโครง

งานวิทยาศาสตร์

ชุดกิจกรรมท่ี 3 สร้างสรรค์ผลงาน มีเนื้อหา

และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการคิดและการเลือกหัวเร่ือง

หรือปัญหาที่จะศึกษาการจัดท�าเค้าโครงของโครงงาน

วิทยาศาสตร์

นอกจากการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์จะเน้นให้

ผูเ้รยีนใช้ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์แล้ว การน�า

โครงงานวทิยาศาสตร์มาจดัเป็นชดุกจิกรรมยงัมส่ีวนช่วย

ให้การเรียนการสอนสะดวกสบายขึ้น ดังที่ บุญเกื้อ ควร

หาเวช (2543, หน้า 110) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

ชุดกิจกรรม ว่าช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ

คิดเห็น ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกท้ังยังช่วยให้

ผู้เรียนรู้จักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผู้อื่น 

 จากการพฒันาชดุกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์

อย่างมรีะบบและมกีจิกรรมการเรยีน การสอนทีมุ่ง่เน้นให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ใน การแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง จงึส่งผลให้ชดุกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ตั้งไว้

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลัง

เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุด

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า

ชดุกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้ เป็นกจิกรรม
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วิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ 

มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ได้

พัฒนากระบวนการคิด เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ออกแบบ ดัดแปลงหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ออกแบบ

การทดลองซึ่งเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่มีคุณค่าฝึกการแก้

ปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งด้วยตนเองและการร่วมงาน

กับผู ้อื่น ตลอดจนความเชื่อในหลักการและเหตุผล 

ความรู้ ความจริงที่พิสูจน์ได้ เป็นไปตามที่ สถาบันส่ง

เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530) อ้าง

ถึงใน บูรชัย ศิริรมหาสาคร, 2548, หน้า 10) กล่าวถึง

หลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มวางแผน 

และด�าเนนิการศกึษาด้วยตนเอง รวมทัง้ ธรีะชยั ปูรณโชติ 

(2531, หน้า 3) กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ช่วย

ส่งเสรมิให้จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน

วิทยาศาสตร์สัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนา

ให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท�าเป็นและมีความสามารถในการ

แก้ปัญหา ซ่ึงชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นสอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของโครง

งานวิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยให้นักเรียนก�าหนดปัญหา

หรอืเลอืกหวัข้อทีส่นใจ แล้วด�าเนนิการวางแผนการศกึษา

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การทดลองและสรุปผลการ

ศกึษาค้นคว้า จงึส่งผลให้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียน

โครงงานวทิยาศาสตร์เพ่ิมขึน้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั

แนวคิดของลัดดา ศุขปรีดี (2523,หน้า 31)ได้กล่าวไว้

ว่า ชุดกิจกรรมช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนอย่าง

น่าเชื่อถือได้เพราะชุดการสอนผลิตขึ้นด้วยวิธีการเข้าสู่

ระบบ โดยมีการทดลองใช้ และปรับปรุงจนกระทั่งแน่ใจ

ว่าได้ผลดีหลายครั้ง 

จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพราะ

ผู้เรียนสามารถค้นหาค�าตอบของปัญหาที่ตนเองสงสัย 

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์จากการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ และ

สามารถน�าความรูท้างวทิยาศาสตร์ไปใช้ให้เกดิประโยชน์

เป็นการบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ท่ีมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้เป็นผู ้เรียนรู ้และ

ค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการ

และองค์ความรู้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ก่อนด�าเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรอธิบายวิธีการเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมอย่างละเอียดให้นักเรียนเข้าใจบทบาท 

หน้าท่ีของแต่ละคนในกลุ่ม และขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยให้ค�า

ปรึกษาเพื่อให้ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

1.2 การคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ของ

ผู้เรียนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยาก ครูควรกระตุ้นให้นักเรียน 

เลือกปัญหาที่สนใจจริง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น

ในการแสวงหาค�าตอบของปัญหานั้นๆ 

1.3 การท�าโครงงานวิทยาศาสตร ์ต ้อง

เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา 

ผู ้ปกครองและผู ้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนท�า ครูผู้สอน ควรประสานงาน

กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว เพ่ือให้การท�าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

1.4 การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์อาจต้องใช้

เวลานาน ครูควรใช้เวลานอกห้องเรียนเพิ่มเติมในการจัด

กจิกรรมบางส่วน เช่น การทดลองหรอืการเกบ็ข้อมลูท่ีไม่

สามารถท�าเสร็จสิ้นในชั่วโมงเรียน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ 

2.2 ควรสร้างชุดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเข้า
มามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอื่นๆ 
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บทคัดย่อ
การวจิยั เรือ่ง การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งระบบสรุยิะ ชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่4 มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่พฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ เรือ่งระบบสรุยิะส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ให้มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งระบบ

สุริยะของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรยีน ทีมี่ต่อหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์เรือ่งระบบสรุยิะชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) 

จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 20 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test )

ผลการวจิยัพบว่าหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง ระบบสรุยิะ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 

ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.54/86.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรือ่งระบบสรุยิะชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 ท่ีได้รบัการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์คะแนน

หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท่ีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 

4.50 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54 

คำาสำาคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, สาระวิทยาศาสตร์, ระบบสุริยะ

Abstract
The purposes of this research were (1) to develop an electronic book and to validate its 

efficiency based on 80/80 criteria. (2) to compare the students achievement before and after 

learning with electronic book. (3) to examine the satisfaction of the students who had studied 
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with the electronic book. In developing the electronic book , the sample used this research was 

20 students Prathom Suksa 4 Level in the academic year 2012 of Watslang school in Chanthaburi 

Province , derived by cluster random sampling. The statistics used for analyzing were percentage, 

mean, standard deviation and t-test.

The research result revealed that the electronic book in Science on the topic of Solar system 

was developed, the effectiveness of the electronic book was 83.54/86.83 which met the standard 

criteria of 80/80, the students achievement after using the electronic book was significantly higher 

than that before using it at the .01 level and the satisfaction of the students who had studied with 

electronic book was at high level with the average of 4.50 and the standard deviation was 0.54 .

Keywords : Electronic Book, Science, Solar System

บทนำา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต และวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุก

คนทั้งในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอด

จนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่

มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน

และการท�างาน วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาวิธีคิด ทั้งความ

คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 

มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย

ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบ

ได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็น

สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ดงันัน้ทกุคนจึงจ�าเป็นต้องได้รบั การ

พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน

ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นสามารถ

น�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92) 

ดาราศาสตร์ (Astronomy) คือสาขาหน่ึง

ของวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงในจักรวาล (วิภู 

รุโจปการ, 2550, หน้า 12) ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ

ได้บรรจุเนื้อหาสาระลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ส�าหรับชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 4 มาตรฐาน ว 7.1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง

ระบบสุริยะ ก�าหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้ดังนี้ 

“ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง 

และมีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ คือ ดาวเคราะห์แปดดวง 

ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุ

ขนาดเล็กอื่น ๆ ส่วนผีพุ่งไต้ อุกกาบาต อาจเกิดมาจาก

ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ ” 

(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 87) 

“จากประสบการณ์ในการสอนสาระวิทยาศาสตร์ของ

ผู้วิจัย นักเรียนท่ีเรียนเนื้อหานี้มาแล้วส่วนใหญ่ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเรื่องระบบสุริยะ เนื่องจากเป็น

เรื่องที่อยู่ไกลตัว เนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรม ผู้เรียน

ไม่สามารถเห็นของจริงได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล และอ่านหนังสือแบบ

เรยีนเพยีงอย่างเดยีวเป็นเรือ่งยากท่ีผูเ้รยีนจะเข้าใจเนือ้หา

ทุกคน ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนจะมีระดับการรับรู้ 

และการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนบางคนสามารถเรียน

รู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ได้ช้า ท�าให้ผล การเรียนรู้ต่างกัน

ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้” ซึ่งสอดคล้องกับการ

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ปีการศึกษา 2553 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดของจังหวัดจันทบุรี มีคะแนน
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เฉลี่ยร้อยละ 43.85 และมาตรฐาน ว 7.1 มีคะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 34.55 และโรงเรยีนวัดแสลง(เขมราษฎร์วิทยาคาร) 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.28 และในมาตรฐาน ว 7.1 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.45 (ส�านักทดสอบทางการ

ศึกษา, 2554) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลการประเมิน

ค่อนข้างน้อยในด้านของเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้นสื่อการ

เรียนการสอนจึงมีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสังคมโลกใน

ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่โลกไร้พรมแดนการใช้

ส่ือประเภทเทคโนโลยสีารสนเทศจึงมบีทบาทมากขึน้ด้วย 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2553, หน้า 23) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Book) หรือที่นิยมเรียกว่ากันอย่างแพร่หลายว่า e-book 

เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านวงการหนังสือ ห้องสมุด และ

เทคโนโลยีการศกึษา ทัง้นีเ้พราะหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์ได้

น�าเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีศักยภาพทั้งด้าน

การบันทึก และการน�าเสนอ การถ่ายส่งเนื้อหาสาระหรือ

องค์ความรู้สู่ผู้อ่านในรูปของสัญญาณดิจิตอล (จิระพันธ์ 

เดมะ, 2545, หน้า 1- 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ

สร้างจุดเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์

ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ 

และอีกประการหน่ึงที่ส�าคัญคือ สามารถปรับปรุงข้อมูล

ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาซึ่งสมบัติเหล่านี้ไม่มีในหนังสือ

ธรรมดาทั่วไป (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2551, หน้า 14) 

จากข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท�าให้ผู้วิจัย

เห็นความส�าคัญของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถม

ศกึษาปีที ่4 โดยผู้วจิยั ได้ออกแบบให้มเีนือ้หาสอดคล้อง

ตรงตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตวัชีวั้ดของหลกัสตูรการ

ศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยสมบัติและ

จดุเด่นของหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ด้านการน�าเสนอเนือ้หา

สาระในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับสื่อนับเป็นสื่อที่

น�าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาผสมผสานกับ

การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เหมาะ

สมสอดคล้องกับความต้องการและวัยของผู้เรียน ส่งผล

ให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติของระบบสุริยะได้

ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่

พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จะเป็นส่ือเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระ

วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้

มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อใช้เป็นสื่อและ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติของผู ้ เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง

ระบบสุริยะส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบสุริยะ ของ

นักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง 

ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เร่ืองระบบสุริยะของนักเรียนหลังได้รับการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อน

การเรียน
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเครือข่าย 9 วัดพัฒนา 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 

1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 9 โรงเรียน 

จ�านวนนักเรียน 206 คน ประกอบด้วย โรงเรียน

วดัดอนตาล โรงเรยีนวดัทองท่ัว โรงเรยีนวัดแสลง โรงเรยีน

วัดจันทนาราม โรงเรียนวัดพลับพลา โรงเรียนวัดโป่งแรด 

โรงเรียนวัดคมบาง โรงเรียนวัดเนินสูง และโรงเรียน

วัดเนินยาง 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสลง 

(เขมราษฎร์วิทยาคาร) จ�านวน 20 คน ได้มาจากการสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย

ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

2.1 ตัวแปรต้นได้แก่ การเรียนผ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ

สุริยะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ

สุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. ด้านเนื้อหา

หนังสื อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส ์ ส า ร ะกา ร เรี ยนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 

สร้างข้ึนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้ ข้อมูล

พื้นฐานระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก 

ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาว

เนปจูน ดาวเคราะห์แคระ และวัตถุอื่น ๆ ในระบบสุริยะ 

4. ระยะเวลาการทดลอง

ท�าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2555 ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระ

การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 

4 เร่ือง ระบบสริุยะ ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวจิยัโดยน�าแนวคดิ

กระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนของฉลอง ทับศรี (2549, หน้า 12) มาใช้ใน

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้น

ตอนดังนี้

1. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)

1.1 วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัย

ได้ศกึษาข้อมลูสภาพปัญหาของนกัเรียน และครูผูส้อนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสัมภาษณ์ พบว่า เรื่องระบบ

สุริยะมีเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรมเข้าใจยาก และผู้สอนขาด

สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต�่า

1.2 วิเคราะห์เน้ือหา ผู้วิจัยได้ศึกษามาตรฐาน

และตัวชี้วัด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์และ

อวกาศ เพือ่ให้ทราบถงึตวัชีว้ดั ขอบข่ายของเนือ้หาสาระ

2. ขั้นการออกแบบ (Design) 

ผู ้วิจัยออกแบบเนื้อหาบทเรียน ล�าดับขั้น

ตอนการท�างานและวิธีการน�าเสนอในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้

2.1 การก�าหนดจุดประสงค์ ผู้วิจัยได้ก�าหนด

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร

2.2 ก�าหนดเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาหนังสือเรียน 

คู่มือ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เร่ืองระบบสุริยะ น�ามา

วิเคราะห์เนื้อหาแล้วก�าหนดเป็นหัวเรื่องของบทเรียน 

2.3 การออกแบบหนังสืออิ เล็กทรอนิกส ์ 

ผูวิ้จยัออกแบบขัน้ตอนการท�างานและวธินี�าเสนอหนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ดังนี้
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ภาพท่ี 1  แผนผงัแสดงโครงสร้างการท างานของหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 3. ขั้นการพฒันา (Development) 
 ขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดน้ ารูปแบบเน้ือหาท่ีออกแบบไวม้าพฒันาเป็นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์โดย
มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
  3.1  การพฒันาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
   3.1.1 น าแผนเร่ืองราวบทเรียน (Storyboard) ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้มา
สร้างเป็นหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีออกแบบไว ้ โดยใชโ้ปรแกรม  Adobe Captivate 4.0 
   3.1.2  สร้างภาพเคล่ือนไหว สร้างปุ่ม  Macromedia Flash CS3 
  3.1.3  ตกแต่งภาพโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS3 
   3.1.4  ท าการบนัทึกเสียงอ่านประกอบบทเรียนโดยใชโ้ปรแกรม Sound Forge 8 
  3.1.5  เขียนแผน่ CD โดยใชโ้ปรแกรม Nero Burning Rom   
  3.2  จดัท าคู่มือการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์   

สารบญั 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

จุดประสงค ์

หนา้ปก 

บทเรียน แบบทดสอบ
หลงัเรียน 

ค าน า 

ออกจากบทเรียน 

เอกสารอา้งอิง 

1 8 9 10 11 12 5 6 7 2 3 4 

ผูจ้ดัท า 

ค าช้ีแจง 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงโครงสร้างการท�างานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3. ขั้นการพัฒนา (Development)

ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น�ารูปแบบเนื้อหาที่ออกแบบ

ไว้มาพัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยมีล�าดับขั้น

ตอนดังนี้ 

3.1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3 .1 .1  น� าแผนเรื่ อ ง ราวบทเรียน 

(Storyboard) ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มาสร้างเป็นหนังสืออิเลก็ทรอนกิส์ตามทีอ่อกแบบไว้ โดย

ใช้โปรแกรม Adobe Captivate 4.0

3.1.2 สร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างปุ่ม 

Macromedia Flash CS3

3.1.3 ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม 

Adobe Photoshop CS3

3.1.4 ท�าการบันทึกเสียงอ่านประกอบ

บทเรียนโดยใช้โปรแกรม Sound Forge 8

3.1.5 เขียนแผ่น CD โดยใช้โปรแกรม 

Nero Burning Rom

3.2 จัดท�าคู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

3.3 ตรวจสอบข้อผิดพลาดการท�างานของ

โปรแกรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดี

3.4 น�าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ 

ปรับปรุง ตามค�าแนะน�า

3.5 น�าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล้ว

ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ

3.6 ข้ันทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัย

ท�าการทดลองใช้และปรับปรุงคุณภาพแก้ไขหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นดังนี้

3.6.1 ทดสอบหน่ึงต่อหน่ึง น�าหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตาลซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมี
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ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ สภาพบริบทพื้นฐาน

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง จ�านวน 3 คนโดย

ท�าการทดลองใช้กบันักเรยีนทลีะคน เลอืกนกัเรยีนทีม่ผีล

การเรียนดี ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อตรวจ

สอบในเรือ่งล�าดบัขัน้ตอนของการน�าเสนอโดยสงัเกตการ

เรียนของนักเรียน ข้อบกพร่องด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อ

ความหมาย การใช้ภาษา ภาพประกอบ ล�าดับขั้นตอน

การท�างานของโปรแกรม ผลการสงัเกตพบว่าปุ่มเชือ่มโยง

หน้าดาวพธุใช้ไม่ได้ ผูว้จัิยได้แก้ไขท�าปุ่มเชือ่มโยง (Link) 

ใหม่ และทดสอบการใช้งานสามารถท�างานได้ราบรื่น

3.6.2 ทดสอบกลุ ่มเล็ก น�าหนังสือ

อเิล็กทรอนกิส์ทีไ่ด้ปรบัปรงุแก้ไขมาทดลองใช้กับนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตาล จ�านวน 6 

คน ที่มีระดับผลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อน ซึ่งไม่ใช่

กลุม่ตวัอย่างโดยผูส้อนแนะน�าการใช้ในช่วงแรก และคอย

สังเกตพฤตกิรรมของผูเ้รียน จับเวลาความเหมาะสมของ

เนือ้หาขณะนักเรยีนอ่านหนงัสอือเิล็กทรอนกิส์ ปรากฏว่า

เนื้อหาในแต่ละบทสามารถเรียนจบใน 1 ชั่วโมง 

3.6.3 ทดลองกลุ ่มใหญ่ น�าหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตาล 

จ�านวน 15 คน โดยในการทดลองนั้น ได้ให้นักเรียน

ท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

หลังจากนั้นจึงให้เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และท�า

แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน เมื่อเรียนบทเรียนครบ 12 

บทเรียนแล้วให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีน และท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ ที่

มีต่อหนังสอือิเลก็ทรอนกิส์ พบว่า หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ 

เรื่อง ระบบสุริยะส�าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

มีประสิทธิภาพ 82.33/84.22 เป็นไปตามตามเกณฑ์ 

80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์สงูกว่าก่อน

เรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากโดย

มีค่าเฉลี่ย 4.41 ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้คอยสังเกต

พฤตกิรรมเพ่ือตรวจสอบความสามารถในการท�างานของ

หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ ในลกัษณะการปฏสิมัพันธ์ระหว่าง

ผูเ้รยีนกบัหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ก่อนทีจ่ะน�าไปใช้จรงิ เมือ่

เรียนจบแล้วผู้วิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น�าเสนอ

เนื้อหาได้ถูกต้องและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นอย่างดี 

4. ขั้นการนำาไปใช้ (Implementation)

ผู้วิจัยน�าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ทดลองกับ

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

วัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ�านวน 20 คน ผู้วิจัย

ด�าเนินการทดลองดังนี้ 

4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์และข้อตกลงวิธีใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนทราบ 

4.2 นักเรียนศึกษา คู ่มือการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จากแผ่นโปรแกรม

4.3 นักเรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อ

ศึกษาความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

4.4 ด�าเนนิการจัดกระบวนการเรยีนรูด้้วยหนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “ระบบสุริยะ” เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 

เครื่องต่อจ�านวนนักเรียน 1 คน นักเรียนสามารถอ่านซ�้า

ได้ตามความต้องการให้นกัเรยีนอ่านทลีะบท ใช้เวลาเรยีน

วันละ1 ชั่วโมงในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ เมือ่ทบทวนเนือ้หา 

ตามต้องการแล้วท�าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

4.5 น�าคะแนนท่ีได้จากการท�าแบบฝึกหัดไป

วเิคราะห์คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีน เทยีบเกณฑ์ 80 ตวัแรก 

(E
1
)

5. ขั้นการประเมิน (Evaluation)

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 มีการประเมินผล ดังนี้ 

5.1 เม่ือเรียนจบบทเรียนท�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5.2 นักเรียนท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ

ของผู้เรยีนทีม่ต่ีอหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ เรือ่ง ระบบสรุยิะ

5.3 น�าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบฝึกหัด

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์

เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

5.4 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อน

และหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

5.5 น�าผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์เพื่อหา

ระดับความพึงพอใจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน 

โดยด�าเนินตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวทางวัดผลและ

ประเมินผลในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

และวิธีการสร้างแบบทดสอบวิธีการหาคุณภาพแบบ

ทดสอบ

1.2 ก�าหนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ

มาตรฐานการเรียนรู้

1.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนเป็นแบบปรนยั ชนดิ 4 ตวัเลอืก ให้ครอบคลมุเนือ้หา

และตัวชี้วัดที่ก�าหนด จ�านวน 35 ข้อ 

1.4 น�าแบบทดสอบทีส่ร้างขึน้เสนออาจารย์ผู้

ควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง

น�าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบลกัษณะข้อสอบ และความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

1.5 น�าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 

5 ท่าน ไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์ตั้งแต่ 0.5 

ขึ้นไป น�าไปใช้เป็นแบบทดสอบ จ�านวน 35 ข้อ น�าแบบ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธิไ์ปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถม

ศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ที่

ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างทีผ่่านการเรยีนเรือ่ง ระบบสรุยิะมาแล้ว 

จ�านวน 24 คน เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ได้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียนมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง .20 - .80 และ

ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ตัดข้อสอบที่มีค่า

ความยากง่าย (P) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ต�า่กว่าเกณฑ์ 

เหลือแบบทดสอบจ�านวน 30 ข้อ แล้วน�ามาหาค่าความ

เชื่อมั่นข้อสอบ ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.78 

2. แบบส�ารวจความพึงพอใจของนักเรียน 

ในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสุริยะ ซึ่งวัดความ

พึงพอใจด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต แบบส�ารวจ

เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ

สอบความตรงเชงิเนือ้หาและลงความคดิเหน็เพือ่หาดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 และน�ามา

วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α- Coefficient) ได้ค่าความเชือ่มัน่ของแบบส�ารวจความ

พึงพอใจ เท่ากับ 0.53 

ผลการวิจัย
1. ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบด้วย 

ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ มีเสียงประกอบ ค�าบรรยาย

ในบทเรียน ผู้เรียนสามารถฟังเสียงอ่านจากในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากน้ียังสามารถเช่ือมโยงเน้ือหา

สาระในเล่มและสามารถเชือ่มโยงกบัเวบ็ไซต์ภายนอกเมือ่

มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ผลดังภาพ
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ภาพที่ 1 หน้าปกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพที่ 2 หน้าสารบัญใช้เมาส์คลิกเลือกหัวข้อ 

ที่ต้องการศึกษา

  
ภาพที่ 3 หน้าบทเรียนให้นักเรียนเลือกศึกษาบทเรียน 

ที่ต้องการ

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างเนื้อหาของของบทเรียน

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 ได้ 83.54/86.83 เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก�าหนดไว้

3. การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีนทีเ่รยีน

โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ระบบสุริยะ ปรากฏว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้

4 .  ผู ้ เ รี ยนมี ความพึ งพอ ใจต ่ อหนั ง สื อ

อิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องระบบ

สุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจระดับมาก
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ เร่ืองระบบสริุยะส�าหรับนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

โรงเรียนวัดแสลง ตามเกณฑ์ 80/80 

การทดสอบระหว่างเรียน การทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ

จ�านวนผู้เรียน ค่าเฉลี่ย E
1

จ�านวนผู้เรียน ค่าเฉลี่ย E
2

( E
1
/ E

2
 )

20 100.25 83.54 20 26.05 86.83 83.54/86.83

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบระหว่างเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.54/86.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือ 80/80 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียน

โรงเรียนวัดแสลงก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ผลการเรียน N x SD ∑D ∑D
2

t

ก่อนเรียน 20 17.85 1.23 164 1,382 26.21**

หลังเรียน 20 26.05 0.89

t ( .01,19 ) = 2.539

จากตารางที ่2 พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งระบบสรุยิะ ของนกัเรยีน

โรงเรียนวดัแสลง หลงัได้รบัการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิ

ระดับ .01 

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนวัดแสลงที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายการประเมิน x SD ระดับความพึงพอใจ

1. การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน

2. ตัวอักษรในบทเรียนมีรูปแบบสวยงาม อ่านง่าย

3. สีตัวอักษรสวยงามน่าสนใจ

4. รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา

5. เสียงบรรยายมีความชัดเจน

6. ภาพวีดีโอและภาพเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจ

7. การโต้ตอบกับบทเรียนมีความเหมาะสม

8. การใช้งานและควบคุมบทเรียนสะดวกและง่าย

9. นักเรียนสามารถใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

10. ค�าถามในแบบทดสอบมีความชัดเจน

4.60

4.65

4.60

4.20

4.35

4.00

4.35

4.75

4.75

4.70

0.50

0.49

0.50

0.41

0.49

0.46

0.67

0.44

0.44

0.47

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

รวม 4.50 0.54  มาก
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จากตารางที ่3 พบว่าผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจของ

นักเรียนโรงเรียนวัดแสลงท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถม

ศกึษาปีที ่4 โดยรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ที่ 0.54 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 สรุปอภิปรายผล ผลได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.54/86.83 ซึ่งมีค่าตาม

เกณฑ์ 80/80 ถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถน�า

ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ที่เป็นเช่นนี้

เนือ่งจาก ผู้วจิยัได้พฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์อย่างเป็น

ระบบตามขั้นตอนการวิจัย โดยน�าแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

ดั้งเดิม (Generic Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

ขัน้การวเิคราะห์ ข้ันการออกแบบ ขัน้การพฒันา ขัน้การน�า

ไปใช้ และขั้นการประเมิน มาใช้ในการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง

ด้านเนือ้หา เทคนคิการผลติ และการวดัประเมนิผล แล้ว

น�ามาปรับปรุงแก้ไข ตามค�าแนะน�า มีการทดลองใช้ 

ปรบัปรงุแก้ไขก่อนน�าไปใช้เก็บข้อมลูจรงิ ท�าให้ได้หนงัสอื

อเิล็กทรอนกิส์ทีม่ปีระสทิธภิาพก่อนน�าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) 

เลาหจรัสแสง (2541, หน้า 27) ที่กล่าวว่า การออกแบบ

บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนให้เป็นไปอย่างมรีะบบและ

มีคุณภาพจะต้องก�าหนดขั้นตอนการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อน ขั้นตอนในการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นข้ันตอน ที่ส�าคัญที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งจะช่วยท�าให้การ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท�าคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีเรียนรู้โดย

ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาท่ี

เรียนมามากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากผู้วิจัยได้ออกแบบ ให้

นกัเรยีนสามารถเลอืกเรยีนเนือ้หาได้ตามความสนใจ และ

สามารถทบทวนบทเรียนได้ โดยไม่จ�ากัดเวลาช่วยให้

ผู้เรียนเกิดทักษะความช�านาญและจดจ�าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับบลูม (Bloom, 1976 ) ที่กล่าวว่า คนทุก

คนหรือเกือบทุกคนสามารถเรียนรู้วิชาใด ๆ ได้ถึงระดับ

หรือเกณฑ์ ที่ก�าหนดถ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกบัแต่ละบคุคลและให้เวลาส�าหรบัการเรยีนวชิา

นั้นมาก ๆ เพียงพอแก่ความสามารถที่จะเรียนและใน

ระหว่างทีเ่รยีนผูเ้รยีนจะได้รบัความช่วยเหลอืและแก้ไขข้อ

บกพร่องในการเรียนอย่างทันท่วงที นอกจากน้ีผู้วิจัยได้

พฒันาหนงัสอือเิล็กทรอนกิส์โดยใส่เสยีงบรรยายเพือ่ช่วย

นกัเรยีนทีอ่่านหนงัสอืไม่คล่องสามารถเรยีนรูโ้ดยฟังเสยีง

อ่าน จากบทเรียน ซึง่สอดคล้องกบัถนอมพร (ตนัพิพัฒน์) 

เลาหจรัสแสง (2541, หน้า 45) ที่กล่าวไว้ว่า หากผู้เรียน

มปีระสทิธภิาพทางการอ่านต�า่ การใช้ภาพและเสยีงในการ

ชีแ้นวทาง ถอืว่าเป็นทางเลอืกของการชีแ้นวทางการเรียน

รู้ที่เหมาะสมกว่าการใช้ข้อความเพียงอย่างเดียว 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมี

ความพึงพอใจระดับมาก (x= 4.50 ) เนื่องจากผู้วิจัย

ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง 

(Hypermedia Books) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา

สาระในเล่มและสามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก
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เม่ือมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการน�าเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระแบบ

สื่อผสมที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงเพลง และ

เสียงบรรยายประกอบ มีวีดีทัศน์สรุปเนื้อหาบทเรียนใน

แต่ละบท สอดคล้องกับ นภาภรณ์ ธัญญา (2551, หน้า 

32 ) ที่กล่าวว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมการสอนโดยใช้

เทคนิคเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนและ

ระหว่างเรียน มีแบบฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาค�าตอบได้ 

ท�าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนุกกับการเรียนและมี

ความสนใจการเรยีนมากย่ิงขึน้ ด้วยเหตนุีจึ้งท�าให้นักเรยีน 

มคีวามพงึพอใจต่อหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์เรือ่งระบบสรุยิะ

ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามหลักการ ของ พิสุทธา อารี

ราษฎร์ (2551, หน้า 174) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ ถ้า

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อสื่อ จะเป็นผลท�าให้นักเรียน

ยอมรับและตอบสนองการเรียนด้วยความเต็มใจโดยการ

สนใจเรยีนหรอืการเข้าร่วมกจิกรรม ซึง่มผีลท�าให้นกัเรยีน

มีผลการเรียนดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. การน�าหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์ไปใช้ควรแนะน�า

วิธีใช้ให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบ การใช้และการวัดผล

ประเมินผลก่อนเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเกิดจาก

การเรียนรู้อย่างแท้จริง

2. ในระหว่างการทดสอบวัดและประเมินผล ครู

ควรสร้างความตระหนัก และให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญ

ของการทดสอบเพื่อให้ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาก

การเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นสื่อสอน

ซ่อมเสริมและทบทวนเนื้อหาส�าหรับนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้า

ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลง

บนเว็บไซต์เพราะผู้เรียนสามารถเรียน บนเครือข่ายได้

สะดวกขึ้น 

2. ควรเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เกม แบบ

จ�าลองระบบสริุยะเพ่ือให้นกัเรียน เกดิการเรียนรูม้ากย่ิงขึน้
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา*

Factors Affecting Chinese Students’ Achievement  

In The Burapha University
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ภารดี อนันต์นาวี*** 

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมีวัตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยั

บูรพา กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้แก่ นักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาจ�านวน 198 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษาจีน ปัจจัยด้านผู้เรียน 

ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ .27 ถึง .90 ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบบมาตรฐาน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถอดถอย

พหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง(x =2.96) เมื่อ

จ�าแนกตามระดับปริญญา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (x =2.84) นักศึกษาจีนระดับ

ปริญญาโดยรวมอยู่ระดับดี (x =3.84) นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู่ระดับดีมาก (x =3.94).

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวร่วมกัน

มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 22

3. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา (Ŷ) มี 3 ตัวแปร 

ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X
5
 ) การท�างานระหว่างเรียน ( X

7
 ) แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม ( X

22
 ) 

โดยมีอ�านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบดังนี้ = 2.867 + .397 ( X
5
 ) + 

.208( X
7
 ) -.402(X

22
) 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this study were to evaluate the factors affecting Chinese students’ 

achievement in the Burapha University. The sample was 198 Chinese students in the Burapha 

University derived by Stratified Random Sampling. The research instrument used to collect 

data included the status of Chinese students, personal factors, family factors, university factors, 

friends and social factors. The discrimination valve of the question was between .27 to .90 and 

the coefficient reliability was at .97.The statistical devices used for the data analysis were Mean, 

Standard Deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Enter Multiple Regression 

Analysis and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

The finding of the study were as follows:

1. Chinese students’ achievement was rated th the moderate level (x =2.96). When it

divided to the level of education, undergraduate students’ achievement was rated at moderate 

level (x =2.84), master degree students’achievement was rated at the high-level (x =3.84), and 

the doctoral degree students’ was rated at the very high-level (x =3.94). 

2. There were 15 independent variables in the personal factors, family factors, university 

factors, friends and social factors affected the Chinese students’achievement in Burapha University 

at 22 percent

3. There were 3 independent variables predicted Chinese students’ achievement in Burapha 

University (Ŷ), there were: achievement motivation ( X
5
 ), work during study period (X

7
), society 

motivation and pressure (X
22
) with cooperative prediction at 16.20 percent as show in following 

prediction raw score equation:

Ŷ = 2.867 + .397 ( X
5
 ) + .208(X

7
) -.402(X

22
) 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) 

ของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มียุทธศาสตร์ที่ว่าการปรับตัวเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก ส่งเสรมิการพฒันาประเทศไทย

ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยและพัฒนา และการ

ฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาคในสาขาที่มีศักยภาพใน

การแข่งขัน โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามี

บทบาทส�าคัญ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตร

นานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตรร่วมกับสถาบัน

ต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษาและ

รองรบัตลาดแรงงานนานาชาต ิ(ส�านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ, 2554) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงได้มีโครงการรับอาจารย์และ

นักศึกษาจากแต่ละประเทศเข้าร่วมโครงการเป็นประจ�า

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา ลักษณะกิจกรรม

มีท้ังไปท�าวิจัยร่วมกันเข้าฟังบรรยายในช้ันเรียน ศึกษา

ดูงานสังเกตการจัดการศึกษา เรียนภาษาต่างประเทศ

เพื่อนบ้าน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความร่วม

มือกันและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการกัน (สุวิชัย 

โกศยัยะวฒัน์, 2551) จากนโยบายและโครงการดงักล่าว

เหน็ถงึบทบาทส�าคญัของสถาบนัอุดมศกึษาในการจดัการ

ศึกษานานาชาติ ปัจจุบันสถาบัน
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อุดมศึกษาไทยจ�านวนมากเป ิดหลักสูตร

นานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

มากกว่า 727 หลักสูตร 588 สาขาวิชา ทั้งในปริญญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเหล่านี้

ได้ดึงดูดให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน

อุดมศึกษาไทยทั้งในสังกัดและในก�ากับของส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในช่วงเวลาตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎคม 2553 จ�านวน 

103 แห่ง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มี

นักศึกษาต่างชาติจ�านวน 20,155 คน มีนักศึกษาจีนมี

จ�านวน 9,329 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 เป็นอันดับ

หนึง่ของนักศึกษาต่างชาต ิ(ส�านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา, 2553) โดยการจดัการศึกษามุง่เน้นคณุภาพ 

ผลสัมฤทธิม์กัจะถกูน�ามาเป็นประเดน็ในการศกึษาเสมอ 

เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแสดงถึงความ

ส�าเร็จของการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ถูกน�าใช้วัดความส�าเร็จ

ด้านการเรยีนของผูเ้รยีน (สรุตัน์ เตรยีวเจรญิ, 2543, หน้า 

2) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 

มีนโยบายการศึกษาที่จะด�าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี 

ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ว่า เพิ่มผลสัมฤทธิ์

ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ (ส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554, หน้า 88) 

มหาวิทยาลัยบูรพาเป ็นสถาบันอุดมศึกษา

ประจ�าภาคตะวนัออกของประเทศไทย เป็นมหาวทิยาลยั

สมบูรณ์แบบ การจัดการศึกษามีมาตรฐาน วิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยบูรพาคือ สร้างคนคุณภาพ สร้าง

ปัญญาให้แผ่นดินด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล 

เพ่ือน�าพาสังคมสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาและการเข้าสู่สากลของมหาวิทยาลัยบูรพามี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามีจ�านวนไม่น้อย 

อกีท้ัง ยงัท�าให้มหาวทิยาลัยปรบัรงุด้านการจดัการศกึษา 

ด้านบริการและด้านต่างๆมาตลอด และพัฒนาเพ่ือเดิน

เก้าสู่มหาวิทยาลัยสากล (Wei, 2553, p.2) ในปีการ

ศึกษา 2554 มีนักศึกษาจีนทั้งหมด 421 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.5 ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 710 คน 

นักศึกษาจีนกระจายศึกษาอยู่ตามคณะต่าง ๆ และสาขา

วิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก รวมทั้ง

หลกัสตูรนานาชาตแิละหลกัสตูรทัว่ไปต่างๆ แต่นักศกึษา

จีนยังประสบปัญหาในการเรียนหรือในการเรียนและใน

ด้านต่างๆ ผลการวิจัยของ เหวย (Wei, 2553, pp. 70-

71) ได้สรุปความคิดเห็นของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

บูรพา 10 คนท่ีสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนไว้ว่า 

เมื่อนักศึกษาจีนมาเรียนท่ีประเทศไทย ต้องปรับในด้าน

ภูมิอากาศ สังคม การเมือง กฎระเบียบสถานภาพทาง

เศรษฐกจิ ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรมไทยและชวีติความ

เป็นอยูข่องคนไทยมากยิง่ขึน้ นกัศกึษาจนีต้องเรยีนรูด้้วย

ตัวเองพร้อม ๆ กับการปรับตัวให้สามารถเข้ากับกลุ่ม

เพ่ือนท่ีเป็นชาวไทย อีกท้ัง นักศึกษาจีนส่วนมากไม่มี

ความตระหนักในการท�างานเป็นทีม ชอบต่างคนต่างท�า 

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจีนที่ไปท�างานพิเศษเพื่อหาเงิน

เป็นจ�านวนมาก ท�าให้นักศึกษาจีนส่วนหนึ่งไม่มีเวลา

ท�าการบ้านและอ่านหนงัสอื ไม่สามารถทุม่เทกบัการเรยีน

ได้อย่างเตม็ที ่ท�าให้เกดิปัญหาตามมาอกีมาก จากสภาพ

และปัญหาดังกล่าว เนื่องจากว่ายังไม่เคยมีคนท�าการ

ศึกษาที่เก่ียวข้องมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจท�าการวิจัยเรื่อง

ปัจจยัท่ีมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศึกษาจนี

มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถน�า

ไปใช้เป็นข้อมลูและแนวทางให้นกัศกึษาจนีในการพฒันา

ปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัศกึษาจนีดยีิง่ขึน้ และเป็นข้อมลูแก่ผูป้กครอง สถาบนั

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา

และการบริการส�าหรับนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพสูง

ขึ้น ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานานาชาติของ

มหาวิทยาลัยบูรพา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว 

ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมท่ีมีผลต่อผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยับูรพา

3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา จากปัจจัย

ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน

และสังคม

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถาน

ศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถาน

ศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล

ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และใช้เป็นข้อมลูแก่นกัศกึษา

ในพฒันาการปรบัปรงุตนเอง เพือ่ให้มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนดียิ่งขึ้น

2. ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลแก่

ผู ้ปกครอง ผู ้สอน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหาร

ส�าหรับนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่าวชาติอื่น ๆ เพื่อให้

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยคร้ังนี้ มุ ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย

บูรพา ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน 

ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน (GPA) ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาจีน

ทั้งหมด 421 คน ศึกษาอยู่ใน 12 คณะ มหาวิทยาลัย

บูรพา ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

314 คน ระดับปริญญาโท 101 คน และระดับปริญญา

เอก 6 คน

2.2 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั ได้แก่ นกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม

ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejci&Morgan, 

1970, pp.608-610) โดยการสุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratified 

random sampling) ตามคณะและระดบัปรญิญา ได้กลุม่

ตัวอย่างจ�านวน 201 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

3.1.1 ปัจจยัด้านผูเ้รยีน ประกอบด้วย1) 

เพศ 2) เจตคติต่อการเรียน 3) การปรับตัว 4) นิสัยการ

เรยี 5) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน 6) ความถนดัทาง

ภาษาต่างประเทศ 7) การท�างานระหว่างเรียน

3.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบ

ด้วย 1) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 2) ฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว 3) การสนับสนุนจากครอบครัว

3.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา ประกอบ

ด้วย 1)คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2)การวัดและ

ประเมินผล 3) การบริการของสถานศึกษา

3.1.4 ป ัจจัยด ้านเพ่ือนและสังคม 

ประกอบด้วย 1) ความสัมพันธ์ในกลุ ่มเพื่อน 2) 

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 

1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 

2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน ด้าน

ครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ได้

ด�าเนนิการสร้างตามกรอบแนวคิดและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content 

Validity) ทดลองเครื่องมือกับนักศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 30 คนได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ .27 

ถึง .90 และค่าความเชื่อมั่น .97 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำา

ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 201 ฉบับ ได้กลับคืน 198 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

99 โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น�า

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทุกฉบับมาด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ดังนี้

1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาจีนและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2. การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีดังนี้

2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 “ปัจจัย

ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน

และสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา” สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การ

ถอดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) และการ

วเิคราะห์การถอดถอยพหคูุณแบบปกต ิ(Enter Multiple 

Regression Analysis)

2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัย

ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน

และสังคมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา” สถิติที่ใช้ คือ การ

วิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) เพื่อเลือกสมการ

พยากรณ์ที่ดีท่ีสุดโดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้น ได้แก่ การ

แจกแจงของตัวแปรต้น และตัวแปรตามเป็นโค้งปกติ 

ตัวแปรต้นทุกตัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear) 

กับตัวแปรตาม ตัวแปรต้นทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์

กันเอง เพื่อป้องกันปัญหา multicollinearity โดย

พจิารณาจากค่าความคงทนของการยอมรบั (Tolerance) 

มีค่าไม่น้อยกว่า .20 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความ

แปรปรวน (VIF) มีค่าน้อยกว่า 10 (กริช แรงสูงเนิน, 

2555, หน้า 38)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

จ�าแนกตามระดับปริญญา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี

โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง นักศึกษาจีนระดับปริญญา
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โดยรวมอยู่ระดับดี นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวม

อยู่ระดับดีมาก

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้าน

เพือ่นและสงัคมกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา

2.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน มี 5 ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .05 

ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน นิสัยการเรียน ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ 

การท�างานระหว่างเรียน ส่วนตัวแปรเพศและการปรับตัว

มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

2.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ระดับ

การศึกษาของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจและการ

สนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

2.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา คุณภาพ

การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล และการ

บริการของสถานศึกษา ทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย

บูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1.4 ปัจจัยด้านเพื่อนและสังคม ปัจจัย

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวิทยาลยั

บูรพาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยความ

สัมพันธ์ในกลุ ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า 

ในปัจจยัด้านผูเ้รยีน ด้านครอบครวั ด้านสถานศกึษา ด้าน

เพือ่นและสงัคม ม ี15 ตวัแปรร่วมกนัมผีลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ได้

ร้อยละ 22 อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติท่ีิระดับ .05 ประกอบ

ด้วย เพศ เจตคติต่อการเรียน การปรับตัว นิสัยการเรียน 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรียน ความถนดัทางภาษาต่าง

ประเทศ การท�างานระหว่างเรียน รายได้ของครอบครัว

ต่อเดอืนมากกว่า 75,000 บาท รายได้ของครอบครวัต่อ

เดอืนน้อยกว่า 30,000 บาท การสนบัสนนุจากครอบครวั 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

การบริการของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม 

3. ผลการสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาจาก

ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้าน

เพื่อนและสังคม

ตัวแปรท่ีใช้ในการสร้างสมการพยากรณ์ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวิทยาลยับรูพา

ทีด่ทีีส่ดุได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีน ( X
5 
) และ

การท�างานระหว่างเรียน ( X
7
 ) แรงจงูใจและแรงกดดันทาง

สังคม (X
22
 ) ทั้ง 3 ตัวแปรสามารถร่วมกันสร้างสมการ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ŷ) ของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์

ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้

Ŷ = 2.867 + .397 (X
5
) + .208(X

7
) - .402(X

22
)

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง 

(x=2.96) เมือ่จ�าแนกตามระดบัปริญญา พบว่า นกัศึกษา

จนีระดับปริญญาตรีโดยรวมอยูร่ะดับปานกลาง (x =2.84) 
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นกัศกึษาจีนระดบัปรญิญาโดยรวมอยูร่ะดบัด ี(x =3.84) 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวมอยู ่ระดับดีมาก 

(x =3.94) ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามเกณฑ์การส�าเร็จตามหลักสูตรต้องได้ค่าระดับขั้น

เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 นักศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกตามเกณฑ์การส�าเร็จตามหลักสูตรต้อง

ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต�่ากว่า 3.00 

(ส�านักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา, 2552) ผลการ

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนแต่ละ

ระดับจากการวิจัยครั้งนี้ ถือว่าอยู่ในระดับเหมาะสม

2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถาน

ศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน 

ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวิทยาลยั

บูรพา

2.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน ตัวแปรเจตคติ

ต่อการเรียน นิสัยการเรียน แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความถนดัทางภาษาต่างประเทศ การท�างานระหว่าง

เรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยับูรพาอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนส่วนใหญ่มี

เจตคติต่อการเรียนที่ดี มีความสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 

คิดว่าการเรียนที่ดีจะส่งผลให้มีอานาคตที่ดี นักศึกษา

จีนส่วนใหญ่นิสัยการเรียนที่ดี ส่งงานที่อาจารย์มอบ

หมายภายในเวลาที่ก�าหนดทุกคร้ัง ก่อนสอบจะเตรียม

ตัวให้พร้อม มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ 

ด้วยตนเอง นักศึกษาจีนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง มีความคาดหวังต่อการเรียนสูง คิดว่า

ต้องทุม่เทเวลาให้กบัการเรยีนจะได้ประสบความส�าเรจ็ใน

อนาคตทีมุ่ง่หวงั นกัศกึษาจีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถใน

การใช้ภาษาต่างประเทศในการเรยีน การท�างานทีอ่าจารย์

มอบหมาย และในการสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างดี 

นกัศกึษาจนีทีม่กีารท�างานระหว่างเรยีนส่วนใหญ่ มคีวาม

ตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการเรียนสูง มีจิตส�านึกในการเรียน 

บริหารเวลาได้ด ีพยายามพัฒนาตนเองเพ่ืออนาคตท่ีด ีจึง

ท�าให้ปัจจยัดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของนักศึกษาจีน สอดคล้องกับผลการวิจัยของเจิง 

และคณะ (Zeng et al., 2006) พบว่า เจตคติต่อการ

เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

ปัจจุบัน ธัญศญา ธรรมิสกุล (2551, หน้า 99) ได้ท�าการ

ศึกษาพบว่า นิสัยในการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภูวดล เปี่ยม

จาค (2550, หน้า 59)ได้ท�าการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธิม์คีวามสมัพันธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม วนดิา ดแีป้น (2553, 

หน้า 160-163) ได้ท�าการศึกษา พบว่า ความถนัดทาง

ภาษาเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษา

อังกฤษ และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักศึกษาจีน 

โจว (Zhou, สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2555) กล่าวว่า 

การท�างานระหว่างเรียน อาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แต่ถ้าหากว่าบริหารเวลาได้ดีและอาจได้

ประสบการณ์และความรูท้ีม่ปีระโยชน์ต่อการเรยีน อกีทัง้ 

การท�างานระหว่างเรียนเป็นเร่ืองท่ียากล�าบาก เป็นการ

กระตุ้นให้ตนเองขยันมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี 

ตวัแปรเพศและการปรับตวัมคีวามสมัพันธ์กบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง

ไม่มนียัส�าคญัทางสถิติ ท้ังนีอ้าจเนือ่งจากนกัศกึษาจนีท้ัง

เพศหญิงและเพศชายมีความต้ังใจเพ่ือท่ีจะเรียนให้ส�าเร็จ

ตามที่ตั้งเป้าหมายให้ได้ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก จึงท�าให้นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ

เรียนสูง เพื่อบรรลุเป้าหมาย จึงท�าให้เพศมีความสัมพันธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

นักศึกษาจีนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ดี ไม่ว่าในด้าน

อาหารการกนิ สภาพอากาศ สิง่แวดล้อมหรือ มชีวีติความ

เป็นอยูอ่ย่างปกติสขุ จึงท�าให้การปรบัตวัมคีวามสมัพนัธ์

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ พรจันทร์ โพธนิาค (2554, 

หน้า 96-98) พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ การปรับตัวไม่

ได้ส่งผลให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ตัวแปร

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวและการสนับสนุนจากครอบครัวมีความ

สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้

อาจเนือ่งจากนกัศกึษาจีนมาเรยีนทีต่่างประเทศ ห่างใกล

จากครอบครวั มคีวามพึง่พาตนเองค่อนข้างสงู และชอบ

ความอสิระ จงึท�าให้ปัจจัยด้านครอบครวัมมีคีวามสมัพนัธ์

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวิทยาลยั

บูรพาอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2554) พบว่า การ

สนับสนุนการเรียนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

2.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา ตัวแปร

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน

ผล การบริการของสถานศึกษามีมีความสัมพันธ์กับผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีนมหาวทิยาลยับรูพา

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา

จีนขาดการประสานกับอาจารย์ผู ้สอนหรืออาจารย์ท่ี

ปรึกษา ก็ไม่สามารถใช้ทรัพยากรด้านนี้ให้เกิดประโยชน์

เท่าทีค่วร อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสอบถามนอก

ช้ันเรยีน อาจารย์ตรวจการบ้านแล้วให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่

นักศึกษายังไม่เพียงพอ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าผลการ

วัดและประเมินผลมีความตรงกับความรู้ความสามารถ

ของตนเอง นักศึกษาจีนส่วนใหญ่พักอยู่ที่หอพักนอก

สถานบัน อาจท�าให้การบริการบางด้านไม่ได้เข้าถึงและ

ทั่วถึง อีกทั้ง นักศึกษาอาจไม่ได้ให้ความสนใจและไม่ได้

ใช้ด้านบริการต่างๆให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร จึงท�าให้

ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของจรวย ค�าสะอาด (2550, หน้า 74) พบว่า ปัจจัยการ

บริการของสถานศึกษาไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัศกึษาเทียบโอนประสบการณ์อาชพีสูว่ฒิุการ

ศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2.1.4 ปัจจยัด้านเพ่ือนและสงัคม ตวัแปร

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยั

บูรพาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากนักศึกษาจีนคิดว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ท่ีดีไม่ใช่เง่ือนไขอย่างเดียวท่ีสามารถท�าให้หางานท่ีดีได้ 

อีกทั้งยังมีแรงกดดันจากสังคม นักศึกษาจีนอาจมีความ

เป็นตัวเองสูง ชอบความอิสระ ชอบท�าสิ่งที่อยากท�า ไม่

ชอบแรงพลักดันจากภายนอก จึงท�าให้ตัวแปรนี้มีความ

สมัพนัธ์ทางลบกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ (2554, 

หน้า 54) พบว่า แรงพลกัดนัภายนอกมผีลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน

ตวัแปรความสัมพันธ์ในกลุม่เพือ่นมคีวามสัมพนัธ์กบัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวิทยาลยับรูพา

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ เศรษฐวชิญ์ วงันนัท์ (2553, หน้า 63) พบว่า ความ

สัมพันธ์กับเพ่ือนไม่ส่งผลให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของผูเ้รยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นสงูชัน้ปี

ท่ี 2 สาขาวชิาเทคนคิการผลติ ในสถาบนัการอาชวีศกึษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา

ในปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้าน

สถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีทั้งหมด 15 ตัวแปร

ที่ร่วมกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย เพศ เจตคติต่อ

การเรียน การปรับตัว นิสัยการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556174

ทางการเรียน ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ การ

ท�างานระหว่างเรียน รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

มากกว่า 75,000 บาท รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

น้อยกว่า 30,000 บาท การสนับสนุนจากครอบครัว

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

การบริการของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน 

แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม ท้ังนี้อาจเนื่องจาก 

ปัจจัยทั้ง 4 ด้านล้วนมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ จิตใจ

ร่างกาย การเรียนรู้ของนักศึกษาจีน จึงท�าให้ร่วมกันมี

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัย

ของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ได้

ศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่ง

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี 4 ประการ 

ด้านนกัเรยีน ด้านโรงเรยีน ด้านครอบครวัและด้านชมุชน

3. ปัจจัยที่สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจีน มหาวิทยาลยับูรพา

3.1 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิท์างการเรยีนสามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนักศึกษาจีน

ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความ

คาดหวังต่อการเรียนสูง คิดว่าต้องทุ่มเทเวลาให้กับการ

เรียนจะได้ประสบความส�าเร็จในอนาคตที่มุ ่งหวัง จึง

ท�าให้ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปัจจัยที่

สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ดังที่ ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม 

(2544, หน้า 254) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นแรง

จงูใจทีส่�าคัญในการกระตุน้ผูเ้รยีนให้รู้จักตัง้เป้าหมาย และ

มคีวามพยายามหาทางไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการได้ ผูเ้รยีน

ที่ประสบความส�าเร็จในการเรียนมักมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

สูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจิง และคณะ (Zeng et 

al., 2006) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนส่ง

ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนปัจจุบัน 

3.2 แรงจงูใจและแรงกดดนัทางสงัคมสามารถ

พยากรณ์ผกผันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งน้ีอาจเนื่องจากนักศึกษาคิด

ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีไม่ใช่เงื่อนไขอย่างเดียว

ที่สามารถท�าให้หางานที่ดีได้ อีกทั้งยังมีแรงกดดันจาก

สังคม นักศึกษาจีนอาจมีความเป็นตัวเองสูง ชอบความ

อิสระ ชอบท�าสิ่งที่อยากท�า ไม่ชอบแรงพลักดันจาก

ภายนอก จึงท�าให้แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมเป็น

ปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ผกผันกับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ดังท่ี หวัง 

(Wang, 2555) ได้รายงานว่า มีนักศึกษาเกือบร้อยละ 

90 ทีก่�าลงัจะจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัก�าลงัมปัีญหา

ด้านแรงกดดันการจ้างงานทางสังคม สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ (2554, หน้า 54) พบ

ว่า แรงพลกัดนัภายนอกมผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

แรงพลักดันภายนอกมาจากครอบครัวสิ่งแวดล้อมและ

อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมทางสัมคม

3.3 การท�างานระหว่างเรียน สามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยบูรพา ท้ังนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนที่มี

การท�างานระหว่างเรียนส่วนใหญ่ มีความตั้งใจ ความมุ่ง

มั่นในการเรียนสูง มีจิตส�านึกในการเรียน บริหารเวลาได้

ดีพยายามพัฒนาตนเองเพ่ืออนาคตท่ีดี จึงท�าให้ปัจจัย

การท�างานระหว่างเรียนเป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนีมหาวิทยาลยับรูพา 

สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักศึกษาจีน โจว (Zhou, 

สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2555) กล่าวว่า การท�างาน

ระหว่างเรียน อาจมผีลกระทบต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียน 

แต่ถ้าหากว่าบริหารเวลาได้ดีและอาจได้ประสบการณ์

และความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียน อีกท้ัง การท�างาน

ระหว่างเรียนเพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ตนเองเป็นเร่ืองท่ียาก

ล�าบาก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้

ตนเองขยันมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูง 

ควรมีการสร้างแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจ

เสมอ ใช้เวลาปรับตัวเข้ากับการศึกษาและการใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศให้เร็วขึ้นมีเจตคติต่อการเรียนที่ดี ปรับนิสัย

การเรียนให้ดีขึ้น มีการวางแผนในการเรียนหรือกิจกรรม

ต่างๆอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน พัฒนา

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ 

เข้ากับเพื่อนต่างชาติและหาโอกาสสื่อสารกับเพื่อนต่าง

ชาติให้มากขึน้ เป็นคนใฝ่เรยีนรู ้ช่างคดิช่างถาม มปัีญหา

ในการเรยีนควรปรกึษากบัอาจารย์หรอืเพือ่นเพือ่ท�าความ

เข้าใจให้ดี ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีการท�างานระหว่างเรียน

ควรใช้ช่วงเวลาว่างศึกษาค้นคว้าความรู้ ใช้เวลาให้เกิด

ประโยชน์มากขึ้น วางแผนและบริหารเวลา เข้ากิจกรรม

ในมหาวิทยาลัย สร้างโอกาสฝึกงานเพื่อน�าความรู้และ

ทักษะที่ได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อีก

ทั้งเน่ืองจากสถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้สถานที่

ท่องเที่ยว มีความคึกคัก มีสถานที่บันเทิงค่อนข้างมาก 

นักศึกษาที่ท�างานใกล้สถานที่เหล่านี้ ควรใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียน หาหน่วยงานท�างานที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้หรืออนาคตตนเอง

2. ด้านครอบครัว ผู ้ปกครองไม่ว่ามีระดับ

การศึกษาสู งหรือต�่ า  ควร เอาใจใส ่นักศึกษาให ้

มากยิ่งขึ้น ทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 

โดยใช้โทรศพัท์ หรอือนิเทอร์เนต็ ตดิต่อตดิตามนกัศกึษา 

ให้ก�าลังใจแก่นักศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนให้

นักศึกษา นักศึกษาที่มีการท�างานระหว่างเรียนเพื่อฝึก

ประสบการณ์ ผู้ปกครองก็สามารถให้ค�าปรึกษาในเรื่อง

การท�างานหรอืเรือ่งการคบค้าสมาคมระหว่างบคุคล เพือ่

ส่งเสริมนกัศกึษาทัง้ด้านทรพัยากรและด้านจิตใจ เป็นผูท้ี่

ให้ค�าปรึกษาและการพึ่งพาที่ดีของบุตรหลาน

3. ด้านสถานศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความ

ส�าคญักบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของการจัดการ

ศกึษานานาชาต ิค�านงึถงึความต้องการของนกัศกึษาต่าง

ชาติ ในด้านการวัดและประเมินผล ควรมีวิธีหลากหลาย 

เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาได้ครบถ้วน 

จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น ควรช่วย

เหลือนักศึกษาจีนปรับตัวต่อแรงจูงใจและแรงกดดันทาง

สังคมได้ ช่วยนักศึกษาจีนแก้ปัญหาแรงกดดันทางสังคม

ให้มีประโยชน์ทางบวกส�าหรับนักศึกษาจีน เช่นปรับปรุง

หลกัสตูรให้มปีระโยชน์ต่อการท�างานในอนาคตมากยิง่ขึน้ 

ช่วยประสานงานกับหน่วยงานในสังคม เพื่อให้นักศึกษา

จนีได้มโีอกาสท่ีดมีากขึน้ในการฝึกปฏบิตังิาน โดยเฉพาะ

ให้การบริการข้อมูลข่าวสารในด้านการจ้างงานส�าหรับ

นกัศกึษาท่ีก�าลงัจะจบการศกึษา เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีหรือบคุคล

ในการประสานงานเพือ่ให้ค�าปรกึษา อ�านวยความสะดวก

แก่นักศึกษาต่างชาติ

4 .  ด ้ านเพื่อนและสั งคม นักศึกษาจีนมี

ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนท่ีดี ส่วนใหญ่อาจเป็นการ

ปฏสิมัพันธ์เกีย่วกบัด้านการใช้ชีวติ แต่ด้านการเรียนรู้อาจ

ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร นักศึกษาจีนควรตระหนัก

ถึงความส�าคัญในการท�างานเป็นกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างเพื่อนกล้าถามเพื่อนที่เรียนได้ดี และให้ค�า

ปรึกษากับเพื่อนที่เรียนอ่อน เพราะในสังคมปัจจุบัน ต่าง

คนต่างอยูจ่ะไม่สามารถสร้างพลงัท่ีเหนอืกว่าได้ นกัศกึษา

จนียงัควรปรบัตวัต่อแรงจงูใจและแรงกดดนัเป็นไปในทาง

บวก ให้ความส�าคญักบัการวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้า

สู่สังคมในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาจนี มหาวิทยาลัยบรูพา
2. ควรศกึษาปัจจัยท่ีมผีลต่อแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา 
3. ควรศึกษาแนวทางในการปรับตัวต่อแรงจูงใจ

และแรงกดดนัทางสงัคมส�าหรบันกัศกึษาจนีมหาวทิยาลยั
บูรพา 
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คุณภาพชีวิตในการทำางานของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี*

Quality of work life of teachers.Office of Secondary Education 

Area 20 Udon Thani Province

อมฤต หัศกรรจ์**

บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของครู เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคม

เศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาคุณภาพชีวิต

ในการท�างานของครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ตามความเห็นของ

ข้าราชการครู 2.เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

20 จังหวัดอุดรธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการท�างาน

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1.คุณภาพชีวิตการท�างานของครู ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการ

ท�างานของครทูกุด้าน ได้แก่ ด้านสขุภาพหน้าที ่ด้านสงัคมเศรษฐกจิ ด้านจติวิญญาณ และด้านครอบครวั อยูใ่นระดบั

มาก 2.ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่ท�างานในโรงเรียนที่มีขนาดต่าง

กัน มีคุณภาพชีวิตการท�างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

สุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน 3. ครูสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิต

วิญญาณ และด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT
The study of quality of life of teachers that effect to teachers working under the Office of 

Secondary Education Area 20 Udon Thani province for 4 aspects including ; health duty social 

economic spiritual and family. The purpose of this study was 1. To study the quality of life of 

teachers under the Office of Secondary Education Area 20 Udon Thani province with the teachers 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

**นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน้าที่ 179

opinion 2. To compare the quality of life of under the Office of Secondary Education Area 20 Udon 

Thani province discriminate by school size and experience.

The result of the study found that 1. The quality of life of teachers under the Office of 

Secondary Education Area 20 Udon Thani province were in much level for each aspect found 

that all aspects including ; health duty economic and social spirits and family in high level. 2. 

The teachers under the Office of Secondary Education Area 20 Udon Thani province who work 

in the different school size have no different for 4 aspects. 3. The teachers who have different 

experience the quality of working are not different for all aspects and each.

บทนำา
คุณภาพชีวิตในการท�างาน มีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งในการท�างานในปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่

ส�าคญั เป็นต้นทุนทางสงัคมทีม่คีณุค่า ในปัจจุบนัคนส่วน

ใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท�างาน ต้องท�างานเพื่อให้ชีวิต

ด�ารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคน

ต้องท�างานในที่ท�างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่

เหมาะสม ท�าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ

คุณภาพชีวิตส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ คือ 

ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประการที่สอง 

ช่วยเพิ่มขวัญและก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน

เป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท�างาน ประการสุดท้าย 

คุณภาพชีวิตการท�างานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้

ปฏบัิติงานด้วย (Huse & Cumming, 1985, หน้า 198 – 

199) ในการท�างานจะเน้นไปทีไ่ปทีก่ารสร้างความสบายใจ 

สภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ลอดภยั โดยเฉพาะพยายาม

สร้างให้คนท�างานมีความสุขกับงาน (Cascio.2003 : 

27-28) อันจะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ซึ่งส่งผลไปสู่

การมีแรงจงูใจในการท�างานมากขึน้ และช่วยเพ่ิมผลผลติ

ได้มากขึน้ด้วย ในการท�างานจะพบปัญหาต่าง ๆ  เป็นต้น

ว่า ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขาดความมั่นคง

ในหน้าทีก่ารงาน ขาดเวลาส่วนตวั ไม่ได้รบัความยุติธรรม 

ไม่ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ งานหนักเกินไปและขาด

ความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา (สุภารัตน์ น�้าใจดี, 

2548, หน้า 118 - 119) ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการ

พิจารณาแก้ไข จะบั่นทอนจิตใจและมีผลถึงระบบการ

ท�างานดังนั้น คุณภาพชีวิตการท�างาน จึงเป็นเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบโดยตรงต่อลกูจ้างชัว่คราวรายปีเป็นอย่างมาก 

ซึง่ถ้าหากเกดิสภาพปัญหาคุณภาพชวีติการท�างานทีไ่ม่ได้

มาตรฐาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพในสภาพ

วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบด้านค่า

ตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ และความมั่นคงก้าวหน้าใน

อาชีพ กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อความเจรญิก้าวหน้าในการบรหิารองค์กรอย่างแน่นอน

การจดัการศกึษาของสถานศกึษามอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 

5 ด้าน ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษารวม

ทั้งสภาพแวดล้อมและการบริการปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดใน

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ คือ ครู 

ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ คุณภาพ

ของตัวครู และคุณภาพการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้

และประเมินผลของครู ครูท่ีดต้ีองมคีวามศรัทธาในอาชพี 

เมตตาและเอาแต่ใจใส่ลูกศิษย์เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูก

ศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชนได้

ดีและ สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน (ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความ

รู้ให้ผู้เรียนได้) อย่างมีความเชื่อว่า .”เด็กทุกคนมีความ

สามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้” จึง

จะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่

ใช้ในการสอนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการ

สอน หรือการจัดการเรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
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สามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครู

มืออาชีพต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัด

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หมั่นปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามอย่างสม�่าเสมอ และ

ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะ

ในการด�ารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึ่ง

ประสงค์อย่างยั่งยืน พร้อมท่ีจะเจริญเติบโตท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา และเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศ

ชาติในอนาคต (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, 2554, หน้า 5-6)

ดงันัน้ ผูศึ้กษาค้นคว้ามคีวามประสงค์ทีจ่ะศกึษา

คุณภาพชีวิตในการท�างานของครู สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 20 จังหวัดอดุรธาน ีเพือ่

เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ปฏบัิติหน้าที ่เพือ่ให้เกดิ การจัดการศกึษาอย่างมคุีณภาพ

มากขึ้นสภาพสังคม ผู้ปกครอง ชุมชน มีความต้องการ

ให้โรงเรียนทั่วไปและรวมถึงโรงเรียนในสังกัด ส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 20 ต้องจัดการศกึษา

เพ่ือคณุภาพชวีติ และเพือ่จะได้ทราบว่าความคิดเหน็ของ

บุคลากรครูที่มีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีต่างกัน จะมี

ความคิดเห็นต่างกันหรือไม่ บุคลากรเหล่านี้มีความรู้สึก

พึงพอใจในความเป็นอยู่และมคีณุภาพชวิีตเป็นอยู่อย่างไร

ในขณะที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียน

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของครู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้าน

สังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว ทั้ง

โดยรวมและจ�าแนกเป็นรายด้าน 

2.เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 20 จังหวัดอุดรธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการท�างาน

สมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า
1.ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีขนาดโรงเรียน

ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�างานแตกต่างกัน

2.ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์

ท�างานต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�างานแตกต่างกัน

วิธีการศึกษาค้นคว้า

การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ได้ศึกษากับประชากร

กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูใน

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

จังหวัดอุดรธานี จ�านวนครู 2,823 คน จ�านวน 63 

โรงเรียน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้มา

จากประชากรท่ีเป็นครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้

จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random 

sampling) ตามโดยใช้ขนาดของโรงเรยีนเป็นชัน้ของการ

สุม่ (Strata) และมโีรงเรียนในแต่ละชัน้เป็นหน่วยของการ

สุ่ม (Sampling unit) ซ่ึงผู้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาแล้ว

เห็นว่า ขนาดของโรงเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับขนาดของ

ชุมชน โดยชุมชนท่ีมขีนาดใหญ่จะมคีวามหลากหลายทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพของความเป็นอยู่ แหล่งการ

เรียนรู้ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ตลอด

จนความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าชมุชนขนาดเลก็ และ

อาจเป็นเหตุปัจจัยท�าให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพ

ชีวิตในภายในกลุ่มประชากร ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงจัดกลุ่ม

ขนาดของโรงเรียนเพ่ือความสะดวกในกระบวนการสุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้ ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 

เครตซี่ และมอร์แกน (Kregcie & Morgan, 1970, p. 

608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 338 คน
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ล�าดับ บุคลากรครู ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง

1. ขนาดเล็ก (1 – 499 คน) 32 โรงเรียน 550 66

2. ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) 19 โรงเรียน 818 98

3. ขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) 5 โรงเรียน 386 46

4. ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) 7 โรงเรียน 1069 128

รวม 2,823 338

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง

นี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการท�างาน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต 

เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น ซึ่งอาศัย

แนวคดิจากแบบวดัคุณภาพชวีติและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง

กับคุณภาพชีวิตของครู โดยก�าหนดข้อค�าถามเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้าน

สงัคมเศรษฐกจิ ด้านจติวิญญาณ และด้านครอบครวั โดย

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Best & 

Kahn, 1993, pp. 246-250) มี 5 ระดับ โดยเกณฑ์

การให้คะแนน คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด ดังนี้ 

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานมากที่สุด มีค่า

เท่ากับ 5 คะแนน

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานมาก มีค่าเท่ากับ 4 

คะแนน

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานปานกลาง มีค่า

เท่ากับ 3 คะแนน

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานน้อย มีค่าเท่ากับ 

2 คะแนน

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานน้อยที่สุด มีค่า

เท่ากับ 1 คะแนน

การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล
น�าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา มาคัดเลือกและ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน�ามาท�าการวิเคราะห์ดังนี้

1.แบบสอบถามส่วนที่ 1 จ�าแนกข้อมูลตาม

ตัวแปรที่ต้องศึกษา คือบุคลากรครูจ�าแนกตาม เพศ และ

อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน เพื่อหาค่าความถี่ 

และค่าร้อยละ

2.แบบสอบถามส่วนที่ 2 ตรวจให้คะแนนข้อมูล

จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตของ

ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

20 จังหวัดอุดรธานี

ผลการศึกษาค้นคว้า
จากการศกึษาคณุภาพชวีติการท�างานของคร ูใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

จังหวัดอุดรธานี ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าท่ี 

ด้านสงัคมเศรษฐกจิ ด้านจติวญิญาณ และด้านครอบครวั 

สรุปได้ดังนี้

1. คุณภาพชีวิตการท�างานของครู ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 20 จงัหวดั

อุดรธานี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า คณุภาพชวีติการท�างานของครทูกุด้าน ได้แก่ 
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ด้านสขุภาพหน้าที ่ด้านสงัคมเศรษฐกจิ ด้านจิตวญิญาณ 

และด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก 

2. ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 จงัหวดัอดุรธาน ีทีท่�างานในโรงเรยีน

ทีมี่ขนาดต่างกัน มคีณุภาพชวีติการท�างาน โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้าน

จิตวิญญาณ และด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน

3. ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์

การท�างานต่างกนั มคีณุภาพชวีติการท�างาน ไม่แตกต่าง

กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสขุภาพหน้าที ่ด้านสงัคมเศรษฐกจิ ด้านจิตวญิญาณ 

และด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากผลการศกึษาคณุภาพชวิีตการท�างานของครู 

ในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 20 

จงัหวดัอุดรธาน ีสามารถสรปุและอภปิรายผล ดงัต่อไปนี้

1. คุณภาพชีวิตการท�างานของครู ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 20 จังหวัด

อุดรธานี โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานของครู

ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ 

ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก 

ทั้งน้ีอาจเนื่องจากครู ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ได้รับการ

สนบัสนุนจากรฐับาลอย่างเพยีงพอในการจัดการเรยีนการ

สอน และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และหน่วย

งานต่างๆ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ

ครู รวมทั้งงบประมาณในการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสในการใช้ความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดย

ส่งเสริมให้ครูทุกคนโดยไม่แบ่งว่ามีประสบการณ์ท�างาน

มากหรือน้อย ได้ท�าโครงการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ 

ให้โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน ตลอดจน

มี่เวลาในการท�างานและให้กับครอบครัวและชีวิตส่วน

ตัวอย่างเหมาะสม ปัจจัยเหล่าน้ีจึงส่งผลให้คุณภาพชีวิต

การท�างานของครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุภาณี 

ฝนทองมงคล (2546, หน้า 156) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครู 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครู มีคุณภาพชีวิตการท�างานอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล เทศกุล (2547, หน้า 

145) ซึ่งได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับการ

ศึกษาของ บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช (2550, หน้า 152) 

ได้ศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการท�างานของครูท่ีส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ผลวิจัยพบว่า 

คุณภาพชีวิตการท�างานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก 

สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการวิจัยของ รุ่งนภา 

สันติศิรินิรันดร์. (2551, หน้า 75) ซึ่งศึกษาคุณภาพ

ชีวิตการท�างานของครู โรงเรียนในเครือพระแม่มารี ใน 4 

ด้าน คอื ด้านสขุภาพหน้าท่ี ด้านสังคมเศรษฐกจิ ด้านจติ

วิญญาณ และด้านครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ

ชีวิตการท�างานของครู โรงเรียนในเครือพระแม่มารีโดย

รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

2. ครูสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 20 จงัหวดัอดุรธาน ีทีท่�างานในโรงเรยีน

ท่ีมขีนาดต่างกัน มคีณุภาพชวีติการท�างาน โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากครู ในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ได้
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รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอในการจัดการ

เรยีนการสอน และการจดักจิกรรมต่างๆของโรงเรยีน และ

หน่วยงานต่างๆ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ของครู รวมทัง้งบประมาณในการจัดฝึกอบรมสมัมนาเพ่ือ

พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสในการใช้ความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จึง

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท�างานของครู สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี 

จ�าแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

3. ครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์

การท�างานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�างานโดยภาพ

รวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้เนื่องจากครู ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 20 จงัหวดัอดุรธาน ีได้รบัการสนบัสนนุ

จากรัฐบาลอย่างเพยีงพอในการจัดการเรยีนการสอน และ

การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ครูทุก

คนโดยไม่แบ่งว่ามีประสบการณ์ท�างานมากหรือน้อย 

ได้ท�าโครงการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้โอกาสใน

การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ตลอดจนมีเวลาใน

การท�างานและให้กับครอบครัวและชีวิตส่วนตัวอย่าง

เหมาะสม จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท�างานของครู 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 

จังหวัดอุดรธานี จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของแน่งน้อย ชู

นิกร (2546:89) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของ

ข้าราชการครู สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตการท�างานใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส�านักงานการ

ประถมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�าแนกตาม

ประสบการณ์การท�างาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาค้นคว้า มีประเด็นที่ผู้ศึกษา

ค้นคว้าขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพือ่น�าผลการศกึษาค้นคว้าไปใช้

หน่วยงานต้นสงักดัท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนินการ

ดูแลสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนควรหาแนวทางใน

การเสรมิสร้างความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน และพฒันา

คุณภาพชีวิตการท�างานในด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคม

เศรษฐกจิ ด้านจติวญิญาณ และด้านครอบครวั เพือ่ให้ครู

มีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

2.2.1 ควรท�าการศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัปัจจยั

และข้อคิดเห็นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของครู

ในสังกัดอื่น

2.2.2 ควรมีวิธีการศึกษาค้นคว้าท่ีแตกต่าง

จากวิธีของผู้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เพื่อน�ามาเป็นกรอบ

แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท�างานการ

ศึกษาค้นคว้าในคร้ังต่อไป และควรเพ่ิมรูปแบบการวิจัย

เชิงคุณภาพ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วย เพื่อจะ

ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เป็นพื้นฐานในการ

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการโรงเรียน

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์

และกัมมันตภาพรังสี สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS)*

A Construction Of Science Instructional Packages On Nuclear 

Energy And Radioactivity For Matthayomsuksa IV Students By 

Using Science Technology And Society Approach (STS)

วารุณี ศรีงาม**  

รศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น *** 

รศ.ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม****

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่สร้างและหาประสทิธภิาพชดุการสอนกลุม่สาระ การเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ เรือ่ง

พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสังคม (STS) และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา

ศาสตร์ก่อนและหลงัเรยีนด้วยชดุการสอน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียน

ปลวกแดงพทิยาคม อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ�านวน 44 คน ได้มาโดยวธิกีาร

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วยชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งพลงังาน

นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบทดสอบวัดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และแบบสอบถามวดัจติวิทยาศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) มีประสิทธิภาพ 89.77/84.06 

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และจติวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน 

หลังเรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคญั : ชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร/์ พลงังานนวิเคลยีรแ์ละกมัมนัตภาพรงัส/ี แนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและสังคม/ STS

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to construction and calculating efficiency of science 

instructional packages on nuclear energy and radioactivity for Matthayomsuksa IV students by using 

Science Technology and Society approach (STS) and to study the science learning achievement, the 

science process skills, and the scientific mind before and after studying with instructional package. 

The sample of this research consisted of 44 Matthayomsuksa IV students. They were selected by 

random – sampling technique from students at Pluakdangpittayakom School, Pluakdang District, 

Rayong Province in the first semester of 2013. The research instruments consisted of science 

instructional package on nuclear energy and radioactivity using Science Technology and Society 

approach (STS), lesson plans, the science learning achievement test, the science process skills 

test, and the scientific mind questionnaires. The data was analyzed through percentage, means, 

standard deviation, and t – test.

The results of this research had shown as follow:

1. The efficiency of the science instructional package on nuclear energy and radioactivity 

for Matthayomsuksa IV students by using Science Technology and Society approach (STS) was at 

89.77/84.06 

2. The science learning achievement, the science process skills, and the scientific mind of 

students after studying with the instructional package was significantly higher than before studying 

at the .01 level

Keywords : Science instruction packages / Nuclear energy and radioactivity/ Science Technology 

and Society approach/ STS 

บทนำา
สังคมโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญ

ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิทยาศาสตร์

ท�าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด มีทักษะในการค้นคว้าหาความ

รู้ สร้างสิ่งใหม่ แก้ปัญหา สามารถใช้ข้อมูลหลากหลายที่มี

ประจักษ์พยานสามารถตรวจสอบได้ ในสังคมแห่งความรู้ 

(Knowledge base society) ทุกคนจึงจ�าเป็นต้องได้รับ

การพฒันาให้รูวิ้ทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all) 

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี

ที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน สามารถน�าความรู้ไปใช้อย่างมี

เหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551, หน้า 1) การพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยมุง่น�าพาประเทศไปสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐาน

ความรู้ ซึ่งจ�าเป็นต้องสะสมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Knowledge) เพ่ือจะได้เป็นแหล่งความรู้

ส�าหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ (วิสุทธิ์ ตรี

เงิน, 2550) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้

ก�าหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

4-6 ไว้ประการหนึง่ว่า นกัเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี สามารถ

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ

สืบเสาะหาความรู้ และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 8) เพื่อเตรียมคนให้

มีความรู ้และเข้าใจบทบาทของพลงังานนวิเคลยีร์ต่อโลก

ปัจจุบันที่สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร อาหาร 

การรักษาพยาบาลการแพทย์ การควบคุมคุณภาพ และ

ในอนาคตประเทศไทยอาจจะต้องใช้ในการผลิตกระแส

ไฟฟ้า (สุวพันธ์ นิลายน และดุษณี นิลายน, 2539, หน้า 

1) เพือ่ตอบสนองการใช้พลงังานไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อ

เนื่องทุกปี จากปัญหาราคาน�้ามันแพงและความพยายาม

ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน หลายประเทศได้สนใจ

มาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน�้ามัน ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก แต่ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

ก็ยังมีเสียงคัดค้าน (ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, 2552) และ

พบว่าคนไทยหวาดกลัว วิตกกังวลเกี่ยวกับการสร้างโรง

ไฟฟ้าพลงันิวเคลยีร์ ขาดความรูเ้พือ่ใช้ในการตดัสนิใจ ดงั

นัน้จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรจึงต้องเตรียมคนให้

มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัพลงังานนวิเคลยีร์ เพือ่ใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการเลือกใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยค�านึง

ถึงผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาด 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตาม

แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคม หรอื Science 

Technology and Society (STS) พบว่ามีความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาท่ี

มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่ต้องการพัฒนาคนให้มีความรู้ความ

สามารถทางวิทยาศาสตร์ สามารถน�าความรู้นั้นไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน เข้าใจข้อเท็จจริง แนวคิด ความเชื่อมโยง

ของแนวคดิและมีทักษะกระบวนการทีเ่ป็นพืน้ฐานในการ

เรยีนรูแ้ละการคดิอย่างมเีหตผุล เข้าใจคณุค่าและข้อจ�ากัด

ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอสงัคม เข้าใจและรู้

ถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหา

สังคม ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ณัฐวิทย์ 

พจนตันติ, 2548, หน้า 6) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ

วิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดและกระบวนการใน

สถานการณ์จริง (Wilson and Livingston, 1996, 

p.65) เป็นวิธีการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมบทบาทของพลเมือง

ในอนาคต ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี รอบรู ้ในเนื้อหาวิชาและการใช้ทักษะ

กระบวนการ ผู้เรียนจะพัฒนาท้ังความคิดสร้างสรรค์ 

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน (NSTA, 

1993, p.3) และชุดการสอนก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ท�าให้

ผูเ้รยีนได้เรียนรูด้้วยกจิกรรมและสือ่ท่ีหลากหลาย ท่ีมีการ

วางแผนการเรยีนการสอนไว้อย่างเป็นระบบ (เบญจพชิญ์ 

เหรียญผูก และสมพิศ นิชลานนท์, 2537, หน้า 190) 

ซึ่งสามารถหยิบใช้ได้สะดวก และสร้างความมั่นใจในการ

สอน แม้ว่าครูจะไม่มีเวลาเตรียมด้านเนื้อหาและกิจกรรม 

(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543, หน้า 91) เปิดโอกาสให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยตนเอง ได้

แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ รู้จักรับผิดชอบ และ

ได้ฝึกทกัษะแสวงหาความรูด้้วยตนเอง นอกจากนีช้ดุการ

สอนยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยส่งเสริม

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด

และอภิปรายระหว่างนกัเรยีนด้วยกนั และระหว่างนกัเรยีน

กบัคร ูชดุการสอนจะช่วยให้ครดู�าเนนิการสอนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมการสอนมากนกั ท�าให้

การเรียนการสอนบรรลจุดุมุ่งหมาย ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้

แสดงความคดิเหน็ รู้จักรับผดิชอบและได้ฝึกทักษะในการ

แสวงหาความรู้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2539, หน้า 100) 

จากเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าวผู้วิจัยจึง

ได้สร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เร่ืองพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้แนวคดิวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน

การสอนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ท่ีมุ่งให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
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ทางวทิยาศาสตร์ และมจีติวทิยาศาสตร์ สามารถน�าความ

รู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของ

เหตุผลและคุณธรรม เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า

เทียบเท่านานาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ

กัมมันตภาพรังสี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของ

นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุด การสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ

กัมมันตภาพรังสี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)

ขอบเขตของการทำาวิจัย
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อ�าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง ปีการศกึษา 2555 จ�านวน 5 ห้องเรยีน มนีกัเรยีน

จ�านวน 202 คน

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปลวกแดง

พิทยาคม จ�านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ�านวน 44 คน 

ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยจับฉลากเพื่อเลือก 1 ห้องเรียน จาก 5 

ห้องเรียน 

เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สาระการเรียนรู้แกน

กลางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สาระที่ 5 

พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ

กมัมนัตภาพรังสี และสาระที ่8 ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีมาตรฐาน ว 8.1 ซึง่มีหวัข้อในการน�าเสนอ

เนื้อหาดังนี้ 1) พลังงานนิวเคลียร์ 2)โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

3) กัมมันตภาพรังสี 4) รังสีกับมนุษย์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู ้วิจัยจึงได้

ก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยดังต่อไปนี้

1. แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

หมายถึง แนวคิดในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย

เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในบริบทของประสบการณ์

ของนักเรียน จะเน้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีขั้นตอนในการเรียนรู้ 6 ขั้น 

คือ 

1.1 ขั้นสงสัย (I wonder) ครูจะสร้าง

สถานการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการตั้งค�าถาม และการ

ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้ข่าว บทความ 

หรือวีดิทัศน์ และค�าถาม

1.2 ขั้นวางแผน (I plan) นักเรียนเป็นผู้

วางแผนค้นหาค�าตอบ ซึ่งอาจจะท�างาน เป็นงานเด่ียว

หรืองานกลุ่ม แผนงานท่ีนักเรียนวางไว้จะเป็นแนวทาง

ในการท�างานของนักเรียน

1.3 ขั้นค้นหาค�าตอบ (I investigate) 

นักเรียนลงมือค้นหาค�าตอบโดยครูท�าหน้าท่ี คอย

ช่วยเหลือในขณะท่ีนักเรียนก�าลังท�ากิจกรรม ปฏิบัติการ

ทดลอง ค้นคว้าหาค�าตอบจากการอ่านและอภปิรายเกีย่ว

กับข้อมูลจากการอ่านและอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลจาก

แหล่งความรู้ต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อค้นพบ

1.4 ขัน้สะท้อนความคดิ (I reflect) นกัเรยีน

สะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ เขาท�าและสิ่งที่ เข ้าได้

เรียนรู้ในขณะที่นักเรียนสะท้อนความคิด นักเรียนจะ

คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเร่ืองท่ีท�าว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร

บ้าง โดยมีครูแนะน�านักเรียนในการสรุปสิ่งที่เขาเรียนรู้

และเช่ือมโยงความคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีเขาเรียนรู้มา

เข้าด้วยกัน ครูจัดหาวิธีการต่าง ๆ ที่นักเรียนจะแสดง
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ความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เช่นการใช้ผัง

มโนทัศน์ ค�าถามหรือเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

เป็นต้น

1.5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (I share) 

ครูจัดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้

อื่นในเรื่องที่เรียนมาและมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน โดย

นักเรียนเสนอผลการค้นคว้าหาค�าตอบแก่นักเรียนอื่น ๆ 

หรือฟังกลุ่มอื่น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรายงาน 

การสาธิต การจัดแสดงผลงานการใช้ตัวอย่างของจริง ใน

การฟังผู้อื่นนักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

1.6 ขั้นน�าไปปฏิบัติจริง (I act) ครูกระตุ้น

ให้นกัเรยีนน�าความรูเ้กีย่วกับวิทยาศาสตร์ ทีไ่ด้เรยีนมาไป

ใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนโดยการปฏิบัติจริง เช่น การ

ท�าหนังสือเลม่เล็ก การโต้วาที เสียงตามสาย การพูดหน้า

แถวหลังเคารพธงชาติ การท�าแผ่นพับ การจัดป้ายนิเทศ 

การจัดมุมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เร่ืองพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี โดยใช้

แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม หมายถึง 

โปรแกรมการเรียน การสอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ 

ประกอบไปด้วยคู่มือครู คู่มือนักเรียน สื่อ กิจกรรมการ

เรยีนรู ้แบบทดสอบ เพือ่ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์

ให้แก่นักเรียนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนของ 

STS 

3. ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง 

คุณภาพของชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งให้นักเรียน

ในกลุ่มตัวอย่างใช้เรียน และท�าแบบทดสอบท้ายชุดใน

แต่ละชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาได้

จากประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ์ ซึ่ง

มีความหมายดังนี้

ประสิทธิภาพกระบวนการ หมายถึง ร้อยละของ

จ�านวนนักเรยีนทีต่อบแบบทดสอบท้ายชดุ หลงัเรยีนด้วย

ชุดการสอนแต่ละชุดผ่านเกณฑ์การรอบรู้

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ หมายถึง ร้อยละของ

จ�านวนนักเรียนท่ีตอบแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียน หลังเรียนด้วยชุดการสอนผ่านเกณฑ์การรอบรู้

4. เกณฑ์การรอบรู้ หมายถึง คะแนนจุดตัด

ของแบบทดสอบท้ายชดุการสอนและแบบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ซึ่งได้มาจากการใช้ดุลยพินิจของผู้ทรง

คุณวุฒิด้านเนื้อหาวิชา หรือครูผู้สอน โดยอาศัยระดับ

ความยากของเนื้อหาข้อสอบเป็นตัวชี้วัดบอกคะแนน

จุดตัด (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2527, หน้า 122)

วิธีการวิจัย
การศกึษาค้นคว้า เรือ่ง การสร้างชดุการสอนกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ

กัมมันตภาพรังสี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

1. การสร้างและหาประสทิธภิาพของชุดการสอน

1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและ

เทคนคิวธิกีารสร้างชดุการสอน ตลอดจนเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ และการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคม เพ่ือ

เป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ ในสาระท่ี 5 พลงังาน มาตรฐาน ว 5.1 ตวัชี้

วดั ม.4-6/5 - 9 และสาระท่ี 8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ตัวชี้วัด ม.4-6/1-12 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 102 - 104) ผู้วิจัย

จงึได้จ�าแนกเนือ้หาออกเป็น 4 ชดุ คอื พลงังานนวิเคลยีร์ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และรังสีกับมนุษย์

1.3 ด�าเนนิการสร้างชดุการสอน โดยยดึตาม

แนวทางการสร้างชุดการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2525, 

หน้า 187 - 188) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2530, หน้า 

97 -109) และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2545, หน้า 35 - 36) 
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ซึง่มีขัน้ตอนดงันีค้อื 1) ก�าหนดหมวดหมู ่เนือ้หา หน่วย

การสอนและ หัวเรื่อง 2) ก�าหนดความคิดรวบยอด 3) 

ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ก�าหนดกิจกรรมการ

เรียนตามขั้นตอนของแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสังคม 5)ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ 

6) เลือกและผลิตสื่อ

1.4 ด�าเนินการทดสอบปรับปรุงแก้ไขชุด

การสอน โดยการน�าชุดการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่

ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน�ามาปรับแก้ไขความเหมาะ

สมทางด้าน เนื้อหา ภาษา เวลา เมื่อแก้ไขแล้วน�าเสนอ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 8 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม

ของรูปแบบทั่วไป เนื้อหา ภาษา กิจกรรมการเรียนการ

สอน สือ่การสอน และการวัดผลประเมนิผล น�าไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนรายบุคคล และกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบหา

ข้อบกพร่องของชุดการสอนในเรื่องความเหมาะสมของ

ระยะเวลา เน้ือหาและกิจกรรม แล้วน�ามาปรับแก้ไขให้

เหมาะสมย่ิงขึ้น และน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ

หาประสิทธิภาพของชุดการสอน

2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ

ท้ายชุดการสอน

2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล

และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์

และกัมมันตภาพรังสี และสร้างแบบทดสอบเป็นปรนัย

ชนิด 4 ตัวเลือก ชุดการสอนละ 10 ข้อ

2.2 หาคุณภาพของแบบทดสอบท้ายชุด 

โดยการน�าแบบทดสอบท้ายชุดที่ผู้วิจัยสร้าง เสนอต่อที่

ปรกึษาและคณะกรรมการควบคมุวิทยานพินธ์ เพือ่ตรวจ

สอบความถูกต้องและน�ามาปรับแก้ไขความเหมาะสม 

เม่ือแก้ไขแล้วน�าเสนอผูท้รงคณุวุฒิ 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2527, หน้า 69) 

พร้อมทั้งลงคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ (บุญเชิด 

ภญิโญอนนัตพงษ์, 2527, หน้า122) ท่ีอาศัยระดับความ

ยากของเนือ้หาข้อสอบเป็นตวัชีบ้อกคะแนนจุดตัด ซึง่ได้

คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบท้ายชุดการสอน 4 ชุด

ดังนี้ 5.3, 5.3, 5.3 และ 6.0 คะแนน ตามล�าดับ 

3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามเนื้อหาเรื่องพลังงาน

นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี โดยวัดพฤติกรรมด้าน

ความรู้ ความจ�า ความเข้าใจ และการน�าไปใช้ โดยมีขั้น

ตอนการสร้างดังนี้

3.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสารและต�าราเกี่ยว

กับการวัดผลการศึกษา และวิธีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์

จากหนงัสอืการทดสอบแบบองิเกณฑ์ วเิคราะห์หลกัสตูร 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และตัวชี้วัด เพื่อก�าหนด

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบทดสอบ 

3.2 สร้างแบบแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด จุด

ประสงค์การเรียนรู้ จ�านวน 65 ข้อ น�าแบบแบบทดสอบ

ที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน (คณะเดียวกับผู้ตรวจแบบ

ทดสอบท้ายชุดการสอน) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ในเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 

จ�านวน 56 ข้อ พร้อมให้ผูท้รงคณุวฒุลิงความเหน็คะแนน

จุดตัดของแบบทดสอบ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 

2527, หน้า 122) โดยอาศัยระดับความยากของเนื้อหา

ข้อสอบเป็นตัวชี้บอกคะแนนจุดตัด ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ

คะแนนจุดตดัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน ได้

เท่ากับ 34 คะแนน

3.3 น�าแบบทดสอบท่ีได้ไปทดลองใช้กบันกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 50 คน ซึ่งเคยเรียนเนื้อหา
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ทีใ่ช้ในการวิจยัแล้ว เพือ่วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของ

แบบทดสอบเป็นรายข้อ (P) (สมนึก ภัททิยธนี, 2549, 

หน้า 212) วิเคราะห์ค่าอ�านาจจ�าแนก (B) ของแบบ

ทดสอบเป็นรายข้อตามวิธีของเบรนนัน (Brennan) 

(สมนกึ ภัททิยธน,ี 2549, หน้า 214) พบว่าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าอ�านาจจ�าแนก (B) 0.2 – 

0.79 และค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.79 

จ�านวน 42 ข้อ คัดเลือกข้อสอบที่มีอ�านาจจ�าแนกและ

ค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์และครอบคลุมจุดประสงค์

การเรียนรู้ จ�านวน 30 ข้อ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็น

คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ

คะแนนจุดตัดได้เท่ากับ 18 คะแนน และหาความเชื่อ

ม่ันของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรโลเวทท์ (Lovett) 

(วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551, หน้า 248) ได้ค่าเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ 0.87

4. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัด

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบ

ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะ

ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความหมาย ขอบเขต และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ

4.2 สร้างแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ทัง้ 13 ทกัษะ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 

จ�านวน 40 ข้อ น�าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความ

ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดตลอดจนภาษาท่ี

ใช้ในการสือ่ความหมาย แล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไข น�าแบบ

ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัย

ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (คณะเดียวกับผู้

ตรวจแบบทดสอบท้ายชุดการสอน) พิจารณาและให้ข้อ

เสนอแนะแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนและ

เหมาะสมยิ่งขึ้น ตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึ่งได้ค่า IOC 

ระหว่าง 0.66 – 1.00 ทัง้ 40 ข้อ ให้ผูท้รงคณุวฒุลิงความ

เห็นคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ

คะแนนจุดตัดเท่ากับ 24 คะแนน

4.3 น�าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่5 จ�านวน 50 คน แล้วน�าแบบทดสอบมา

ตรวจค�าตอบ จากนั้นน�าผล ที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความ

ยากง่าย (p) และค่าอ�านาจจ�าแนก ซึ่งมีค่าความยากง่าย

อยูร่ะหว่าง 0.22 – 0.78 และค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 

0.21 – 0.72 จ�านวน 34 ข้อ คดัเลอืกข้อสอบท่ีมค่ีาความ

ยากง่ายและค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ในเกณฑ์และครอบคลุม

พฤติกรรมที่ต้องการวัด จ�านวน 30 ข้อ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงความเหน็คะแนนจดุตัดของแบบทดสอบ ได้เท่ากบั 18 

คะแนน และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ ได้ความเชือ่

มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 

5. การสร้างแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์

5.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัด

เจตคตแิละจติวทิยาศาสตร์ตามแบบของลเิกร์ิต (Likert’s 

Method) (ล้วน สายยศและองัคณา สายยศ, 2543, หน้า 

90 -96) และศกึษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง

กับจิตวิทยาศาสตร์ 

5.2 สร้างแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

จ�านวน 50 ข้อ ซึง่ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้น�าคณุลกัษณะของ

จิตวิทยาศาสตร์มาจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 

หน้า 5) เกี่ยวกับการมีจิตวิทยาศาสตร์ ดังน้ีคือ ความ

สนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย์ 

ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท�างานร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ น�าแบบสอบถามวัดจิตวิทยา

ศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความชัดเจนของค�าถามและ

ภาษา และน�าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะเดียวกับผู้ตรวจแบบทดสอบท้ายชุด
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การสอน) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้

ภาษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ค่า IOC 

เท่ากับ 1.00 ทั้ง 50 ข้อ

5.3 น�าแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

จ�านวน 50 ข้อไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 จ�านวน 50 คน แล้วน�าแบบสอบถามมาตรวจให้

คะแนน เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบสอบถามโดย

ใช้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่

ไม่รวมข้อนั้น (Corrected Item Total Correlation) 

(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 252) พบว่า ค่าอ�านาจ

จ�าแนกมีค่าระหว่าง 0.30 - 0.72 จ�านวน 41 ข้อคัด

เลือกแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยู่ในเกณฑ์และครอบคลุมวัตถุประสงค์จ�านวน 

30 ข้อมาวิเคราะห์ของคอนบรัค (α - Coifficient) 

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2544, หน้า 200) 

พบว่าแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อ

มั่น (α) = 0.90

แบบแผนการทดลอง
การวจิยัคร้ังนีใ้ช้รปูแบบการทดลองแบบ ทดสอบ

ก่อนและหลังเรียน (One-group Pretest – Posttest 

Design) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน�าตัวจากคณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ�านวยการโรงเรียน

ปลวกแดงพทิยาคม ผู้วจัิยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 

2555 จ�านวน 20 ชั่วโมง 

2. ผูว้จิยัน�าชดุการสอนไปทดลองใช้กบันกัเรยีน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล ดังนี้ 

2.1 ชีแ้จงวธิกีารเรยีนโดยใช้ชดุการสอนกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ

กัมมันตภาพรังสี ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจและ

ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

แบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร์ โดยท�าการทดสอบก่อน

การทดลองจริง 1 วัน 

2.2 ผู้วิจัยด�าเนินการสอนกับนักเรียนกลุ่ม

ตวัอย่างด้วยตนเอง โดยใช้ชดุการสอนผูว้จิยัสร้างขึน้ เมือ่

สิ้นสุดการสอนตามก�าหนดการทดลอง ท�าการทดสอบ 

(Posttest) กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์และแบบสอบถามวดัจติวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบฉบับเดิม ตรวจผลการสอบ เพื่อน�าคะแนน

ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองของกลุ่ม

ตัวอย่างมาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการ

สอน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ก่อน

และหลงัเรียนด้วยชุดการสอนโดยมวีธิกีารด�าเนนิการดงัน้ี

1. รวมจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรอบรู้

ในชุดการสอนแต่ละชุดตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิก�าหนด น�า

มาคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด เป็นประสิทธิภาพ

กระบวนการ (E
1
)

2. รวมจ�านวนนักเรียนท่ีท�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบการเรียนด้วยชุดการสอน

ทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์การรอบรู้ที่ผู้ทรงคุณวุฒิก�าหนด

ไว้ น�ามาคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด เป็น

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E
2
)

3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ

แบบสอบถามวดั จติวทิยาศาสตร์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ทีเ่รยีนด้วยชดุการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์
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และกัมมันตภาพรังสี โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยีและสังคม (STS) โดยใช้ t-dependent 

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2544, หน้า 249)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการสร้างชุดการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์และ

กัมมันตภาพรังสี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) 

สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้

1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ส�าหรับ

นกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่4 โดยใช้แนวคดิวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสังคม (STS) ที่ผู ้ วิ จัยสร ้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 89.77/84.06

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ เรือ่ง พลงังานนวิเคลยีร์และกัมมนัตภาพรงัสี 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิด

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) หลังเรียนมีค่า

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
1. การสร้างชุดการสอนมีประสิทธิภาพเพราะได้

ด�าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เริ่มจากการ

ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัแนวคดิและเทคนคิวิธกีารสร้าง

ชุดการสอน ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4 ตัวชี้วัดและ

สาระ การเรียนรู้แกนกลาง จัดแบ่งเนื้อหา ก�าหนดเวลา

ของการสอนในแต่ละชุดการสอน ความคิด รวบยอด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม

ขั้นตอนของแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

(STS) ที่มีการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ สงสัย วางแผน 

ค้นหาค�าตอบ สะท้อนความคดิ แลกเปลีย่นประสบการณ์ 

และน�าไปปฏบิตัจิริง ก�าหนดแนวทางการประเมนิผล การ

เรียนรู้ เลือกและผลิตสื่อการสอน นอกจากนี้ชุดการสอน

ที่สร้างขึ้นแต่ละชุดได้ผ่านการแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

เมื่อปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วยังผ่าน

การทดลองกับนักเรียนกลุ่มย่อยแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข

ให้สมบูรณ์ จึงท�าให้ชุดการสอนสามารถใช้ในการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อดุลย์ ค�ามิตร (2554) ท่ีพัฒนาชุดการเรียนการ

สอนท่ีเน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอส

คิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสารส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้น

อย่างมีระบบ เมื่อน�าไปหาประสิทธิภาพแล้ว ชุดการสอน

ทีส่ร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ 82.81/83.15 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ตั้งไว้

2. การจัดกิจกรรมโดยน�าหลักการทางจิตวิทยา

ท่ีกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual 

Difference) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยคละนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน

ในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ช่วยเหลือกันและกันในด้านการ

เรียนรู้ และการท�ากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนได้แบ่งหน้าที่

กันภายในกลุ่มตามความเหมาะสม ท�าให้สมาชิกทุก

คนในกลุ่มรู้จักหน้าท่ีและเห็นว่าความส�าเร็จของตนเอง

คือความส�าเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับดูนน์ (Dunn, 

1976, p.64 อ้างถงึใน อภณิห์พร แม้นวเิศษพงศ์, 2549, 

หน้า 107) ที่ได้กล่าวไว้ว่า จ�านวนสมาชิกที่จัดกลุ่มเพื่อ

ฝึกปฏบิตักิจิกรรมในลกัษณะกลุม่ย่อย ในแต่ละกลุม่ควร

คละเก่ง อ่อน ปานกลาง เข้าด้วยกัน จะได้ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน นอกจากนี้ได้น�าหลักการทางจิตวิทยาทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เข้ามาใช้

ในการจัดกิจกรรม เพราะการเรียนรู้จะเกิด ได้ดีเมื่อมีการ
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เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อมมาก ๆ จะช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้า

สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก อันเป็นการส่งเสริม

พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (ทิศนา แขมมณี, 

2550, หน้า 66) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนการสอน โดยจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ท้ังห้อง

สมุด อนิเตอร์เนต็ และป้ายนเิทศ เพือ่ให้นกัเรยีนได้ใช้เป็น

แหล่งค้นคว้า และท�าให้เกดิปฏสิมัพนัธ์กบัแหล่งเรยีนรู ้มี

การน�าสื่อประสมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 

อุปกรณ์ในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เอกสารประกอบการ

เรยีน วดิีทศัน์ จากการน�าวีดทิศัน์มาประกอบการสอนทัง้

ในการน�าเข้าสู่บทเรยีน ท�าให้นกัเรยีนเหน็ภาพเคลือ่นไหว 

ได้ยินเสียง ท�าให้นักเรียนสนใจ และมีความกระตือรือร้น

กับส่ิงท่ีจะเรียนมากข้ึน และใช้ประกอบการสรุปสาระ

ส�าคัญหลังจากท่ีนักเรียนท�ากิจกรรม ท�าให้นักเรียนเกิด

ความคิดรวบยอดในเนื้อหาท่ีเรียนดีขึ้นด้วย สอดคล้อง

กับค�ากล่าวของภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 266) ที่

กล่าวว่า การน�าสือ่เข้ามาใช้ในการสอนมผีล ท�าให้นกัเรยีน

เกิดความสนใจ ตลอดจนกระตุน้ให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วมใน

การเรียนการสอน อย่างกระตือรือร้น ช่วยให้การเรียนถูก

ต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ภาวนา เรียมริมมะดัน (2549, หน้า 65) ที่พบว่าสื่อการ

เรยีนการสอนมีผลต่อเจตคตแิละผลสมัฤทธิท์างการเรียน

ของนักเรียน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที ่4 โดยใช้แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสังคม (STS) หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

ตั้งไว้ เนื่องจากนักเรียนได้ท�ากิจกรรมตามขั้นตอนของ 

STS คือ 1)ขั้นสงสัย มีการจัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้

นักเรียนสงสัยและตั้งค�าถาม จากข่าว หรือวีดิทัศน์ที่เป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี 2) ขั้นวางแผน 

นักเรียนเลือกประเด็นท่ีสนใจและวางแผนในการศึกษา

ค้นคว้า ระบุวิธีศึกษาและแหล่งข้อมูล 3) ขั้นค้นหาค�า

ตอบ นกัเรยีนได้ลงมอืหาค�าตอบ ท�าให้ค้นพบความรูห้รอื

ค�าตอบของปัญหาด้วยตนเอง และไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต

ของการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้เวลานอกห้องเรียน

ในการเรียนรู้ 4) ขั้นสะท้อนความคิด เมื่อนักเรียนได้

ค้นคว้าหาค�าตอบแล้วจะต้องไตร่ตรองค�าตอบและสิ่ง

ท่ีได้เรียนรู้พร้อมท้ังสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม 

เช่น จัดท�า ผังมโนทัศน์ การคิดแบบหมวกหกใบ 5) ขั้น

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียน

รู้กับเพ่ือน เกิดทักษะการสื่อสาร การยอมรับความคิด

เห็นของผู้อื่น และ 6) ขั้นน�าไปปฏิบัติจริง เช่น การท�า

หนังสือเล่มเล็ก การจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมโต้วาที 

ซึง่ส่งผลโดยตรงให้นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจในเนือ้หา

ได้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐวิทย์ พจน

ตันติ (2548, หน้า9) ที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ

จัดกิจกรรมรูปแบบน้ีว่า เป็นการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้

นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้ การ

รู้จักคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การผสานแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์กับประสบการณ์ของตัวนักเรียนเอง และ

มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจากการท�างานกลุ่มแบบร่วมมือ

กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญศิรินทร์ ปราบบริปู 

(2554, หน้า 74) ท่ีศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนม่วงไข่

พทิยาคม โดยใช้แนวคดิวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสงัคม 

(STS) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อน

การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ เร่ือง พลงังานนวิเคลยีร์และกมัมนัตภาพรังสี 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แนวคิด
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) หลังเรียนมีค่า

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภายใน

ชดุการสอนทุกชดุมกีารจัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีน

ได้สบืเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การ

ส�ารวจ การสงัเกต การวดั การจ�าแนกประเภท การทดลอง 

การสร้างแบบจ�าลอง การสบืค้นข้อมลู เป็นผลให้นกัเรยีน

ได้ฝึกการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นกัเรยีน

จึงมีโอกาสฝึกฝนทั้งด้านการปฏิบัติและพัฒนาความคิด 

ดังที่ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 14) กล่าวว่า การ

ที่นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ในชุด

การสอนแต่ละชุด ได้ฝึกปฏิบัติซ�้า ๆ หรือท�าหลาย ๆ 

ครั้ง จึงท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุดา ธนพิบูลกุล (2552, หน้า 104) ได้

ศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือก

โลก ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 พบว่า ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยชดุ

การสอนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

5. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วย

ชุดการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่4 โดยใช้แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสังคม (STS) หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผูเ้รยีนทีส่นใจเรือ่งเดยีวกนัให้ศกึษาร่วมกัน ท�าให้นกัเรยีน

ได้ฝึกการท�างานร่วมกับผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน และนักเรียนจะได้ศึกษาหาความ

รู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ มี

ขั้นตอน ซ่ึงนอกจากที่นักเรียนจะได้รับความรู้แล้ว ยัง

ท�าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยท่ีเรียกว่า 

จิตวิทยาศาสตร์ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับประวิตร ชูศิลป์ 

(2542, หน้า 3) กล่าวว่า การสอนให้ผู้เรียนได้สะสม

คุณลักษณะเหล่านี้ทีละน้อย ๆ ก็จะเป็นการสร้างเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในตัวนักเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท�าการ

ทดลองด้วยตนเองจริงตามแบบเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้

พัฒนาเจริญงอกงามทางด้านพุทธิพิสัย และการปฏิบัติ

แล้ว ผู้เรียนยังจะได้พัฒนาจิตพิสัยไปพร้อม ๆ กันด้วย

ทุกขั้นตอน 

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ชุดการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์

และกัมมันตภาพรังสี ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

(STS) ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูง

ขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ 

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรน�าวิธีการ ขั้นตอนการผลิต 

ตลอดจนแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ไปใช้

ในการผลิตชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรื่องอื่น ๆ และส�าหรับระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ครูควรเตรียมแหล่ง

ข้อมูล หรือแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ�านวนนักเรียน 

สร้างสถานการณ์หรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับชีวิตจริง และควรให้เวลานักเรียนในการศึกษา

หาความรู้ และไตร่ตรองสิ่งท่ีเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) 

ในเรื่องอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสังคม (STS) ในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความ

คงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่ง

สินค้าและพัสดุภัณฑ์.

________. (2551 ). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด.

ขวัญศิรินทร์ ปราบบริปู. (2554). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม(STS). วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์

มหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2542). เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู หน่วยที่ 7-15. (พิมพ์ครั้งที่ 10). 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ณัฐวิทย์ พจนตันติ. (2548). STS แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม. ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

(พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2543). นวัตกรรมการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: เอส พี พริ้นติ้ง.

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2527). การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ : แนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

เบญจพิชญ์ เหรียญผูก และสมพิศ นิชลานนท์. (2537). ประมวลสาระชุดเทคโนโลยีและสื่อสารการสอน. 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาบัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประวิตร ชูศิลป์. (2542). เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) กับจุดมุ่งหมายของการสอน

วิทยาศาสตร์. สสวท., 107(27), 27-29.

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์. (2552). นิวเคลียร์ : ทางออกของปัญหาโลกร้อน. วันที่ค้นข้อมูล 9 พฤษภาคม 

2553, เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/ home/detail/politics/opinion/

piyasvasti/20091005/79915/พลังงานนิวเคลียร์ : ทางออกของปัญหาโลกร้อน.html.

ภพ เลาหไพบูลย์. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556198

ภาวนา เรียมริมมะดัน. (2549). การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของเล่นของใช้โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์

การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. (2543). การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. (2544). เทคนิควิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2545). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2525). พัฒนาหลักสูตรและการสอน – มิติใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ์.

วิสุทธิ์ ตรีเงิน, (2550). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน. วันที่ค้นข้อมูล 15 สิงหาคม 2550, 

เข้าถึงได้จาก http://www.dpu.ac.th/artsciences/ge139/office/attach/1181091993.doc

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546 ). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การเคลื่อนที่

และพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

สมนึก ภัททิยธนี. (2549). การวัดผลการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กาฬสินธุ์: ประสารการพิมพ์.

สุดา ธนพิบูลกุล. (2551). การสร้างชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน, 

มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุวพันธ์ นิลายน ดุษณี นิลายน์. (2539). พลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาการในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อดุลย์ ค�ามิตร.(2554). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิค

เอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารการศึกษาและ

การพัฒนาสังคม, 7(1), 104. 

อภิณห์พร แม้นวิเศษพงศ์. (2549). การพัฒนาชุดการสอนเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ โดย

เน้นกระบวนการปฏิบัติ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 

สาขาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยบูรพา.

NSTA. (1993). “Science/Technology/Society: A New Effort for Providing Appropriate Science 

for All”. pp. 3-5. in R.E. Yager (ed). What Research Says to the Science Teacher Volume 

Seven. The Science, Technology,Society Movement. Washington, DC: The National 

Science Teacher Association.

Wilson, J., & Livingston, S. (1996). “Process Skills Enhancement in the STS Classroom”.pp. 59-

57. in R.E. Yager (ed). Science/Technology/Society As Reform in Science Education .New 

York: State University of New York Press.



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน้าที่ 199
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วรรณกรรมวิจารณ์

เรื่อง Thinking Classroom : เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิด 

ด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา

บรรจง อมรชีวิน (2556 ). Thinking Classroom : เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิง 

ปรัชญาPhilosophical Enquiry Thinking Classroom. กรุงเทพฯ: อมรชีวินสถาบันการคิด 

อย่างมี วิจารณญาณ.176 หน้า

ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล*

หนังสือเรื่อง Thinking Classroom : เปลี่ยน

ห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิง ปรัชญา

ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้อ่านรู้จักคิดและคิดเป็นเนื่องจากมี

แนวคิดว่าการศึกษาที่แท้จริงคือการสอนให้คนรู้จักคิด

และคิดเป็น และเชื่อว่าการสอนให้คิดสามารถกระท�าได้

เนือ่งจากมีความเป็นวทิยาศาสตร์และเหน็ว่าการสอนเด็ก

ให้รู้จักคิดและคิดเป็นต้องเป็นหน้าที่ของครูที่จะขัดเกลา

บ่มเพาะกระบวนการคิดให้แก่เดก็รวมทัง้เหน็ว่าห้องเรียน

เป็นสถานที่ส�าคัญที่สุดในการก�าหนดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

ผู้เขียนมีความเห็นว่ากระบวนการสืบถามทาง

ปรัชญา( Philosophical Enquiry)เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ

สอนให้เด็กรู้จักคิดและมีการใช้ได้ผลในหลายประเทศ 

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้

สามารถน�าแนวทางของกระบวนการสืบถามทางปรัชญา

มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้

สาระส�าคัญโดยย่อของหนังสือเปลี่ยนห้องเรียน

ให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาประกอบด้วย 

เนื้อหาเกี่ยวกับ แก่นความคิดอันจ�าเป็นต่อการเรียนรู้ใน

ทุกวิชา เช่นการคิดในเชิงประวัติศาสตร์ การคิดอย่าง

ภาคพลเมือง การสอนโดยมุ่งเน้นการสืบถาม การเปลี่ยน

ห้องเรียนให้เป็นห้องคิด ห้องเรียนแนวใหม่ท่ีมุ่งส่งเสริม

การมส่ีวนร่วมการคดิ ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัส�าคญัต่างๆ

ได้แก่ การสอนหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณควบคู่

ไปกับการสอนเนื้อหาวิชา การส่งเสริมให้นักเรียนมีการ

คิดอย่างมีอิสระ หลักการคิดด้วยค�าถามและพลังค�าถาม

นอกจากเน้ือหาดังกล่าวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยัง

ให้ความรู ้เก่ียวกับความเป็นมาและแนวทางการถาม

แบบโสเครติส ประกอบด้วยค�านิยามของการถามแบบ
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โสเครติส ระบบวิธีของโสเครติส กระบวนการวิภาษวิธี 

รูปแบบการสอนการสนทนาแบบโสเครติส ความส�าคัญ

และประโยชน์ของการถามแบบโสเครติส ค�าถามแบบ

โสเครติสกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค�าถามที่พุ ่ง

เป้าส่วนของความคิด ค�าถามที่พุ่งเป้าต่อคุณภาพการ

ใช้เหตุผล การอภิปรายแบบโสเครติส การคิดร่วมกันใน

ห้องเรียน การสอนเสวนา การใช้เรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้

คิด และบทบาทของค�าถามในการคิดและการเรียนรู้

การน�าเสนอเนื้อหามีประเด็นเด่นชัด เรียงล�าดับ

เนื้อหาตามความส�าคัญเป็นขั้นตอนน่าสนใจและอ่าน

เข้าใจได้ง่าย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับครู

อาจารย์ท่ีจะน�าไปใช้ในการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้อง

คิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาได้อย่างถูกต้องตามหลัก

การและมปีระสทิธภิาพและขบัเคลือ่นให้เกดิกระบวนการ

เรียนรู้ที่จะส่งเสริมการคิดให้เกิดกับเด็กๆ
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ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

“การศึกษาและการพัฒนาสังคม”

1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1.1 บทความวิจัย

 1.2 บทความวิชาการ

2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์

 2.1 ความยาวของบทความวิชาการ/ บทความวิจัย ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)

 2.2 ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น Angsana

 2.3 ระยะการกั้นหน้ากระดาษ

   - หัวกระดาษ 1.5 นิ้ว

   - ซ้าย 1.5 นิ้ว

   - ขวา 1 นิ้ว

   - ล่าง 1 นิ้ว

   - หัวใหญ่ชิดซ้าย ตัวหนา ขนาด 16 พอยท์

   - ขนาดตัวอักษรปกติ 16 พอยท์

3. รูปแบบการนำาเสนอบทความวิชาการ

 3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 3.3 บทน�า

 3.4 เนื้อหา

 3.5 บทสรุป

 3.6 เอกสารอ้างอิง

 3.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. รูปแบบการนำาเสนอบทความวิจัย

 4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 4.3 ค�าส�าคัญ

 4.4 บทน�า

 4.5 วิธีการวิจัย

 4.6 ผลการวิจัย

 4.7 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้

 4.8 บรรณานุกรม

 4.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์ : ส�านักพิมพ์.

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา..., สาขาวิชา..., คณะ..., มหาวิทยาลัย...

5. วิธีการส่งบทความ

 5.1 กรอกแบบน�าส่งเอกสาร

 5.2 แนบบทความ จ�านวน 3 ชุด

 5.3 แนบไฟล์บทความ 1 แผ่น (แผ่น Diskette หรือ แผ่นซีดีรอม)

 5.4 ส่งเอกสารท่ี กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ

พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร QS1 ห้อง408 หรือส่งทางไปรษณีย์ในนาม ภาควิชาการ

อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

กรณเีป็นบุคคลภายนอกคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 2,500 บาท 

(ส่งเป็นธนาณัติพร้อมกับการน�าส่งบทความ) 

สั่งจ่ายในนาม รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

6. ระยะเวลาในการรอคอย

 6.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการ 

กลั่นกรอง ประมาณ 4 - 12 สัปดาห์

 6.2 เมือ่ได้รบับทความคนืจากกรรมการกลัน่กรองพจิารณาเรยีบร้อยแล้ว กองบรรณาธกิารจะส่งบทความ

ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์

 6.3 เมือ่ผูเ้ขยีนแก้ไขเรยีบร้อยแล้วส่งไฟล์บทความฉบบัสมบรูณ์ให้กองบรรณาธกิารฯ โดยวธิส่ีงด้วยตนเอง 

หรือส่งทางอีเมล์ : supukjira@buu.ac.th

 6.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

7. การตีพิมพ์วารสาร

 7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�านวนผู้ขอลง

ครบแล้ว

 7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อได้เล่มวารสารท่ีสมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการ

จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป

หมายเหตุ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงใน วารสารวิชาการ

ฉบับอื่นแล้ว
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 

 ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131 

 โทร. 038-102067 E-mail : supukjira@buu.ac.th, sriwan@buu.ac.th

 ดูรายละเอียดได้ที่ www.edu.buu.ac.th/vesd/
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แบบนำาส่งเอกสาร 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

เรียน  บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ผู้ส่งบทความ (ผูเ้ขยีน/ผู้วจัิย) ชือ่……………………..……….………..……….……………………………..

สังกัด…………………………………….…………ต�าแหน่งทางวิชาการ……………...………………………….

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้………………………………………...………………..……………….…………

โทรศพัท์………….….……...……...………...…………E-mail : ……..……….……...…………......….……….…..

มีความประสงค์ขอส่ง

    บทความวิชาการ จ�านวน 3 ชุด  (    ) มีแผ่นDiskette   (    ) ไม่มีแผ่นDiskette

   (     ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร…………………………………………….  

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

    บทความวิจัย จ�านวน 3 ชุด    (    ) มีแผ่นDiskette   (    ) ไม่มีแผ่นDiskette

    (     ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร……………………………………………. 

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

ช่ือเร่ือง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………...………………………….…

…………………………………………………………………….……………………………………………........

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

ช่ือเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………..

…………………………………………………………….………….....…………………………..……..…………

โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  (กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

ลงนาม…………………………………..

(…………………………………………)

ผู้ส่งบทความ

วันที่………./……………/…………..


