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ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกัน
Lightning Phenomena and Protection
ปราณี วงค์จันทร์ต๊ะ*

บทคัดย่อ
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
ฟ้าผ่าได้ บทความนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอความรูแ้ ละวิธกี ารป้องกันเกีย่ วกับฟ้าผ่า ปรากฏการณ์ฟา้ ผ่าคือการคายประจุไฟฟ้า
ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง กลไกการเกิดฟ้าผ่าเริ่มจากมีประจุลบเกิดขึ้นที่ด้านล่างของก้อนเมฆและเหนี่ยวน�ำให้เกิด
ประจุบวกที่พื้นดิน เมื่อเกรเดียนต์แรงดันที่ก้อนเมฆมีค่าสูงสุดท�ำให้อากาศบริเวณดังกล่าวเกิดเสียสภาพฉับพลัน
จนเกิดการแตกตัว ท�ำให้ประจุลบจากก้อนเมฆเคลื่อนตัวลงมารวมกับประจุบวกที่พื้นดิน เรียกว่า ฟ้าผ่า การป้องกัน
อันตรายอันเกิดจากฟ้าผ่าแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยที่ ส่วนแรกเป็นการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าส�ำหรับอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้างแบบฟาราเดย์ ส่วนทีส่ องเป็นค�ำเตือนและข้อควรระวังจากฟ้าผ่า พร้อมทัง้ รวบรวมข้อมูลทางสถิตเิ กีย่ วกับ
ฟ้าผ่าของประเทศไทย จ�ำนวน 5 ปีทผี่ า่ นมาสรุปได้วา่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผเู้ สียชีวติ สูงสุดเฉลีย่ ร้อยละ 58.8
คำ�สำ�คัญ : 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
*ข้าราชการบำ�นาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทนำ�
จากข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงอันตรายทีเ่ กิดจากฟ้าผ่า ทัง้ ด้านชีวติ และทรัพย์สนิ
จึงท�ำให้เกิดแรงจูงใจที่จะให้ความรู้ด้านปรากฏการณ์
การเกิดฟ้าผ่าและการป้องกันแก่ประชาชน เพื่อจะได้น�ำ
ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องและอาจจะช่วยลดความสูญเสีย
ให้นอ้ ยลง ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ
ในวั น ที่ มี พ ายุ ฝ นฟ้ า คะนอง ท� ำ ให้ เ กิ ด ประจุ ไ ฟฟ้ า
ก่อตัวสะสมในกลุ่มก้อนเมฆและเคลื่อนตัวลงต�่ำตาม
แรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อประจุไฟฟ้าสะสมเพิ่มมากขึ้น
เป็ น ผลท� ำ ให้ ค วามเครีย ดสนามไฟฟ้าที่ส่ว นล่างของ
ก้อนเมฆสูงขึ้นถึงจุดวิกฤต ท�ำให้อากาศบริเวณดังกล่าว
เกิดการแตกตัวจนประจุจากก้อนเมฆสามารถเคลื่อนที่
ไปตามแนวการแตกตัวของอากาศลงสูพ่ นื้ ดิน ซึง่ เรียกว่า
ฟ้าผ่า เมื่อฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้วย่อมน�ำความเสียมาสู่อาคาร
และสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
ฟ้าผ่าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
นอกจากนีบ้ ทความยังได้อธิบายถึงการออกแบบ
ระบบป้องกันอันตรายส�ำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
แบบฟาราเดย์ ซึ่งระบบป้องกันประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ตัวน�ำล่อฟ้า สายตัวน�ำลงดิน และรากสายดิน รวมทั้งได้
เสนอข้อมูลค�ำเตือนและข้อควรระวังในการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากอันตรายของฟ้าผ่า รวมทั้งรวบรวมสถิติ
ต่าง ๆ เกีย่ วกับฟ้าผ่า ซึง่ ข้อมูลเหล่านีไ้ ด้มาจากต�ำราเรือ่ ง
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง กรมอุตุนิยมวิทยา หนังสือพิมพ์
และส�ำนักนโยบายยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ปรากฏการณ์การเกิดฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ เบญจามิน
แฟรงกลิน ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1752
และได้พัฒนาหลักการป้องกันฟ้าผ่าด้วยเสาล่อฟ้าเรียก
ว่า Franklin rod มาจนถึงปัจจุบัน

ขบวนการการเกิดฟ้าผ่า
ในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ละอองน�้ำใน
อากาศเกิดการเสียดสีกับลมเป็นผลให้ละอองน�้ำมีประจุ
ลบและอากาศมีประจุบวก โดยประจุบวกจะอยู่ด้านบน
ของก้อนเมฆ ส่วนฐานของก้อนเมฆจะเป็นประจุลบ
เมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมพัดแรงยิ่งขึ้น ประจุลบใน
ก้อนเมฆจะสะสมเพิ่มมากขึ้นและเคลื่อนตัวลงต�่ำตาม
แรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อเกรเดียนต์แรงดันในก้อนเมฆ
มีค่าสูงถึงจุดวิกฤติประมาณ 10 kV/cm ก็จะเป็นไป
ตามหลักการการคายประจุ เมื่ออากาศเกิดการแตกตัว
จะเกิดการเคลื่อนตัวของประจุเรียกว่า ล�ำฟ้าผ่าน�ำทาง
(Leader Stroke) เมื่อล�ำฟ้าผ่าน�ำทางเคลื่อนที่ลงสู่
พื้นดินในลักษณะจังหวะก้าวในทิศทางที่มีการแตกตัว
ง่ายที่สุด เรียกว่า ล�ำฟ้าผ่าน�ำทางเป็นขั้น (Stepped
Leader Stroke) มีช่วงก้าวตั้งแต่ 3-200 เมตร และ
ค่าเฉลี่ยช่วงก้าว มีค่าประมาณ 50 เมตร
เมื่ อ ล� ำ ฟ้ า ผ่ า น� ำ ทางเคลื่ อ นที่ ใ กล้ พื้ น ดิ น จะ
เกิ ด การเหนี่ ย วน� ำ ที่ พื้ น ดิ น และเกิ ด เป็ น สตรี ม เมอร์
(Streamer) มีความยาวประมาณ 1-100 เมตร ซึ่ง
ค่าเฉลีย่ มีคา่ 20 เมตร วิง่ เข้าสูท่ ศิ ทางของล�ำฟ้าผ่าน�ำทาง
ระยะก้าวสุดท้ายทีล่ ำ� ฟ้าผ่าน�ำทางเคลือ่ นทีก่ ระโดดเข้าหา
สตรีมเมอร์นั้นเรียกว่าระยะฟ้าผ่า (Striking Distance)
มีระยะเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร เมื่อล�ำฟ้าผ่าพบกับ
สตีมเมอร์ เกิดมีแสงจ้าและมีเสียงดังขึ้น เรียกว่าฟ้าผ่า
หลังจากนั้นเกิดเป็นล�ำฟ้าผ่าขนาดใหญ่ขึ้น และเคลื่อนที่
จากพื้นดินกลับไปยังก้อนเมฆเรียกว่า ล�ำฟ้าผ่ากลับ
(Return Stroke) ซึ่งการเคลื่อนที่ของประจุในล�ำฟ้าผ่า
นั้น หมายถึง ขบวนการเกิดฟ้าผ่านั่นเอง ขบวนการ
ทั้งหมดเป็นไปตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 2 ฟ้าผ่าขึ้น (สำ�รวย สังข์สะอาด, 2549)
2. ฟ้ า ผ่ า ลง หมายถึ ง ฟ้ า ผ่ า จะเริ่ ม จาก
ก้อนเมฆคายประจุลงสู่พื้นดินเป็นกระบวนการคืบหน้า
เป็นจังหวะก้าวของล�ำฟ้าผ่าน�ำทางเป็นขัน้ การเกิดฟ้าผ่า
มีกระบวนการเป็นไปในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และรวดเร็ว
มาก แทบจะไม่อาจสังเกตเห็นขั้นตอนได้ ฟ้าผ่าลงจะ
สังเกตได้ง่าย โดยมีลักษณะเป็นแขนงแตกจากล�ำฟ้าผ่า
กระจายลงสู่พ้ืนดินมีลักษณะดังภาพที่ 3 นอกจากนี้
ฟ้าผ่าลง สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภทคือ
2.1 ฟ้าผ่าลบ หมายถึง ล�ำฟ้าผ่าที่น�ำประจุ
ลบจากก้อนเมฆลงสู่พื้นดิน ฟ้าผ่าลบเป็นฟ้าผ่าที่ซ�้ำ
หลายครั้ง ฟ้าผ่าลบจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 80-85
1-(ข) สตรีมเมอร์จะวิ่งขึ้นจากพื้นดิน
2.2 ฟ้าผ่าบวก หมายถึง ล�ำฟ้าผ่าทีป่ ระจุบวก
ภาพที่ 1 ขบวนการการเกิดฟ้าผ่า (สำ�รวย สังข์สะอาด, จากก้อนเมฆลงสูพ่ นื้ ดิน ฟ้าผ่าบวกมักเป็นล�ำฟ้าผ่าเดีย่ ว
2549)
ฟ้าผ่าบวกจะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 15-20
ชนิดของฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. ฟ้าผ่าขึ้น หมายถึง ฟ้าผ่าจะเริ่มต้นจาก
พื้นดินไปยังก้อนเมฆ เมื่อล�ำฟ้าผ่าเริ่มก่อตัวจากอาคาร
หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งสู ง ๆ ตั้ ง แต่ 100 เมตรขึ้ น ไป มี
กระบวนการการคืบหน้าเป็นจังหวะก้าวของล�ำฟ้าผ่า
น�ำทางเป็นขั้นในทิศทางขึ้นไปยังก้อนเมฆและฟ้าผ่าขึ้น
มักจะเป็นผลสืบเนื่องจากฟ้าผ่าลง มีลักษณะดังภาพที่ 2
ภาพที่ 3 ฟ้าผ่าลง (สำ�รวย สังข์สะอาด, 2549)
1-(ก) สเก็ตการขยายลำ�ฟ้าผ่านำ�ทาง
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รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า
ลักษณะรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า ก�ำหนดด้วยเวลา
ช่วงหน้าคลื่นและเวลาช่วงหลังคลื่น เวลาช่วงหน้าคลื่น
หมายถึง เวลาที่กระแสเพิ่มขึ้นจากศูนย์จนถึงค่ายอด
ของคลื่น เวลาช่วงหลังคลื่น หมายถึง เวลาตั้งแต่ศูนย์
จนถึงค่าทีก่ ระแสลดลงเหลือเพียงครึง่ หนึง่ ของค่ายอด มี
ลักษณะดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รูปคลื่นกระแสฟ้าผ่า
(สำ�รวย สังข์สะอาด, 2549)
ขนาดของกระแสฟ้าผ่า
ขนาดของกระแสฟ้าผ่า หมายถึง ค่ายอดของ
รู ป คลื่ น กระแสฟ้ า ผ่ า ซึ่ ง จะมี ค ่ า มากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่
กับปริมาณของประจุที่ขั้วของกระแสฟ้าผ่า และเป็น
ฟ้าผ่าขึ้นหรือฟ้าผ่าลง
ผลจากฟ้าผ่า
ผลของฟ้ า ผ่ า ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายและ
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้น แบ่งออก เป็น 3 ชนิด
ดังต่อไปนี้
1. ผลทางความร้อน เมือ่ เกิดฟ้าผ่าและล�ำฟ้าผ่ามี
แสงจ้านัน้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางของล�ำฟ้าผ่าเป็นเซนติเมตร
และมีอุณหภูมิสูงถึง 30000 0K อุณหภูมิที่สูงมากนี้
ย่อมท�ำให้เกิดเพลิงไหม้กับวัสดุติดไฟที่ถูกฟ้าผ่าได้ แต่
ถ้าฟ้าผ่าลงบนโลหะก็จะเกิดรอยที่โลหะ และท�ำให้โลหะ
หลอมละลายได้

2. ผลทางแรงกลในขณะที่เกิดฟ้าผ่า นอกจาก
เกิดความร้อนแล้ว ยังเกิดแรงระเบิดขึ้น เพราะว่าเมื่อมี
กระแสไหลผ่านจะมีแรงบิดขึ้นในตัวน�ำนั้น นอกจากนี้ยัง
มีแรงระเบิดทีเ่ กิดจากการขยายตัวของอากาศทีอ่ ยูร่ อบ ๆ
ล�ำฟ้าผ่าเกิดเสียงดังสนั่นขึ้น
3. ผลทางไฟฟ้า แบ่งออกเป็นหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้
3.1 การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Interference, EMI) เนื่องจาก
ฟ้าผ่าท�ำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่กระจายไปรบกวน
ระบบสือ่ สาร และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 แรงดันสปาร์กด้านข้าง เมื่อกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านตัวน�ำ ที่มีความต้านทานและความเหนี่ยวน�ำ
ท�ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคล่อมตัวน�ำนั้น ถ้าค่าแรงดัน
ไฟฟ้านี้มีค่าสูงมากพอ อาจท�ำให้เกิดการสปาร์กด้านข้าง
ไปยังบริเวณที่มีเชื้อเพลิง ก็อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
3.3 แรงดันเกินบนสายส่งก�ำลังไฟฟ้า เมื่อ
เกิ ด ฟ้ า ผ่ า ลงบนสายส่ ง ไฟฟ้ า โดยตรงย่ อ มท� ำ ให้ เ กิ ด
แรงดันเกินขึ้นบนสายส่ง ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

การป้องกันฟ้าผ่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
แบบฟาราเดย์
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตอันตรายนั้น
คือถึงแม้วา่ จะมีความสูงไม่มากนัก แต่สงู เด่นกว่าสิง่ อืน่ ๆ
ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่า
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อั น ตรายอั น เกิ ด จาก
ฟ้าผ่า จึงต้องมีการติดตั้งระบบป้องกัน ที่เรียกว่า ระบบ
สายล่อฟ้า เพื่อเป็นการล่อให้ฟ้าผ่าลงตรงจุดที่ก�ำหนด
ไว้ ท�ำให้กระแสฟ้าผ่าสามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบสายล่อ
ฟ้าลงสู่พื้นดินได้เร็วที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน วิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ
บทความนี้ได้น�ำเสนอระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบฟาราเดย์
เท่านั้น
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ส่วนประกอบส�ำคัญของระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ
ฟาราเดย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ตัวน�ำล่อฟ้า (Air Terminal) ตัวน�ำล่อฟ้า
อาจอยู ่ ใ นลั ก ษณะเป็ น แท่ ง ตั ว น� ำ สายตั ว น� ำ ขึ ง หรื อ
ตั ว น� ำ แบบตาข่ า ย หรื อ อาจประกอบด้ ว ยหลายแบบ
ร่วมกัน ตัวน�ำล่อฟ้านิยมท�ำปลายยอดให้แหลม เพื่อ
ให้เกิดความเครียดสนามไฟฟ้าและเกิดสตรีมเมอร์ได้
ง่าย สามารถล่อให้ฟ้าผ่าลงที่ต�ำแหน่งตัวน�ำล่อฟ้าหากมี
ฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว แบบการติดตั้งจะขึ้นอยู่
กับลักษณะของทรงหลังคาและลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง
ตัวน�ำล่อฟ้าจะท�ำจากวัสดุตัวน�ำ คือเหล็ก ทองแดงและ
อลูมีเนียม
2. สายตัวน�ำลงดิน (Down Conductor) สายตัว
น�ำลงดินจะต่อระหว่างตัวน�ำล่อฟ้าและรากสายดิน มีหน้า
ที่น�ำกระแสฟ้าผ่าจากตัวน�ำล่อฟ้าลงสู่พื้นดินโดยผ่าน
ทางรากสายดินได้อย่างรวดเร็ว สายตัวน�ำลงดินต้องมีคา่
อิมพีแดนซ์ต�่ำ และค่าความเหนี่ยวน�ำน้อย มาตรฐานได้
ก�ำหนดให้สายตัวน�ำล่อฟ้า 1 จุด ต้องมีสายตัวน�ำลงดิน

หน้าที่ 11

1 เส้นแต่เพื่อความปลอดภัยควรเพิ่มเป็น 2 เส้นเผื่อสาย
ใดสายหนึ่งเกิดมีปัญหา แต่บางกรณีสายตัวน�ำลงดินอาจ
มีหลายๆเส้นขนานกัน ถ้าอาคารสูงมาก ๆ ต้องมีการ
เชือ่ มโยงระหว่างสายตัวน�ำลงดินทีช่ ว่ งกลางของความสูง
ของอาคารด้วย ตัวน�ำลงดินจะท�ำจากวัสดุตวั น�ำคือเหล็ก
ทองแดงและอลูมิเนียม
3. รากสายดิน (Earth Electrode) รากสายดิน
เป็นตัวน�ำที่ฝังไว้ในพื้นดิน วัสดุที่ใช้จะเป็น แท่งทองแดง
หรือแท่งเหล็กชุบสังกะสีหรือแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง
โดยจะฝังไว้ในบริเวณพืน้ ดินทีม่ คี า่ ความต้านทานต�ำ่ และ
ความต้านทานของระบบรากสายดินต้องมีค่าไม่เกิน 10
โอห์ม เพื่อให้กระแสฟ้าผ่าไหลกระจายออกไปได้ง่ายและ
รวดเร็ว สายตัวน�ำลงดิน 1 เส้นจะต่อกับตัวน�ำรากสายดิน
อย่างน้อย 1 จุด ในบางกรณีอาจมีความจ�ำเป็นต้องเพิ่ม
จ�ำนวนของรากสายดินให้มากขึ้นและฝังไปในดินให้ลึก
มากขึ้น ถ้าความต้านทานของระบบรากสายดินสูงกว่า
10 โอห์ม ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบฟาราเดย์ได้แสดงส่วน
ประกอบไว้ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบฟาราเดย์ (สำ�รวย สังข์สะอาด, 2549)

การป้องกันอันตรายต่อชีวิต

อันตรายทางอ้อม หมายถึง ฟ้าผ่าลงสู่ระบบ
อันตรายทีเ่ กิดจากฟ้าผ่าต่อชีวติ คนและสัตว์แบ่ง ป้องกันฟ้าผ่าหรือบริเวณที่อยู่ใกล้กับคนและสัตว์ ซึ่ง
อันตรายแบบนี้จะเกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากกระแส
ออกเป็น 2 แบบ คือทางตรงและทางอ้อม
อันตรายทางตรง หมายถึง ฟ้าผ่าลงสู่ร่างกาย ฟ้าผ่าดังนี้
1. แรงดั น ช่ ว งก้ า ว (Step Voltage, Us)
คนและสัตว์โดยตรง เมือ่ คนและสัตว์ยนื อยูใ่ นทีก่ ลางแจ้ง
หมายถึ ง แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ เ กิ ด จากมี ก ระแสฟ้ า ผ่ า ไหล
หรืออยู่ใต้ต้นไม้ที่สูงเด่นกว่าต้นอื่นๆ
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ลงสู่ดินและเกิดการแผ่กระจายท�ำให้เกิดความต่างศักย์
ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดบนพื้นดิน ซึ่งมีระยะห่างเท่ากับ
ช่วงก้าวของคนและสัตว์
2. แรงดันสัมผัส (Touch voltage, Ut) หมายถึง
ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตัวน�ำหรือโครงสร้างทีก่ ระแส
ไหลผ่านลงไปยังรากสายดิน โดยเทียบกับพืน้ ดินซึง่ อาจมี
คนยืนอยู่ในบริเวณดังกล่าว แรงดันช่วงก้าวและแรงดัน
สัมผัสทั้งสองแบบนี้มีลักษณะดังภาพที่ 6-7

1. ห้ า มอยู ่ ใ นที่ โ ล่ ง แจ้ ง เช่ น ทุ ่ ง นาหรื อ
สนามเด็กเล่นที่ปราศจากต้นไม้
2. ห้ามยืนพิงต้นไม้ที่สูงเด่นกว่าต้นอื่น
3. ในกรณีที่อยู่ในที่โล่งแจ้งในขณะที่เกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ให้นั่งหมอบพร้อมย่อตัวให้ต�่ำและชิด
กับพื้นดินให้มากที่สุด ถ้านั่งด้วยขาเดียวจะปลอดภัย
มากขึ้นจากแรงดันช่วงก้าว แต่ห้ามนอนราบกับพื้นดิน
เด็ดขาดเมื่อเกิดฟ้าผ่า
4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
หรือโครงสร้างที่เป็นตัวน�ำไฟฟ้า
5. ควรอยู่ในอาคารที่มีการติดตั้งระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าแต่ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆหรืออยู่ใกล้กับ
ประตูหน้าต่างที่มีขอบเป็นโลหะ
6. สหพันธ์ควบคุมเหตุฉุกเฉินระหว่างประเทศ
ได้แนะน�ำให้หลีกหนีการถูกฟ้าผ่าโดยให้ยึดกฎ 30/30
ดังนี้ คือทันใดที่เห็นฟ้าแลบ ให้รีบนับ 1 ถึง 30 แต่ถ้า
ฟ้าผ่าก่อนถึง 30 ให้รีบวิ่งเข้าไปในอาคารที่ปลอดภัย
ภาพที่ 6 แรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว
ทันทีเพราะแสดงว่า พายุฝนฟ้าคะนองมาใกล้แล้ว และรอ
(สำ�รวย สังข์สะอาด, 2549)
จนเสียงฟ้าผ่าหนสุดท้ายนานเกิน 30 นาที จึงค่อยออก
จากอาคาร แต่ถ้าหากอยู่ภายนอกอาคาร แล้วมีอาการ
ขนลุกตั้งชัน แสดงว่าฟ้าก�ำลังจะผ่าลงมาให้รีบนั่งลงบน
ส้นรองเท้า เอามือปิดหูสองข้างไว้และก้มศีรษะอยูร่ ะหว่าง
เข่า พยายามให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นดินให้น้อยที่สุด แต่
อย่านอนราบกับพื้นดินเป็นอันขาดเพราะถ้าฟ้าผ่าลงมา
จะมีกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วพื้นดิน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,
1 สิงหาคม, 2556)
7. ส�ำนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐได้ส�ำรวจว่า
ผู้ที่ถูกฟ้าผ่าตายมากที่สุด คือ ผู้ที่ไปตกปลากลางแจ้ง
รองลงมาคือ ผู้ที่ออกไปเที่ยวตั้งแคมป์ ดังนั้นในขณะที่
ภาพที่ 7 แรงดันช่วงก้าว Us
มีฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรตกปลาหรือตัง้ แคมป์อยูก่ ลางแจ้ง
(สำ�รวย สังข์สะอาด, 2549)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีการเตือนให้คนระวัง (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2 กรกฎาคม, 2556)
อันตรายอันเกิดจากฟ้าผ่าโดยให้ปฏิบตั ติ นดังต่อไปนีค้ อื
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สถิติจำ�นวนวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและจำ�นวนคนที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกฟ้าผ่า ตั้งแต่
พ.ศ. 2551-2555
เพื่อให้เกิดความความระวัดระวังจากอันตรายของฟ้าผ่า บทความนี้ได้เสนอข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ อันจะ
น�ำไปสู่การด�ำเนินการป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสถิติจ�ำนวนวันที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
และจ�ำนวนคนที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกฟ้าผ่าของแต่ละภาคจะเป็นไปตามหลักการแบ่งภาคของกรมอุตุนิยมวิทยา
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งประเทศไทยออกเป็น 7 ภาค
ภาค
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จำ�นวนจังหวัด
มี 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำ�ปาง, ลำ�พูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน,
พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์, กำ�แพงเพชร, ตาก, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ และ
สุโขทัย
มี 20 จังหวัด ได้แก่ อำ�นาจเจริญ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์,
ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครพนม,นครราชสีมา, หนองบัว
ลำ�พู, หนองคาย, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี,
อุดรธานี และยโสธร
มี 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, นครนายก,
นครสวรรค์,ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง และอุทัยธานี
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
มี 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และสตูล

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนวันทีม่ ฝี นฟ้าคะนองเฉลีย่ ของปี 2551-2555 ของแต่ละภาคของประเทศไทย (กรมอุตนุ ยิ มวิทยา,
2556)
ภาค

2551

2552

2553

2554

2555

เฉลี่ย

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
กรุงเทพฯและปริมณฑล

126.7
165.1
58.2
53.5

119.5
158.7
52.5
52.9

128.3
149.5
54.6
55.5

136.1
131.2
54.1
44.2

129
174.3
51.5
41.1

127.92
155.76
54.18
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�ำนวนร้อยละของผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากถูกฟ้าผ่าปี 2551-2555 ข้อมูลจากส�ำนักทะเบียนราษฎร
กรมการปกครอง (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง 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
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อเกิดฟ้าผ่าขึ้นก็มีแต่น�ำความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฟ้าผ่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถป้องกันให้อันตรายลดน้อยลงได้ จากข้อมูล
ทางสถิติตั้งแต่ปี 2551-2555 แสดงดังตารางที่ 2 และ3 พบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตทั้ง 7 ภาค ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีจำ� นวนถึง 20 จังหวัดนัน้ มีจำ� นวนผูเ้ สียชีวติ สูงสุดถึงร้อยละ 58.8 และมีวนั ทีม่ ฝี นฟ้า
คะนองเฉลีย่ สูงสุดถึงร้อย 155.76 วันต่อปี จึงมีความจ�ำเป็นทีห่ น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบควรต้องมีมาตรการให้ความรูแ้ ก่
ประชาชน เพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวให้น้อยลง
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาผลการปรึกษากลุม่ ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อ
การเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ช่วยพยาบาลผู้หญิง ที่เข้าปฏิบัติงานปี 2554 โรงพยาบาล
กรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 16 คน สุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ พฤติกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด�ำเนินการทดลองทั้งหมด จ�ำนวน 12 ครั้ง เป็นเวลา
6 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล สถิตทิ ใ่ี ช้คอื การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�ำ้ ประเภทหนึง่ ตัวแปรระหว่างกลุม่ และ
หนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated Measures Analysis of Variance: One between-Subjects Variable and
One Within-Subjects Variable) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีทดสอบรายคู่แบบ นิวแมน-คูลล์
(Newman – Keul Procedure)
ผลการวิจยั พบว่า ผูช้ ว่ ยพยาบาลกลุม่ ทดลองมีการเผชิญปัญหา ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : การเผชิญปัญหา/ การให้คำ�ปรึกษาแบบแบบพิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม/ การให้คำ�ปรึกษากลุม่

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
*วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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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 NewmanKeul’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

บทนำ�
ในปั จ จุ บั น การพั ฒ นาเป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ในการ
เปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นจะน�ำ
ไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนามุ่งไป
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ในสังคม มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 กล่าวถึง ทิศทาง
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) มีการด�ำเนิน
การต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในด้านแนวคิด
ที่ ยึ ด “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา” ในทุ ก มิ ติ
อย่างเป็นองค์รวม และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่
สมดุล ทั้งด้านตัวคนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างระบบบริหารจัดการภายในทีด่ ี
ให้เกิดขึน้ ในทุกระดับอันจะท�ำให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนที่
มี“คน”เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและการท�ำงานมีความ
ส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบุคคลเพราะเราใช้เวลา
ประมาณหนึ่งในสามของวันท�ำงานอยู่ในสถานที่ท�ำงาน

และเชื่อว่าในอนาคตคนจ�ำเป็นต้องใช้เวลาเกี่ยวข้องกับ
การท�ำงานเพิ่มมากขึ้น
ผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง บุคคลากรที่ปฏิบัติ
งานให้บริการทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยทาง
ร่างกายหรือจัดตามแผนการพยาบาลที่ก�ำหนดไว้ โดย
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง เช่น ให้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้
ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ ศึกษา สังเกต
อาการผู้ป่วยเพื่อด�ำเนินการพยาบาล และการรายงาน
ช่วยช�ำระร่างกายผู้ป่วย ป้อนอาหาร และช่วยเหลือให้ได้
รับอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า ให้การพยาบาลและให้ยาทางปากตาม
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จัดท�ำความสะอาดบริเวณสิง่ แวดล้อม
ผู้ป่วย ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ให้ความ
สะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย บันทึกอุปสรรคปัญหา
ในการปฏิบตั งิ าน และรายงาน หรือปฏิบตั งิ านส่งเสริมสุข
ภาพอนามัย และการป้องกันโรค เช่น ช่วยเหลือพยาบาล
ในการตรวจครรภ์และท�ำคลอดในรายปกติดแู ลช่วยเหลือ
พยาบาลในการพยาบาลแม่และเด็ก ให้ภูมิคุ้มกันโรค
หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข,
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2553) และลักษณะการท�ำงานของผูช้ ว่ ยพยาบาลเป็นการ
ช่วยเหลืองานด้านการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นทีไ่ ม่มคี วาม
ยุ่งยากซับซ้อน แต่มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ในวิชาชีพด้านการรักษาพยาบาล (Fuerst & Wolff,
1979) ซึ่งผู้ช่วยพยาบาลควรมีคุณวุฒิเป็นผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและท�ำหน้าที่ปฏิบัติ
งานหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนัก
ของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการด�ำเนินชีวิตการท�ำงานของ
บุคคลในแต่ละวันนั้นต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและมีการ
ติดต่อสื่อสารกัน ท�ำให้บุคคลมีประสบเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เข้ามากระทบตน
บุคคลที่สามารถปรับตัวได้ดี มิใช่ผู้ที่ปราศจาก
ปั ญ หา แต่ เ ป็ น ผู ้ ก ล้ า เผชิ ญ ปั ญ หา อุ ป สรรค และ
ความยุ ่ ง ยากในชี วิ ต อย่ า งมี ส ติ แ ละไม่ ห วาดหวั่ น
ตลอดจนเป็นผู้พร้อมจะเผชิญความสุข ความทุกข์ใน
ชีวติ ไม่ยอมพ่ายแพ้หรือท้อถอย (มาลินี อยูโ่ พธิ์ , 2545)
อี ก ทั้ ง ในความแตกต่ า งของบุ ค คลที่ เ ผชิ ญ ปั ญ หากั บ
เหตุการณ์แบบเดียวกันจะพบว่าวิกฤตของคนหนึ่งอาจ
จะไม่เป็นวิกฤตของอีกคนหนึง่ โดยเฉพาะผูช้ ว่ ยพยาบาล
ทีท่ ำ� การปฏิบตั งิ านใหม่ซงึ่ อยูใ่ นช่วงการเผชิญความแตก
ต่างระหว่างการท�ำงานบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์
วิกฤตอาจแสดงออกถึงความไม่สามารถเผชิญปัญหา
ได้และการไม่สามารถเผชิญปัญหาดังกล่าวจะกลายเป็น
ความเครียด รวมทัง้ สภาพการท�ำงานของผูช้ ว่ ยพยาบาล
มีลักษณะเป็นกะหรือท�ำงาน ไม่ตรงกับช่วงเวลาตาม
ปกติของการใช้ชีวิตประจ�ำวัน จึงเป็นอาชีพที่บุคคล
ต้องปรับตัวอย่างสูงมาก ในเรื่องการรับประทานอาหาร
การพักผ่อนนอนหลับ และการประกอบกิจกรรมในสังคม
ซึ่งนอกจากส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางด้าน
ร่างกาย เช่นอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจด้วยอัน
อาจเป็นการน�ำไปสู่ลักษณะมีความวิตกกังวลซึมเศร้า
กลัวอย่างไร้ เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคงได้
เมื่ อ บุ ค คลได้ ป ระเมิ น สถานการณ์ นั้ น ว่ า
เป็นความเครียด บุคคลจะมีวิธีการขจัดหรือบรรเทา

ความเครียดที่เกิดขึ้น ในรูปแบบการเผชิญปัญหา 2
ลั ก ษณะ คื อ การมุ ่ ง แก้ ป ั ญ หา (Problem-focused
coping) และการจัดการกับอารมณ์ (Emotion-focused
coping) ส่วน จาโลวิค (Jalowiec, 1988 อ้างถึงในนิตยา
รอดพลอย, 2553)ได้พัฒนาแบบวัดการเผชิญปัญหา
ภายใต้กรอบแนวคิดการเผชิญปัญหาของลาซารัสและ
โฟล์คแมน โดยแบ่งรูปแบบการเผชิญปัญหาออกเป็น
3 แบบคือ การเผชิญหน้ากับปัญหา (Confrontive
coping) การจัดการกับอารมณ์ (Emotion coping) และ
การจัดการกับปัญหาแบบประคับประคอง (Palliative
coping) และใช้ในการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีการปรับ
ตัวและเผชิญปัญหาได้เหมาะสมจะสามารถคงความมี
สุขภาพดีไว้ได้ โดยบุคคลจะมีผลการปรับตัว 3 ด้าน
คือ ด้านการท�ำหน้าที่ทางสังคม (Social functioning)
ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ (Morale) และภาวะสุ ข ภาพกาย
(Somatic health) และท�ำให้บุคคลเผชิญปัญหาได้ดี
และแอนโทนอฟสกี (Antonovsky) นักจิตวิทยาสังคม
กล่าวว่า ความเข้มแข็งในการมองโลก ช่วยให้บุคคล
สามารถจัดการกับสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ
ได้อย่างเหมาะสม เป็นการมองโลกและชีวิตที่แสดงถึง
การที่บุคคลมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์จาก
สิ่งแวดล้อมภายใน และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกิดขึ้น
และเข้ามากระทบนั้น เป็นสิ่งเร้าที่มีโครงสร้าง อธิบาย
และท�ำนายเหตุการณ์ได้ สามารถจัดการกับสิ่งเร้า หรือ
เหตุการณ์นนั้ ๆ ได้และมองเหตุการณ์นนั้ ว่าเป็นสิง่ ท้าทาย
มีคณ
ุ ค่า และคุม้ ค่าในการทีจ่ ะเข้าไปเผชิญและจัดการกับ
สิ่งเร้าหรือสถานการณ์น้ันๆ ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ท�ำให้
ความเครียดที่เกิดขึ้นลดระดับลง และคงไว้ซึ่งภาวะ
สุขภาพที่ดี สอดคล้องที่ศึกษาถึง การเผชิญปัญหาตาม
แนวคิดของ ฟรายเดนเบอร์ก และลูอสิ (Frydenberg &
Lewis, 1993) ใน 3 องค์ประกอบได้แก่ 1) Solving the
Problem หรือ Problem – Focused เป็นองค์ประกอบของ
การเผชิญปัญหา ที่แสดงถึงความพยายามของบุคคล
ในการใช้ความสามารถของตนเอง มาจัดการกับปัญหา
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หรือความเครียดนั้นๆ 2) Coping by Reference
to Others เป็นองค์ประกอบของการเผชิญปัญหาที่
แสดงถึ ง ความพยายามในการจั ด การกั บ ปั ญ หา โดย
อาศัยแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ 3) Non – Productive
Coping เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการไม่สามารถ
เผชิญปัญหาได้หรือหลีกเลี่ยงปัญหา จากกรณีดังกล่าว
ผู้วิจัยศึกษาพบว่าวิธีการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม Rational Emotive
Behavior Theory (REBT) เป็นวิธีการที่สามารถน�ำ
มาใช้กับผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาการเผชิญปัญหา
ความเครี ย ดได้ อ ย่ า งเหมาะสมหรื อ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากเป้าหมายหลักของ REBT มุ่งการลดทัศนคติ
ที่มีผลเสียต่อบุคคล ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างหรือเพิ่มพูน
ปรัชญาชีวิตที่ตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลและลดความ
วิตกกังวลได้ โดย คอเรย์ (Corey ,2009) กล่าวว่า
ความเชื่อเบื้องต้นของทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม คือ ปัญหาทางด้านอารมณ์ซึ่งแยกออก
จากความรู้สึกโศกเศร้า เสียใจและคับข้องใจ เป็นผลของ
ความคิดอย่างไม่สมเหตุสมผล ท�ำร้ายตนเอง ดังงาน
วิจัยของตามพงษ์ วงษ์จันทร์ (2550) และรุจิรา พงษ์ไสว
(2552) กล่าวถึงการให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์และพฤติกรรม น�ำไปใช้ในการให้การปรึกษาพบ
ว่าสมาชิกกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อที่ไร้
เหตุผลเป็นบุคคลที่มีความคิดความเชื่อที่มีเหตุผล และ
ทิพวรรณ เมืองใจ (2553) ศึกษาการให้ค�ำปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมช่วยให้สมาชิก
กลุ่มค้นหาอุปสรรคที่ขัดขวางการด�ำเนินชีวิตที่จะน�ำมา
ซึ่งความสุข
การเผชิญปัญหาตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (Rational Emotive
Behavior Theory) มูสและบิลลิ่ง (Moos & Billing,
1982 อ้างถึงใน ภัควดี ปรีชาประพาฬวงค์, 2550) เป็น
จิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ให้ความสนใจในเรื่องการ
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เผชิญปัญหา เขาอธิบายเกี่ยวกับการเผชิญปัญหาว่า มี
พื้นฐานมาจากแนวคิดของทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory)
เป็นทฤษฎีที่เน้นเกี่ยวกับโครงสร้างของบุคลิกภาพของ
มนุษย์ที่ประกอบด้วยโครงสร้างของจิต 3 ส่วน คือ อิด
(Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Superego)
2. ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ วงจรชี วิ ต (Life Cycle
Perspective) เป็นทฤษฎีที่เน้นเกี่ยวกับพัฒนาการของ
บุคคลและประสบการณ์ในชีวิต
3. ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ (Evolution Theory and
Behavior Modification) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะในการแก้ปัญหาและประเมินด้านความคิด
4. ทฤษฎีเกีย่ วกับวัฒนธรรมและสังคมเศรษฐกิจ
(Cultural and Social Ecological Perspectives) เป็น
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
จากทฤษฎี พื้ น ฐาน 4 แขนงนี้ Moos and
Billing ได้รวบรวมแหล่งเกื้อหนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การเผชิ ญ ปั ญ หาไว้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ พั ฒ นาการของอี โ ก้
(Ego Eevelopment) การเชื่อความสามารถของตนเอง
(Self-Efficacy) รูปแบบการนึกคิด (Cognitive Styles)
ทักษะในการแก้ปัญหา ลักษณะสังคมและความเชื่อ
ดวงมณี จงรักษ์ (2551) กล่าวว่า จิตใจเป็นส่วน
หนึง่ ของบุคลิกภาพ สาเหตุทคี่ นเรามีสขุ ภาพจิตเสียเพราะ
บุคคลท�ำต่อตนเอง ดังนี้ บุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ที่
เลวร้าย (เหตุการณ์ = Antecedent) บุคคลรู้สึกผิดหวัง
(ความรู้สึก = Consequence) บุคคลตอกย�้ำความคิด
ที่ไร้เหตุผล (ความคิด = Beliefs) จากโครงสร้างกรอบ
ความคิด ABCDE เพื่อแสดงผลที่มีต่ออารมณ์ที่รบกวน
จิตใจและการเปลีย่ นแปลง ทฤษฎี REBT เสนอโครงสร้าง
กรอบความคิด ABCDE เพื่อแสดงให้เห็นความคิดเป็น
ตัวก�ำหนดสร้างอารมณ์ทางลบ และจัดการความคิดเพื่อ
เผชิญปัญหาได้อย่างไร
A = เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ระตุ ้ น เร้ า (Activating
Event) B = ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์ (Beliefs)
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C = ผลที่ได้รับทางอารมณ์และพฤติกรรมซึ่งก�ำหนด
โดยความเชื่ อ (Emotional and Behavioral
Consequences) D = การโต้แย้งความเชื่อที่ส่งผล
รบกวนจิตใจ (Disputing Disturbance-Producing
Beliefs) E = ทัศนะใหม่มเี หตุผลและประสิทธิภาพท�ำให้
พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนไป (New and Effective
Rational Outlook)
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ส น ใจ ศึ ก ษ า วิ จั ย เรื่ อ ง
“ผลการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาล”
ซึ่งคาดว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เผชิญปัญหาเพื่อให้ผู้ชว่ ยพยาบาลสามารถจัดการปัญหา
ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท� ำ ให้ วิ ช าชี พ
ผูช้ ว่ ยพยาบาลเป็นทีย่ อมรับต่อผูร้ ว่ มงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
ตลอดถึงผู้รับบริการยังส่งผลต่อคุณภาพการบริการใน
โรงพยาบาลต่อไป

5. ผูช้ ว่ ยพยาบาลทีไ่ ด้รบั การปรึกษากลุม่ ทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ
ปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดย
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้าปฏิบัติงาน ปี 2554 ของ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้หญิง
ที่เข้าปฏิบัติงานปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
จังหวัดระยอง จ�ำนวน 50 คน โดยท�ำแบบวัดการเผชิญ
ปัญหา เลือกผู้ที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้น
ปัญหาคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ต�่ำกว่า 25 ลงมา (ตามข้อ
จ�ำกัดของงานวิจัย) จ�ำนวน 22 คน แล้วสอบถามความ
สมัครใจเพือ่ เข้าร่วมการทดลองได้จำ� นวน 16 คน แล้วสุม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตัวอย่างเข้ากลุ่ม (Random Assignment) เพื่อจ�ำแนก
เพื่อศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณา
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่งแบ่ง
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหาของ
เป็นกลุ่มละ 8 คน
ผู้ช่วยพยาบาล

สมมติฐานของการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะ
เวลาการทดลอง
2. ผูช้ ว่ ยพยาบาลทีไ่ ด้รบั การปรึกษากลุม่ ทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ
ปัญหาในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. ผูช้ ว่ ยพยาบาลทีไ่ ด้รบั การปรึกษากลุม่ ทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ
ปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม
4. ผูช้ ว่ ยพยาบาลทีไ่ ด้รบั การปรึกษากลุม่ ทฤษฎี
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ
ปัญหาในระยะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

ข้อจำ�กัดของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่
เข้าปฏิบัติงาน ปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้รับ
การพัฒนาด้านความพึงพอใจของการบริการลูกค้าจาก
หน่วยงาน ท�ำให้ผู้ช่วยพยาบาลมีความสามารถในการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์อย่างต่อเนื่อง จึง
เป็นทีส่ งั เกตว่างานวิจยั นีไ้ ม่พบกลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารเผชิญ
ปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์สูง (ค่าคะแนนสัมพัทธ์
สูงกว่า 0.75) งานวิจัยพบเฉพาะการเผชิญปัญหาแบบ
มุง่ จัดการกับปัญหาต�ำ่ (ค่าคะแนนสัมพัทธ์ตำ�่ กว่า 0.25)
ดั ง นั้ น การคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจึ ง ได้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างที่มีคะแนนการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับ
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ปัญหา ที่มีคะแนนสัมพัทธ์ต�่ำกว่า 0.25 เท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ที่มีความเท่าเทียมกัน กล่าวคือมีคะแนนการ
เผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และการเผชิญ
ปัญหาแบบมุง่ จัดการกับอารมณ์ ทัง้ 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน

ตัวแปรของการวิจัย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 วิธีการทดลอง แบ่งได้ ดังนี้
1.1.1 การได้ รั บ การปรึ ก ษากลุ ่ 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
ของบุคคลทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการกระท�ำและ ความคิดเพือ่
จัดการกับปัญหาทีเ่ กิดจากความต้องการทัง้ ภายนอก และ
ภายใน ส่งผลต่อ ความรูส้ กึ และสรีระวิทยา ซึง่ การกระท�ำ
และความคิด สามารถผันแปรได้ตามสถานการณ์ และ
ประสบการณ์ เพื่อที่จะท�ำให้ความเครียดนั้นคลี่คลาย
ลง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบวัดการเผชิญ
ปัญหาของยาใจ สิทธิมงคล (2552)
2. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา
หมายถึง การที่บุคคลเผชิญปัญหาแล้วใช้วิธีการเผชิญ
ปัญหา 2 ด้าน คือ การเผชิญความเครียด และการแก้
ปัญหา
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3. การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
หมายถึง การเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยงปัญหา โดยใช้
วิธีการเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถช่วยให้ความทุกข์ลด
ลงได้ เนื่องจากความคิดนั้นมักเป็นความคิดในทางลบ
มี 6 ด้าน ได้แก่ การประเมินค่าใหม่ทางบวก การแสดง
ความรับผิดชอบต่อปัญหา การควบคุมตนเอง แสวงหา
การสนับสนุนทางสังคม ถอยห่าง การหนีหลีกเลีย่ งปัญหา
4. การปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบพิ จ ารณาเหตุ ผ ล
อารมณ์ และพฤติกรรม หมายถึง กระบวนการให้การ
ปรึกษาที่ผู้น�ำกลุ่มช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เปลี่ยนความ
คิด ทัศนคติ ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลให้สามารถคิดอย่าง
สมเหตุสมผล เมื่อเผชิญปัญหาโดยเข้าใจตนเอง บุคคล
อืน่ และสิง่ แวดล้อมได้อย่างสมเหตุสมผล โดยสมาชิกกลุม่
มุง่ มัน่ ในสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากกลุม่ ไปปฏิบตั กิ บั สถานการณ์จริง
ในชีวิต การเข้ากลุ่มปรึกษา จ�ำนวน 12 ครั้ง เป็นเวลา
6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ1 ชั่วโมง 30 นาที สิ่งที่
เกิดขึ้นในกลุ่มมีความส�ำคัญ แต่สิ่งที่ส�ำคัญมากกว่าคือ
การน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ในระยะเวลาที่เว้นว่างจาก
การเข้ากลุ่ม และหลังจากการยุติกลุ่ม สถานการณ์กลุ่ม
ช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ และมีความสามารถในการพึ่ง
ตนเอง และ ยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อเผชิญ
กับปัญหาในการด�ำรงชีวติ โดยมีกระบวนการปรึกษากลุม่
ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ดังนี้
4.1 ขั้นแรก เป็นการสร้างสัมพันธภาพโดย
การยอมรับ ให้ความเข้าใจและแสดงความรู้สึกแท้จริงต่อ
ผู้รับค�ำปรึกษา
4.2 ขั้ น ที่ ส อง คื อ การตกลงร่ ว มกั น ถึ ง
เป้าหมายของการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการ
ปรึกษาร่วมกันก�ำหนดปัญหา โดยค�ำนึงถึงโครงสร้าง
กรอบความคิด ABCDEF มากกว่าก�ำหนดว่าเหตุการณ์
ที่เป็นปัญหาคืออะไร
4.3 ขั้นที่สาม คือ การน�ำเทคนิคของ REBT
ไปฝึกท�ำเป็นการบ้านในชีวิตประจ�ำวัน

5. ผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานมีหน้าที่สนับสนุนงานพยาบาลอย่างง่าย โดยให้
การพยาบาลขั้นมูลฐานแก่ผรู้ ับบริ การทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด
่มือที่มีอยูอ่ ย่ฒานาสั
อตามคําสั่งพยาบาล ตามแนวทางปฏิ
บตั ิ หรื อกคูษาและการพั
งชัดงเจน
บตั บิหทีน้่ 1าทีปี่อก่ืนารศึ
ตามที
หน้าทีหรื
่ 22
วารสารการศึ
คม และปฏิ
ปีที่ 9 ฉบั
กษา่ 2556
ได้รับมอบหมาย เป็ นเพศหญิง ที่เข้าประจําการปี 2554 โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง จังหวัดระยองโดย
4.4 ขั้นที่สี่ คือ การยุติการปรึกษา เพื่อรับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้วและประเมิ
ฒ
ุ ิบตั รที่สนาํ ผลหลั
เร็ จการศึ
กษาจากสถาบันรับรอง ใช้ระยะเวลาเรี ยน 6 เดือน
ก�ำลังใจ
งการทดลอง
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิธีปกติ หมายถึ
ง ผูงช้ ่วผูยพยาบาลปฏิ
ิงานตามเวลาทํ
งานทีด่ทวิางโรงพยาบาลกรุ
งเทพ่ ผู ้ วิ จั ย ที่
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าหนดไว้
รวมทั้งทํากิจากรรมต่
าง ๆ ของโรงพยาบาล
ขออนุาญหนดเป็
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รองศาสตราจารย์
พยาบาลขั
้นมูลฐานแก่ผู้รับบริการทั้งด้านร่างกายและ มงคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้
ทดลอง
จิตใจ ภายใต้การก�ำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม ขออนุญาตและแปลมาจากแบบวัดวิธีการเผชิญปัญหา
ค�ำสั่งพยาบาล ตามแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่าง (The Ways of Coping) ของลาซารัส และโฟล์คแมน
่องมือทีบใ่ัตช้ิหในการวิ
ัย ่ได้รับมอบหมาย เป็น
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น้าที่อื่นจตามที
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2. โปรแกรมที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่โปรแกรม
ระยองผูวจั้ งจิ หวั
ุ ญบิ าตจาก
ตั รทีส่ ำ� รองศาสตราจารย์
เร็จการศึกษาจาก ยาใจ
ยั ทีด่ผระยองโดยได้
วู้ จิ ยั ได้ขออนุวฒ
สิ ทกธิ มษากลุ
งคล ่มคณะพยาบาลศาสตร์
การปรึ
ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
สถาบัมหาวิ
นรับรอง
ใช้
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ะยะเวลาเรี
ย
น
6
เดื
อ
น
ทยาลัยมหิดล ที่ได้ขออนุญาตและแปลมาจากแบบวั
วิธีการเผชิ
ญปัญญปัหาญหา
(The Ways of
พฤติกดรรมต่
อการเผชิ
6. วิธของลาซารั
ีปกติ หมายถึ
ง ผู้ช่วยพยาบาลปฏิ
บัติ& Folkman, 1984, pp. 328-333)
Coping)
ส และโฟล์
คแมน (Lazarus
งานตามเวลาท�ำงานที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
2. โปรแกรมที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่โปรแกรมการปรึ กษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
กรรมต่
อการเผชิญปัญหา
และก�อารมณ์
ำหนดเป็และพฤติ
นกลุ่มควบคุ
มในการทดลอง

กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

วิธีการทดลองและระยะเวลาในการทดลอง
1. การทดลองมี 2 วิธี ดังนี้
1.1 การปรึ กษากลุ่ม แบบทฤษฎีพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม
1.2 การปฏิบตั ิงานตามเวลาทํางานที่
ทางโรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง กําหนดไว้
2. เวลาการทดลอง 3 ระยะ ดังนี้
2.1 ก่อนการทดลอง
2.2 หลังการทดลอง
2.3 ระยะติดตามผล

การเผชิญปั ญหา
1. การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับ
ปั ญหา
2. การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับ
อารมณ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิภาพที
จยั ่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

ผลการวิจัย

การวิจยั แบ่งการทดลองเป็น 4 ระยะตามรูปแบบ
การวิจัยดังนี้
1. ระยะก่อนการทดลอง ให้กลุ่มตัวอย่างท�ำ
แบบวัดการเผชิญปัญหา แล้วคัดเลือกผู้ช่วยพยาบาล
ที่มีคะแนนสัมพัทธ์ในวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้น
ที่ ป ั ญ หาต�่ ำ กว่ า 0.25 (ตามข้ อ จ� ำ กั ด ของงานวิ จั ย )
เข้าร่วมการทดลอง สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม (Random
Assignment) เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม
2. ระยะทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองการปรึกษากลุม่
ทฤษฎีเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ตามโปรแกรมใช้
เวลาในการทดลอง จ�ำนวน 12 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์
ๆ ละ 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ส�ำหรับกลุม่ ควบคุม
ไม่ได้รบั การปรึกษากลุม่ ตามแนวทฤษฎีพจิ ารณา เหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม แต่ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงานตามปกติ
3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการให้การ
ปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบวัดการเผชิญปัญหา
เพื่อท�ำการทดสอบหลังการทดลอง (Post Test) จากนั้น
น�ำแบบวัดมาตรวจ ได้คะแนนเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์
4. ระยะติดตามผล หลังจากทดลองแล้วเป็นเวลา
2 สัปดาห์ จึงให้กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมจ�ำนวน 16 คน ตอบแบบวัดการเผชิญปัญหา
เพือ่ ติดตามผล (Follow up) จากนัน้ น�ำแบบวัดมาตรวจ
รวมคะแนนเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ทั้งหมด

1. กลุ่ม ที่ไ ด้รับการปรึก ษากลุ่ม ตามแนวคิด
ทฤษฎีพจิ ารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีคะแนน
รวมการเผชิญปัญหา ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 79.86, 100.60
และ 99.58 ตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มที่ได้รับวิธีตามปกติ มี
คะแนนรวมการเผชิญปัญหาเป็น 75.76, 72.26 และ
77.12 ตามล�ำดับ
ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่ม
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�่ำกว่าระยะ
หลังการทดลอง 0.13 ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับวิธีตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหา ใน
ระยะก่อนการทดลองเป็น 9.47 ระยะหลังการทดลองเป็น
9.03 และระยะติดตามผลเป็น 9.64 ซึ่งพบว่า ระยะหลัง
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าระยะก่อนการทดลอง
0.44 และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะ
ก่อนการทดลอง 0.17 และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะ
หลังการทดลอง 0.61 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการ
เผชิญปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับวิธีการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั วิธตี ามปกติตามระยะ
เวลาต่าง ๆ ของการทดลอง

ปั ญหาระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับวิธีการปรึ กษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์
คะแนนเฉลีย่ การเผชิ ญปัญหา
และพฤติกรรม และกลุ่มควบคุมที่ได้รับวิธีตามปกติตามระยะเวลาต่าง ๆ ของการทดลอง
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12.58 12.45
9.98

9.47 9.03 9.64

12.58 12.45

ระยะก่อนทดลอง

9.47 9.03 9.64

ระยะหลังทดลอง

4

ระยะก่อนทดลองระยะติดตามผล

2

ระยะหลังทดลอง

0

2

กลุ่มทดลอง

ระยะติดตามผล

กลุ่มควบคุม

0ภาพที่

1 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเผชิ ญปั ญหาผูช้ ่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการปรึ กษากลุ่ม
กลุ
่มทดลอง ดทฤษฎีพิจกลุ
่มควบคุมผล อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุ่มควบคุมที่ได้รับวิธี
ตามแนวคิ
ารณาเหตุ
ตามปกติ
ในระยะก่
นการทดลอง
ระยะหลั่มทีงในกลุ
การทดลอง
ตามผล
ภาพทีภาพที
่ 1 เปรี
่ยการเผชิ
ญปัญอหาผู
ยพยาบาลในกลุ
่ได้รับการปรึ
่มตามแนวคิ
่มที่ได้กและระยะติ
่มด
่ 1ยบเที
เปรียยบคะแนนเฉลี
บเทียบคะแนนเฉลี
่ยการเผชิ
ญปั้ชญ่วหาผู
ช้ ่วยพยาบาล
รับษากลุ
การปรึ
กดษากลุ

ทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุ่มควบคุมที่ได้รับวิธีตามปกติในระยะก่อนการทดลอง
ตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุ่มควบคุมที่ได้รับวิธี
ระยะหลัเคราะห์
งการทดลอง
และระยะติดตามผล
2. ผลการวิ
ความแปรปรวนของคะแนนการเผชิ
ญปัญหาระหว่างวิธีการทดลอง
ตามปกติในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
2. ผลการวิกัเบคราะห์
ความแปรปรวนของคะแนนการเผชิญปัญหาระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการ
ระยะเวลาการทดลอง
ทดลอง

2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนการเผชิญปัญหาระหว่างวิธีการทดลอง
่ 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี
ญปั ญหาระหว่
างวิธีการทดลองกับ
ตารางทีกั่ 1บวิระยะเวลาการทดลอง
เคราะห์ตารางที
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี
ย่ การเผชิญปัญหาระหว่างวิ่ยการเผชิ
ธกี ารทดลองกั
บ ระยะเวลาการทดลอง
ระยะเวลาการทดลอง
Source of variation

df

SS

MS

F

49.25
MS
80.17
15.76
62.79
19.98
3.52
44.44

3.52
F

p

7.8817.85 *
9.99
1.59

.0014.96 *
6.29 *

p

ตารางที่ 1 วิBetween
เคราะห์
ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี
่ยการเผชิ ญปั ญหาระหว่างวิธีการทดลองกับ
subject
15
112.04
Group (G)
1
62.79
62.79
17.85 *
.001
ระยะเวลาการทดลอง
Source of variation SS w/in groups
df
Between subject Within subjects 15
Interval 1
Group (G)
IxG
SS w/in groups
14
IxSS
w/in
groups
Within subjects
32
Total2
Interval
IxG
* p < .05 2
28
pIxSS< w/in
.05groups

SS 14
112.0432
62.79 2
49.25 2
80.1728

15.7647
19.98
44.44

192.21
7.88
9.99
1.59

4.96 *
6.29 *

.014
.006

.014
.006

*
Total
จากตารางที
่ 1 พบว่า มีป47ฏิสมั พัน192.21
ธ์ระหว่างวิธกี ารทดลอง กับระยะเวลาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
* p <คะแนนเฉลี
.05
(F = 6.29)
่ยการเผชิญปัญหา ระหว่างระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (F = 4.96) และคะแนนเฉลี่ยของผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับ
การปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั วิธตี ามปกติ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (F = 17.85) นั่นคือวิธีการทดลอง และระยะเวลา ส่งผลร่วมกัน
ต่อการเผชิญปัญหา และวิธีการทดลองแต่ละวิธี
3. ผลการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหาเป็นรายคู่ ของผู้ช่วยพยาบาลที่เข้าประจ�ำ
การปี 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง ในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ด้วยวิธีทดสอบ
แบบนิวแมน-คูลส์ (Newman-Keuls Method)
ค่าเฉลี่ย
9.98
12.45
12.58
r
q.95 (r,14)
q .95 ( r ,14 )

ระยะก่อนการทดลอง
9.98
-

MS error
n

* p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่
ได้รบั การปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดทฤษฎี พิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม มีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหา
ในระยะหลั งการทดลองสูง กว่าระยะก่อ นการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ย
การเผชิญปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
คะแนนเฉลี่ย การเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลอง
และติดตามผล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม
สมมติฐาน ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ
ทดลองกับระยะเวลาการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 กล่าว
คือ ในระยะก่อนการทดลอง ผู้ช่วยพยาบาลในกลุ่มที่

ระยะติดตามผล
12.45
2.47*
2
3.03

ระยะหลังการทดลอง
12.58
2.60*
0.13
3
3.70

1.53

1.87

ได้รับการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหาใกล้เคียงกัน
เนื่องจากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี
แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ของผู้ช่วย
พยาบาล ได้เสนอแนะถึงการเผชิญปัญหา และให้สมาชิก
กลุ่มได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม ว่าหากบุคคลมีความคิดความเชื่อที่ไม่
สมเหตุสมผล จะส่งผลให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ฝึกให้สมาชิกโต้แย้งความคิด ความเชือ่ ทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
ทีม่ ตี อ่ สถานการณ์ตา่ งๆ เกิดความคิดทีส่ มเหตุสมผล ส่ง
ผลให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามมา และประยุกต์
ทฤษฎี ABC เข้ากับปัญหาและการขึ้นฝึกปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจ�ำวัน มีโอกาสได้ระบายความรู้สึก ได้ช่วยเหลือ
กันภายในกลุ่ม ท�ำให้บรรยากาศภายในกลุ่มเป็นไปอย่าง
อบอุ่น เป็นกันเอง และการท�ำการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
ในการเข้ากลุ่มแต่ละครั้งผู้ช่วยพยาบาลสามารถเผชิญ
ปัญหาได้สงู ขึน้ ลักษณะเช่นนีถ้ อื ว่า มีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
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วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุกัญญา มหัทธนานันธ์ (2544) ที่ได้
ศึกษาพบว่า การให้ค�ำปรึกษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม กับการใช้กิจกรรมกลุ่มต่อความ
ภาคภูมิใจในตนเองของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็ก
หญิงจังหวัดสระบุรี มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง
กับระยะเวลาของการทดลอง นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสาวภา บูรณเจริญกิจ (2546) ที่พบ
ว่าการใช้โปรแกรมการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและ
การให้ค�ำปรึกษากลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม เพือ่ พัฒนาความเชือ่ มัน่ ในตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง และ
วิธีการทั้ง 2 วิธีสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าการให้ค�ำปรึกษากลุ่มแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ทีส่ ามารถช่วยให้ผชู้ ว่ ยพยาบาล สามารถพัฒนาความคิด
ความเชือ่ ทีไ่ ม่มเี หตุผล ให้สามารถสร้างกระบวนการด้าน
ความคิดสามารถเผชิญปัญหาได้สงู ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ผชู้ ว่ ย
พยาบาลกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การปรึกษากลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรมมีคะแนนการเผชิญปัญหาสูงขึ้น
หลังการทดลองและระยะติดตามผล
พบว่ า การให้ ค� ำ ปรึ ก ษากลุ ่ ม แบบพิ จ ารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถ
ช่วยให้ผชู้ ว่ ยพยาบาล สามารถพัฒนาความคิด ความเชือ่
ทีไ่ ม่มเี หตุผล ให้สามารถสร้างกระบวนการด้านความคิด
สามารถเผชิญปัญหาได้สงู ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้ผชู้ ว่ ยพยาบาล
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การปรึกษากลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมมีคะแนนการเผชิญปัญหาสูงขึ้นหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล
2. ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรมมีการเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากผู้ช่วย

พยาบาลทีไ่ ด้รบั การปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดทฤษฎี แบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีความไว้วางใจ
ผู้รับการปรึกษา โดยโปรแกรมการปรึกษา ครั้งที่ 1-2
เป็นการสร้างความคุ้นเคย สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู ้ ใ ห้ ก ารปรึ ก ษาและผู ้ ช ่ ว ยพยาบาลที่ รั บ การปรึ ก ษา
สามารถเปิดเผย ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของ
ตนที่มีต่อประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอิทธิพลของการ
เผชิญปัญหาที่มีต่อสถานการณ์นั้นๆ กล่าวคือ ผู้ช่วย
พยาบาลที่ได้เรียนรู้ว่าการเผชิญปัญหาที่ไม่เหมาะสม
เมื่อได้รับการปรึกษาก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเผชิญ
ปัญหาและสามารถน�ำไปปรับใช้จนเกิดการพัฒนาพฤติ
กรรรมการเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลองสูงกว่า
ผู้ช่วยพยาบาลกลุ่มควบคุม สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กนกศรี จาดเงิน (2543) ที่ศึกษาผลการให้ค�ำปรึกษา
เปรียบเทียบผลของการให้ค�ำปรึกษาเปรียบเทียบผลของ
การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการให้ค�ำปรึกษาแบบ
พิจารณาเหตุผล และอารมณ์ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี พบว่า
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การให้คำ� ปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลและ
อารมณ์ มีภาวะซึมเศร้าลดลงต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุมในระยะ
หลังการทดลอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา
อิงคสุวรรณ (2543) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลการ
ให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล และอารมณ์กับการ
เสนอตัวแบบทีม่ ตี อ่ การลดภาวะซึมเศร้าด้านสัมพันธภาพ
ในครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
นักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยในภาวะซึมเศร้า
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนกลุ่มการการ
ให้ค�ำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล และอารมณ์กับกลุ่ม
ควบคุมในระยะหลังทดลองแตกต่างกัน
สรุปได้ว่า ผู้ช่วยพยาบาล ที่เข้ารับการปรึกษา
กลุม่ แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมช่วยให้
ผู้ช่วยพยาบาล ได้น�ำการเผชิญปัญหาไปใช้เกี่ยวกับการ
ท�ำงานทีต่ กึ ผูป้ ว่ ยใน สามารถเข้าใจผูร้ บั บริการและผูร้ ว่ ม
งานมากขึ้น ยังได้รับการยอมรับจากทีม และผู้รับบริการ
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จนกระทั่งได้รับค�ำชมจากลูกค้าภายในและภายนอก มี
คะแนนความพึงพอใจจากผูร้ บั บริการสูงสุด ติดต่อกันถึง
3 เดือน และได้ค้นพบว่าถ้าสามารถเผชิญปัญหาของ
ตนเองได้ก็จะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วาง
ไว้จากแนวคิดทฤษฎีนี้ท�ำให้โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
แนวคิ ด ทฤษฎี แบบพิ จ ารณาเหตุ ผ ล อารมณ์ และ
พฤติกรรม ช่วยให้กลุ่มทดลองได้มีการเผชิญปัญหาสูง
กว่ากลุ่มควบคุม
3. ผู ้ ช ่ ว ยพยาบาล ที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษากลุ ่ ม
ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม มีการเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3 เนื่องจากการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
มีแนวความคิดว่า อารมณ์ เหตุผลและพฤติกรรมของ
บุคคลมีความสัมพันธ์กันโดยที่ความคิดและการรับรู้
ต่ อ สภาพการณ์ ต ่ า งๆเป็ น ตั ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ซึ่ ง
จะส่งผลต่อการกระท�ำของบุคคล ในประเด็นของการ
เผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาล จากการปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรมในครั้งที่ 3-4 ที่เน้นให้ผู้ช่วยพยาบาลส�ำรวจ
ความคิด เกี่ยวกับการเผชิญปัญหาในการขึ้นฝึกบนหอ
ผู้ป่วย และผู้ช่วยพยาบาลได้ทราบถึงแนวคิดนั้นๆว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความคิด
ของผู้ช่วยพยาบาลเองทั้งสิ้น โดยผู้วิจัยเปิดโอกาสให้
ผู้ช่วยพยาบาลได้ส�ำรวจและรับรู้ความคิดนั้น และคอย
สนับสนุน กระตุ้นให้ผู้ช่วยพยาบาลเปิดเผยต่อกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมเหตุ สมผลนั้น และเพื่อ
ส�ำรวจมุมมองของผูช้ ว่ ยพยาบาลในกลุม่ ทดลองได้กว้าง
ขึน้ ซึง่ การปรึกษากลุม่ ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ช่วย
พยาบาลสามารถมุ่งเน้น และปรับความคิด ความเชื่อ
ที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นด้วยตนเอง ก่อให้เกิดแนวคิดใน
การกระท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ดีขึ้น และสามารถ
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น�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วน
รวมในด้านอื่นๆซึ่ง เมื่อจบการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์
ผู้ช่วยพยาบาลในกลุ่มทดลอง ก็ยังสามารถเผชิญปัญหา
ดีกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ สุกญ
ั ญา มหัทธนานันท์ (2544) ทีศ่ กึ ษาผลการ
ให้คำ� ปรึกษากลุม่ ตามทฤษฎีพจิ ารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม กับการใช้กจิ กรรมกลุม่ ทีม่ ตี อ่ ความภาคภูมใิ จ
ในตนเองของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัด
สระบุรี พบว่าเด็กหญิงทั้งสองกลุ่มมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมในระยะติดตามผล และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชราพร สนิทภักดี (2545) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
การเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีต่อคุณค่าแห่งตนและภาวะ
ซึมเศร้าของ เยาวชนหญิงที่กระท�ำผิดในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคุณค่าแห่งตนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผล
สรุปได้ว่า ผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการปรึกษา
กลุ่ม แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ถึง
แม้เวลาผ่านไปแล้ว กระบวนการเผชิญปัญหาที่ไม่สม
เหตุสมผลให้เป็นการเผชิญปัญหาแบบสมเหตุสมผลได้
และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้ช่วยพยาบาล สามารถน�ำ
การเผชิญปัญหาเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม จึงกล่าวได้ว่า การเผชิญปัญหาแบบ
สมเหตุสมผลของแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม สามารถท�ำให้ผู้ช่วยพยาบาลมี
การพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น และมีความคงทนอีกด้วย
4. ผู ้ ช ่ ว ยพยาบาล ในกลุ ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ
การปรึ ก ษากลุ ่ ม ตามแนวคิ ด ทฤษฎี แบบพิ จ ารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมีการเผชิญปัญหาใน
ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 4 พบว่าการปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรมในขั้ น ตอนการให้ ก ารปรึ ก ษา ครั้ ง ที่ 5-8
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ผู้ให้การปรึกษาเน้นการเปลี่ยนความคิด ความเชื่อและ
วิเคราะห์ความเชื่อที่มีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ว่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นล้วนแล้วเกิดจากความคิด ความเชื่อ ของผู้ช่วย
พยาบาล โดยผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้วางเงื่อนไขเองทั้งสิ้น
เช่น ผู้ช่วยพยาบาลไม่ไปร่วมงาน Safety Goal ของ
โรงพยาบาล เนื่องจากการช่วยเหลืองานโรงพยาบาลมิใช่
เรื่องของตน ซึ่งประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(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�ำเช่นกันปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงเกิดผล ทั้งอารมณ์
และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กระบวนการปรึกษากลุ่ม
ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม จึงเน้นขจัดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนี้
ออกไป โดยผู้ช่วยพยาบาลเองสามารถตั้งค�ำถามโต้แย้ง
(Disputing) ความคิดที่ไม่สมเหตุ สมผล เช่น ท�ำไมฉัน
ต้องไปร่วมงานโรงพยาบาลด้วย ส่วนผล (Effects) ของ
การที่ได้ขจัดความเชื่อที่ไม่สมเหตุ สมผลคือ ความคิด
ที่เหมาะสม เช่นเริ่มส�ำรวจตนเองเมื่อมีส่วนร่วมในการ
ท�ำประโยชน์ส่วนรวมต่อไป ซึ่งพบว่า กระบวนการสร้าง
ความคิดความเชื่อที่สมเหตุ สมผล นั้น ได้ช่วยให้ผู้ช่วย
พยาบาลมีพลังในการเสริมสร้างศักยภาพในตนเองเพื่อ
ให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วยความคิด
ความเชื่อที่สมเหตุ สมผลต่อไป
สรุปได้ว่าผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการปรึกษา
กลุ่มแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ ก รรม สามารถพั ฒ นาความคิ ด ความเชื่ อ ที่ ไ ม่
สมเหตุสมผลให้เกิดความคิดความเชื่อที่สมเหตุสมผล
ได้โดยอาศัยกระบวนการคิดแบบ ABCD ตามทฤษฎีของ

เอลลิส จึงท�ำให้การเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาลหลัง
การทดลอง ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
5. ผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติ ก รรมที่ ไ ด้ รั บ การปรึ ก ษากลุ ่ ม ตามแนวคิ ด
ทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
มีการเผชิญปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 5 ทั้งนี้เพราะ
การเผชิ ญ ปั ญ หามี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างอารมณ์ บุ ค คล
ที่มีอารมณ์ไ ม่เหมาะสม จะมีก ารเผชิญปัญหาที่ไ ม่มี
ประสิทธิภาพหรือมีความคิดที่ไม่เหมาะสม หากสามารถ
แก้ไขกระบวนการดังกล่าวด้วยวิธกี ารให้การปรึกษากลุม่
ตามแนวคิดทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม ช่วยให้ผชู้ ว่ ยพยาบาลสามารถมองเห็นคุณค่า
ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนาการเผชิญปัญหา ช่วยให้
ผู้ช่วยพยาบาลแสดงออกถึงอารมณ์และพฤติกรรม ที่
เหมาะสมจากกระบวนการปรึกษา ในครั้งที่ 9-11 ที่เกิด
กระบวนการพัฒนาความคิดในขั้นเห็นคุณค่า และขั้น
ที่ 12 พัฒนาในขั้นการจัดระบบความคิด โดยให้ผู้ช่วย
พยาบาลท�ำการบ้านเพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์ เห็นคุณค่า
รวมถึ ง สามารถพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง ที่ เ ห็ น
คุณค่า ซึ่งเป็นขั้นตอนให้ผู้ช่วยพยาบาลน�ำกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมเหตุ สมผล มาเป็นความ
คิดที่สมเหตุ สมผล ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการกระตุ้น ชักชวน ชี้แจงเหตุผล ข้อมูล
เชิงประจักษ์ ตรรกวิทยา นอกจากนี้ผู้วิจัยมีบทบาท ใน
การเอื้ออ�ำนวยให้ผู้ช่วยพยาบาลฝึกการโต้แย้งความ
คิดต่าง ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผลได้ด้วยตนเอง และผู้วิจัย
ได้สนับสนุนให้ก�ำลังใจผู้ช่วยพยาบาลเกิดกระบวนการ
คิดได้ด้วยตนเองให้ดียิ่งขึ้น จนผู้ช่วยพยาบาลสามารถ
พั ฒ นาการเผชิ ญ ปั ญ หาด้ า นประโยชน์ ส ่ ว นรวมได้ ดี
คงทน ถึงแม้จะผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ผู้ช่วยพยาบาลก็
สามารถรักษาระดับการเผชิญปัญหาได้ดีกว่าสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประภาส ณ พิกุล (2537) ศึกษาผลการ
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ให้ค�ำปรึกษาตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และ
พฤติกรรม ทีมีต่อทัศนะคติความเป็นหญิงของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีไ่ ด้รบั การให้คำ� ปรึกษาตามทฤษฎี
พิจารณา เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีทัศนคติต่อ
ความเป็นหญิงดีขึ้น มากกว่าที่ได้รับข้อสนเทศ ในระยะ
ติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง
สรุปได้ว่าผู้ช่วยพยาบาล ในกลุ่มที่ได้รับการ
ปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล
อารมณ์ และพฤติกรรม สามารถปรับเปลี่ยนความคิด
ตนเองได้ และสามารถพัฒนาระบบความคิดไปเป็นระบบ
ความคิดที่สมเหตุสมผล มองเห็นคุณค่า และสามารถ
เผชิญปัญหาทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้เวลาการทดลอง
ได้สิ้นสุดไป 2 สัปดาห์ ผู้ช่วยพยาบาลสามารถเผชิญ
ปัญหา และสามารถปรับระบบความคิดที่สมเหตุสมผล
ได้ จึงเห็นได้ว่าการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มีการเผชิญ
ปัญหาของผู้ช่วยพยาบาลในระยะติดตามผลสูงกว่าก่อน
การทดลอง
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย พบว่ า วิ ธี ก ารปรึ ก ษากลุ ่ ม
ตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม สามารถช่วยให้ผู้ช่วยพยาบาล มีการเผชิญ
ปัญหาที่ดีขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัย
ไปใช้ดังนี้
1. การปรึ ก ษากลุ ่ ม ตามแนวคิ ด ทฤษฎี แ บบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม สามารถช่วยให้
ผูช้ ว่ ยพยาบาล มีการเผชิญปัญหาทีด่ ขี นึ้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การ
หัวหน้างาน ควรส่งเสริมและน�ำโปรแกรมวิธีการปรึกษา
กลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์
และพฤติกรรม ในการพัฒนาการเผชิญปัญหาไปประยุกต์
ใช้กบั ผูช้ ว่ ยพยาบาลในโรงพยาบาลให้เกิดการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
2. การที่จะน�ำวิธีการปรึกษากลุ่มตามแนวคิด
ทฤษฎี แบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ไป
ใช้ปฏิบัติจริง ผู้ให้การปรึกษาควรที่จะศึกษาวิธีการให้
เข้าใจถึงขั้นตอน หลักการ และวิธีด�ำเนินการให้ถูกต้อง
ตลอดจนการฝึกทักษะให้เกิดความช�ำนาญก่อนที่จะน�ำ
ไปปฏิบตั จิ ริง โดยเฉพาะเทคนิควิธกี าร ข้อดีและข้อจ�ำกัด
เพื่อที่จะสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์
ตามต้องการ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*
Factors Affective Achievement of students in
secondary Levey Under The Office OF Prachinburi Primary
Educational Service
นคร เหมนาค**
ดร.ธร สุนทรายุทธ***
ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม****

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ คี วามมุง่ หมายของการวิจยั เพือ่ ศึกษาปัจจัยและระดับผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูของโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554 ก�ำหนด
อ�ำเภอเป็นชั้นในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 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�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้พบว่าอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ศูนย์วัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้สุขศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตรปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ
3. ปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมและ
รายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ด้านหลักสูตร
(X3) สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีโดยรวม(Ŷ) ได้ร้อยละ 09.10 และพยากรณ์สามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ Ŷ= 26.054 + 3.640(X3)
คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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 (X3)
Keywords : Factors affective achievement/ Learning achievement/ Prachinburi Primary EducationAL
Service
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวดัชนี
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การศึ ก ษาเป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา ชี้ วั ด คุ ณ ภาพที่ ส� ำ คั ญ ทางการศึ ก ษาจึ ง มี นั ก จิ ต วิ ท ยา
คุณภาพมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้ง และนักการศึกษาได้ท�ำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจน สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างกว้างขวาง จากการศึกษา
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นต่ า งๆ ยุ ค นี้ เ ป็ น ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เ ป็ น พบว่ า สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมา
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based จากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน บลูม (Bloom, 1976, p.
society and economy) กล่าวคือ เป็นสังคมที่มุ่งเน้น 139) กล่าวว่า สิ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นฐานที่ส�ำคัญ คือคุณภาพการเรียนการสอนหมายถึงประสิทธิภาพซึ่ง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศ ผู้เรียนจะได้รับความส�ำเร็จในการเรียนรู้ซึ่งได้แก่การ
ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต่างได้รับอิทธิพลจาก มี ส ่ ว นร่ ว มในการเรี ย นการสอน การเสริ ม แรงของครู
สังคมแบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ส่งผลให้แต่ละประเทศ การได้รับค�ำแนะน�ำซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮาวิก
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เอิร์ทและนิวกราเทน (Harvighurs & Neugraten,
ในประเทศของตน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่ 1969, p. 159) ที่ว่าตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีคุณภาพสูง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความสามารถที่ติดตัว
การเมือง ให้รุดหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้ มาแต่กำ� เนิด องค์ประกอบด้านชีวติ ครอบครัวนักเรียนจะ
ส�ำหรับประเทศไทย การจัดการศึกษาในยุคเศรษฐกิจฐาน ประสบความส�ำเร็จได้ดี จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมจาก
ความรู้ เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายในกลุ่มคน ทางบ้านอย่างเหมาะสม โดยผูป้ กครองต้องมีการแบ่งปัน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้น�ำประเทศ กลุ่มนักการศึกษา เวลาให้แก่นักเรียนหาวิธีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ เพื่อ
หรือแม้แต่กลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะความเชื่อที่ จะช่วยให้นักเรียนประสบความผลส�ำเร็จในการเรียนอาจ
ว่าการศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนด้วยกลวิธี และแรงจูงใจต่าง
ดังนั้นการเสาะแสวงหาข้อความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับยุทธวิธี ๆ อย่างจริงจัง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางบ้านได้แก่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้อง การมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลทุกคนในบ้านของ
กับความต้องการของสังคม จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและมีค่ายิ่ง นักเรียนจนท�ำให้นกั เรียนมีสภาพจิตดี รูส้ กึ สบายใจ อบอุน่
ต่อการพัฒนาประเทศชาติ (อุไรรัตน์ ส�ำเริงวงศ์, 2549, ใจ ขณะอยูบ่ า้ น อีกทัง้ ยังมีผปู้ กครองสนใจเอาใจใส่ตอ่ การ
เรียนของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
หน้า 43-44)
ดังนีแ้ ล้วจะส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง
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ทั้ ง นี้ อ งค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
โรงเรียน องค์ประกอบหนึ่งคือครู ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ถ้าครูได้ท�ำการสอนได้อย่างมีคุณภาพ จะท�ำให้นักเรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นครูจึงสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นได้ และเพรสคอร์ท (Prescott, 1961, pp.
17-64) ได้สรุปองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนคือองค์ประกอบด้านความ
สัมพันธ์ในหมูเ่ พือ่ นวัยเดียวกัน (Peer Group Factors)
ได้แก่ ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
ทั้ ง ทางบ้ า นและทางโรงเรี ย นซึ่ ง ตรงกั บ แนวความคิ ด
ของ สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์ (2532, หน้า 4-6 ) ได้กล่าว
ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงหรือต�่ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบทางด้านสติปญ
ั ญาเพียงอย่างเดียวยังมีองค์
ประกอบสภาพของระบบโรงเรียน นักเรียนต้องอยู่ร่วม
กับเพื่อนในโรงเรียน มีการท�ำงานหรือร่วมกิจกรรมเป็น
หมู่คณะ โดยเฉพาะการศึกษาในโรงเรียนระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนก�ำลังเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น
การเข้ากลุม่ เพือ่ นและการยอมรับซึง่ กันและกันทางสังคม
จึงเป็นปัญหาอย่างหนึง่ ของนักเรียน สถานภาพทางสังคม
มิติของนักเรียนจึงมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน อัจฉรา สุขารมณ์ (2530, หน้า 11-40) ได้กล่าว
ไว้ว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
องค์ประกอบด้านปัญหาส่วนตัวของนักเรียนจ�ำแนก
เป็นส่วนย่อย ดังนี้ ปัญหาส่วนตัวด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อน ปัญหาด้านส่วนตัวด้านความสัมพันธ์กับครู
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทางบ้านแบ่งเป็น 4
ด้าน ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ด้านที่อยู่อาศัยด้านความคาด
หวังของบิดามารดา นอกจากนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2530, หน้า 37-39) กล่าวถึงองค์
ประกอบที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนในด้านโรงเรียนว่า โรงเรียนและการจัดการศึกษา

ในโรงเรียน มีความส�ำคัญมากต่อสภาพการเรียนการสอน
อันมีผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่าระดับความ
สามารถของนักเรียน เพราะนักเรียนจะมีความสุขต่อการ
เรียนการสอนหรือไม่ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ต่อครู และ
บรรยากาศในโรงเรียน และกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ในด้าน
โรงเรียน 3 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร การจัดอาคารสถานที่ในโรงเรียน ปัจจัย
เกี่ยวกับผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
ซึ่งเป็นหัวหน้า สถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับนักเรียน
และกับครู อาจารย์ ตลอดจนความสามารถในการบริหาร
งานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทั้งสิ้น ปัจจัยเกี่ยวกับครู อาจารย์ใน
โรงเรียน ได้แก่ อัตราเฉลี่ยของครูกับนักเรียน ความ
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ประสบการณ์ในการสอน
วุฒิทางการศึกษาตลอดจนขวัญก�ำลังใจของครูในการ
ปฏิบัติหน้าที่การสอน ทราฟเวอร์ (Travrs, 1953, pp.
17-46) กล่าวว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนนอกเหนือจากสติปัญญาคือแรงจูงใจใฝ่สัม ฤทธิ์
และ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 191)
กล่าวว่า การเรียนเพิ่ม เป็นการเรียนหลังจากที่ได้เรียน
จากบทเรียนนั้นแล้วทบทวนสิ่งนั้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก จ�ำได้
แม่นย�ำและนานขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนมากรู้อยู่แล้ว เช่น
การท่องจ�ำต่าง ๆ ในเวลาเย็นก่อนกลับบ้านของนักเรียน
การทบทวนบทเรียนก่อนสอบซึ่งเป็นการฝึก หัดเพื่อ
ให้การเก็บความจ�ำอยู่ได้นานและยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการศึกษา ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้าง
ต้น จะเห็นได้ว่า มีปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามที่นกั การศึกษาได้
ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้ามา
จังหวัดปราจีนบุรเี ป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ กี ารจัดการ
เรียนการสอนหรือมีสถานศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มีแหล่งพัฒนา
ความรู้แ ละทัก ษะในการศึก ษาส�ำหรับผู้ที่ไ ม่มีโอกาส
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เข้าศึกษาในระบบโรงเรียน ประชาชนชาวปราจีนบุรีจึง
มีโอกาส ที่จะได้รับการศึกษาในระดับสูงค่อนข้างมาก
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี, 2553, หน้า
23-24) จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 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)
ซึง่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดังกล่าว จะเห็นได้วา่ มีปจั จัย
ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามที่ได้ท�ำสอบนั้นอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
อันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อครู ที่จะต้องท�ำการ
ทบทวน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในระดับต�่ำ
กว่าเกณฑ์มาตรฐานท�ำให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ค วามสนใจที่ จ ะท� ำ การศึ ก ษา
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อน�ำไปเป็นแนวทาง
การหาปั จจั ย ที่ ส ่ งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวม และ
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น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางการศึกษาดังกล่าว
ตามล�ำดับต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว
และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตรปัจจัยด้าน
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัย
ด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นจากปัจจัย ด้านครู ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร
เพื่ อ การเรี ย นการสอน ปั จ จั ย ด้ า นเพื่ อ น ปั จ จั ย ด้ า น
ครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ

คำ�ถามของการวิจัย
ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาในเรื่ อ ง
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ดังนัน้ ค�ำถามในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้คือ
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1. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน
การเรียนพิเศษ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในระดับใด
3. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ปัจจัยด้านเพือ่ น ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการ
เรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่
4. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน
ปัจจัยด้านเพือ่ น ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านการ
เรียนพิเศษ สามารถท�ำนายผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้หรือไม่

สมมติฐานของการวิจัย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ข้ า ราชการครู ข องโรงเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 3,084 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ข้ า ราชการครู ข องโรงเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 3,084 คน ได้กลุม่
ตัวอย่างจ�ำนวน 341 คน โดยค�ำนวณหากลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของเครจซีแ่ ละ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)
จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ก�ำหนดอ�ำเภอเป็นชั้นในการสุ่ม
ได้กลุ่มตัวอย่าง 59 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ข้าราชการครู 341 คน
3. ตัวแปรศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร
เพื่ อ การเรี ย นการสอน ปั จ จั ย ด้ า นเพื่ อ น ปั จ จั ย ด้ า น
ครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

1. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการ
สอน ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัย
ด้านการเรียนพิเศษมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด วิธีดำ�เนินการวิจัย
ปราจีนบุรี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
1.แบบเติมข้อความ (Open-Ended) ในแต่ละ
หลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน กลุม่ สาระการเรียนรูร้ ายวิชา ภาษาไทยคณิตศาสตร์ สังคม
ปัจจัยด้านเพื่อน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน ศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ
การเรียนพิเศษ สามารถท�ำนายผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ภาษาอังกฤษและผลรวมคะแนนทุกวิชา
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2. แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น
3. การหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดยดัชนีความ
สอดคล้ อ งระหว่ า งเนื้ อ หากั บ ความมุ ่ ง หมายของการ
วิจัยจ�ำนวน 73 ข้อ ตามเกณฑ์ 0.66 ตลอดจนความ
เหมาะสมของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 1.0
4. น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้ อ (Discrimination) โดยใช้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
(Item-total Correlation) โดยได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่
ระหว่าง0.38 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ระดับผลผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และปัจจัย
ด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้านหลักสูตร ด้านทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอนด้านเพือ่ น ด้านครอบครัว ด้านการเรียน
พิเศษสถิตทิ ใี่ ช้คอื ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การทดสอบสมมุ ติ ฐ านข้ อ ที่ 1 “ปั จ จั ย
ด้ า นครู ด้ า นผู ้ บ ริ ห าร ด้ า นหลั ก สู ต รด้ า นทรั พ ยากร
เพื่อการเรียนการสอนด้านเพื่อน ด้านครอบครัว และ
ด้ า นการเรี ย นพิ เ ศษ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
ปราจีนบุร”ี สถิตทิ ใี่ ช้ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson’s Product-Moment Correlation)
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3. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัยด้าน
ครู ด้านผู้บริหาร ด้านหลักสูตรด้านทรัพยากรเพื่อการ
เรียนการสอนด้านเพื่อน ด้านครอบครัว และด้านการ
เรียนพิเศษ สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรไี ด้” สถิตทิ ใี่ ช้คอื
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา
2554 โดยรวมพบ อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์ เรียงคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมพบ
ว่า อยู่ในระดับมาก เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และ
ปัจจัยด้านหลักสูตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร
เพื่ อ การเรี ย นการสอน ปั จ จั ย ด้ า นเพื่ อ น ปั จ จั ย ด้ า น
ครอบครัว และปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ โดยปัจจัยด้าน
ครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีใน
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ทางบวกอย่าง มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
เพื่อน ปัจจัยด้านการเรียนพิเศษ มีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรีในทางบวกอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. ปัจจัยในภาพรวมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีได้ โดยพบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรเป็นตัวแปร
ทีด่ ที สี่ ดุ โดยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู ของปัจจัย
ด้านหลักสูตรเท่ากับ .108 และสามารถพยากรณ์ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรีได้ร้อยละ 9.10 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ระดับ .05 เมือ่ น�ำค่าสถิตติ วั แปรพยากรณ์ทดี่ ที สี่ ดุ มาสร้าง
สมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีใน
สมการคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = 26.054 + 3.640 (X3)

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมตอนต้ น สั ง กั ด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
ปราจีนบุรีสามารถอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย ดังนี้
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา
2554 โดยรวมพบ อยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้อาจ
อธิบายได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน เพราะ

อยู่ระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท�ำให้
เห็ น ถึ ง ระดั บ คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวม ที่ต้องการได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงทางการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยจะเห็นได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีระดับสูงสุด
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษายังต�่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จึง
ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังที่
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สมบูรณ์ ภูสนิท,
2551, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ว่าหมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการ
สอน หรือมวลประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ ดังนั้นจากการ
วัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เป็นการตรวจสอบความสามารถ
ของสมรรถภาพทางสมองของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไร
บ้างและมีความสามารถด้านใดมากน้อยเพียงใด เช่น
พฤติกรรมด้านความจ�ำ ความเข้าใจ การน�ำไปใช้การ
วิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินค่ามากน้อยอยู่
ในระดับใด ทั้งนี้จากผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกัญทิยา ใจกลางดุก (2554) ได้ท�ำการ
ศึกษาติดตามผลการด�ำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของทุกโรงเรียนในเครือข่ายอ�ำเภอ
บ้านธิ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�ำพูน
เขต 1 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาติดตามการด�ำเนินโครงการ
ครั้งนี้ พบว่า โครงการพัฒนาคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานสามารถผลักดันให้ทุกโรงเรียนในเครือข่ายอ�ำเภอ
บ้ า นธิ ด� ำ เนิ น การเร่ ง รั ด พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นอย่ า ง
เข้มข้นเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ได้ ด้วย
การจัดท�ำโครงการเข้าค่ายติวเข้มวิชาการนักเรียน 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 ซึ่งอยู่ในระดับผล
การเรียนถ้าเทียบตามเกณฑ์เดียวกับผู้วิจัยคือ ระดับต�ำ่
กว่าเกณฑ์
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม
พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และ
ปัจจัยด้านหลักสูตร ทั้งนี้อาจอธิบายได้ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 27) ได้ก�ำหนด
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาจั ด ท� ำ หลั ก สู ต ร ส่ ง เสริ ม การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมกันจัดการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้มีการจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน พัฒนา
ครูและบุคลากรให้รู้และเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ นอกจากนั้น ในด้านครูผู้สอน
เป็นผู้น�ำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดังที่
พิทักษ์ สมาน (2547, หน้า 27) กล่าวถึงสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ผูส้ อนต้องเป็นผูจ้ ดั
กระบวนการ และสร้างบรรยากาศในห้องเรียน การสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชาทีส่ อน เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รียน
รวมไปถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพือ่ ให้กระบวนการสอน
นัน้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูส้ อนจะต้องเป็นตัวอย่างทีด่ ี
ได้ทงั้ ด้านความรู้ ความสามารถและบุคลิกลักษณะ เพราะ
ผู้สอนเป็นส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้นักเรียน ประพฤติปฏิบัติ
ตามการสอนเป็นศาสตร์และศิลป์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรทิพย์ สระบงกช (2544) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่ง
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ผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร
ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากร ปั จ จั ย ด้ า นอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และปัจจัยด้านชุมชน ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษาในภาคตะวันออกอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรรณงาม สัมปชัญญสถิตและคณะ
(2549) ได้ศึกษาค้นคว้าปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2547 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการ ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
การบริหารโรงเรียน ด้านสมรรถนะครูผู้สอนด้านสภาพ
แวดล้อมชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลทางการเรียนใน
ระดับมาก
3. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปราจีนบุรีในทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านครู ด้านผู้บริหาร ด้าน
หลักสูตร ด้านทรัพยากรเพือ่ การเรียนการสอน ด้านเพือ่ น
ด้านครอบครัว และ ด้านการเรียนพิเศษ มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง .020 ถึง .328 โดยปัจจัยด้าน
ครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีใน
ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านครอบครัว เป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ และมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้จากการศึกษา
ของ อัญชนา โพธิพลากร (2545, หน้า 95) กล่าว
ว่า มีองค์ประกอบหลายประการที่ท�ำให้เกิดผลกระทบ
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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 องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลกับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนนั้น มีองค์ประกอบมากมายหลายอย่าง ดังต่อไป
นี้ คือ ด้านคุณลักษณะการจัดระบบในโรงเรียน ด้าน
คุณลักษณะของครู ด้านคุณลักษณะของผูเ้ รียน เช่น เพศ
อายุ สติปัญญา การเรียนพิเศษ การได้รับความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา
ของบิดามารดา อาชีพของผู้ปกครอง ความพร้อมใน
เรื่องอุปกรณ์การเรียน ระยะทางไปโรงเรียน การมีอาหาร
กลางวันรับประทาน ความเอาใจใส่ในการเรียนทัศนคติ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฐานะครอบครัว การขาดเรียน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตัวแปรเหล่านี้
ก็มีความ สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้าน
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
โดยผลการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาพบความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นจึงท�ำให้ผลการวิจัย ของ
ผูว้ จิ ยั พบว่า ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านครอบครัว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรทิพย์ สระบงกช (2544) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัย
ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก และปัจจัยด้านชุมชนมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษาในภาคตะวันออกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .01 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจี ร พงษ์
บุญเสนาและคณะ (2549) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง ปัจจัย

บางประการที่สัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 2547 ผลการศึกษาพบ
ว่า ตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปร
เกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.1 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 ได้แก่ สมาชิกครอบครัว สภาพครอบครัว
ตัวแปรพยากรณ์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรเกณฑ์อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ ได้แก่ เพศ การเรียนพิเศษ ทุนการศึกษา ทีอ่ ยู่
อาศัย อาชีพผูป้ กครอง รายได้ผปู้ กครอง เวลาท�ำการบ้าน
เวลาดูทวี ี การศึกษาผูป้ กครอง กิจกรรมพิเศษ ขนาดของ
โรงเรียน แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ตัวแปรพยากรณ์ที่มีความ
สัมพันธ์ กับตัวแปรเกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่มี 3
จาก 16 ได้แก่ สมาชิกครอบครัว สถานภาพครอบครัว
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
4. สมการพยากรณ์ ป ั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ที่ ดี ที่ สุ ด ในรู ป สมการคะแนนดิ บ
คือ Ŷ = 26.054 + 3.640 (X3) โดยสมการพยากรณ์
ปัจจัยด้านหลักสูตรสามารถท�ำนายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้
09.10 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาค้นคว้า
นี้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ “ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากร
การเรียนการสอน ปัจจัยด้านเพื่อน และปัจจัยด้านการ
เรียนพิเศษ สามารถท�ำพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้”
โดยปัจจัยด้านหลักสูตร เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด ซึ่ง
เป็ น ผลจากการวิ จั ย ของผู ้ วิ จั ย สามารถอธิ บ ายได้ ว ่ า
ทุ ก ปั จ จั ย น� ำ ไปสู ่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู ้ เรี ย น
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ได้ โดยเฉพาะจากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด สามารถส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้เรียน ทั้งนี้จากผลการศึกษา
จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 5)
กล่าวว่า หลักสูตรสถานศึกษาว่าเป็นแผนหรือแนวทาง
หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของการจั ด การศึ ก ษาที่ จ ะพั ฒ นาให้
ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคล
พัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน ดังนั้นการพัฒนาใน
ด้านหลักสูตรของสถานศึกษาจึงอาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นไปตาม
ผลการวิจัยที่ได้ศึกษาข้างต้น นอกจากนั้น อรุณแก้ว
ลีธรรมชโย (2541, หน้า 11) หลักสูตรเป็นแนวทางใน
การก�ำหนดเนื้อหา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ เพือ่ ให้ เกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อน�ำไปสู่ ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติที่ ได้รับจากหลักสูตรไปพัฒนาสังคมและประเทศ
ต่อไป
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จังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ ให้เข้าใจน�ำไปสูน่ โยบายการพัฒนา
หลักสูตรทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมตอนต้นสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
1.2 ควรน�ำผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อให้เข้าใจน�ำไปสู่แนวทางและแผนการ
พัฒนาหลักสูตรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นของสถานศึกษานั้น ๆ

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้แม้ว่าจะได้ตรวจ
สอบค้นคว้างานวิจัยมาพอสมควรแต่ก็พบว่ามีตัวแปรที่
สามารถท�ำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีได้เพียงตัวเดียว ร้อยละ 09.10
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในงานวิจัยต่อไปควรเพิ่มตัวแปรท�ำนา
ยอื่นๆเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สามารถสามารถท�ำนายผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัญหา สาเหตุและ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมี ก ารน� ำ ผลการวิ จั ย เสนอต่ อ ศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
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กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา*
Strategies In Developing Students Characteristics According To
Learning Outcome Of General Education Burapha University
ณัฐกานต์ ปัดเกษม**
ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์***
ดร.ยุวดี รอดจากภัย****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้
และมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 6 กลุ่มวิชา ผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และผู้แทนจากเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
จ�ำนวน 26 คน โดยท�ำการคัดเลือกแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรอบที่
1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นน�ำค�ำตอบที่ได้จากรอบที่ 1 มาสร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 ที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และส่งไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญแสดงความคิดเห็น น�ำแบบสอบถามทีต่ อบกลับมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยของควอไทล์จัดท�ำเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 จัดส่งแบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ควอไทล์ ซึง่ ได้มาจากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทุกคน พร้อมทัง้ ต�ำแหน่งความคิดเห็นเฉพาะ
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่รับแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามมาสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
บูรพา ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ซึ่งกลยุทธ์การสอนที่พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) การสอนโดย
วิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based Learning) และการสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning)
ส�ำหรับกลยุทธ์การสอนโดยผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) และการสอนโดยการบริการสังคม
(Service Learning) เป็นกลยุทธ์การสอนที่พบมากในเกือบทุกด้าน จึงมีความเหมาะสมส�ำหรับน�ำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 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 openended 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, problembased 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.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุก
ระดับ มีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลีย่ น
วิธกี ารสอนเพือ่ พัฒนานักศึกษา ให้คดิ เป็น แก้ปญ
ั หาเป็น
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของ
สถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัย และให้อิสระในการด�ำเนินการแก่สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท�ำให้
สถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัว
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
กันได้อย่างทั่วถึง ท่ามกลางสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ จะท�ำอย่างไรให้สังคม
เชือ่ มัน่ ได้วา่ คุณวุฒทิ บี่ ณ
ั ฑิตได้รบั จากสถาบันอุดมศึกษา

ทุกแห่งมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีส่ ามารถเทียบเคียงกันได้
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, หน้า 1)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ด�ำเนินการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Thai Qualification Framework for
Higher Education; TQF: HEd) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการน�ำนโยบายที่ปรากฎในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วน
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบัน
อุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษามุง่ เน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาทีผ่ ลการเรียน
รู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกัน และเชื่อมั่นถึงผลการ
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เรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่าง
ประเทศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553,
หน้า 1)
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จดั ท�ำหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 30 หน่วยกิต 151 รายวิชา เพื่อให้
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรได้ใช้บรรจุไว้ใน
หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้กำ� หนดผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับกลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการ
พัฒนาผลการเรียนรูท้ งั้ 5 ด้าน นัน้ มหาวิทยาลัยบูรพายัง
ไม่ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การสอนที่ชัดเจน จึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องหากลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานิสิตให้มีผลการ
เรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน (งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554, หน้า 81)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

2. น�ำกลยุทธ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก�ำหนด

คำ�ถามในการวิจัย
กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิ ต
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจยั ในครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษา
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสติ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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�ำการคัดเลือกแบบสโนว์บอล
(Snowball Sampling) จ�ำนวน 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
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 26 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามกลับ จ�ำนวน 26 ฉบับ
รอบที่ 2 น�ำค�ำตอบที่ได้จากรอบที่ 1 มาสร้าง
แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
ส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น น�ำแบบสอบถาม
ที่ตอบกลับมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยของ
ควอไทล์ รอบที่ 2 ส่งแบบสอบถาม จ�ำนวน 26 ฉบับ ได้
รับแบบสอบถามกลับ จ�ำนวน 26 ฉบับ
รอบที่ 3 จัดส่งแบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ ซึ่ง
ได้มาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคน พร้อม
ทั้งต�ำแหน่งความคิดเห็นเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญคนที่รับ
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามมาสรุปผลการ
วิจัย รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถาม จ�ำนวน 26 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามกลับ จ�ำนวน 26 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การค�ำนวณค่าสถิตพิ นื้ ฐาน
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัธยฐาน และค่าพิสัยของควอไทล์

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นา
คุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยได้สรุปความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี วิ นั ย
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ ได้แก่ ผูส้ อนประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี (Role Model) และการสอนโดยให้
นิสิตได้ท�ำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม (Service Learning)
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1.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็น
แบบอย่างที่ดี 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) เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบที่พึงมีในสังคม การสอนโดยใช้กรณีศึกษา
(Case Study) และยกย่องนิสิตที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎเกณฑ์ของสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต เข้าใจหลัก
การและทฤษฎีพนื้ ฐาน และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ได้แก่
ออกแบบกิจกรรมให้เป็นกระบวนการ สร้างบรรยากาศ
ของการเรียนการสอนแบบ (Active Learning) การ
สอนโดยโครงการ (Project Based Learning) และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตน�ำไป
ปฏิบัติจริง
2.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้ า ใจ
สามารถวิเคราะห์หลักการของศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ และ
น�ำมาใช้เป็นพืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem
Based Learning) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case
Study) และการสอนโดยการฝึกปฏิบัติจริง (Practice)
2.3. กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต เข้าใจเกี่ยว
กับความก้าวหน้าของความรู้ และงานวิจัยในปัจจุบัน ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาของสังคมยุคปัจจุบัน ได้แก่ การสอน
โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based Learning)
ใช้สภาพปัญหาของสังคมปัจจุบันเป็นโจทย์วิจัย และให้
นิสิตศึกษาสภาพปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย และการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีความ
สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่
ได้เรียนมา ตลอดจนสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใน
สถานการณ์จริงได้ ได้แก่ จัดการเรียนการสอนโดยให้นสิ ติ
ได้ปฏิบตั แิ ละเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการ
เรียนการสอนทีใ่ ช้คำ� ถามกระตุน้ ผูเ้ รียน และการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษา (Case Study)
3.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต สามารถ
แก้ปัญหาได้โดยน�ำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่าง
เหมาะสม ได้แก่ การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา (Case Study)
การสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning) และ
การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based
Learning)
3.3 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี นิ สั ย
ใฝ่หาความรู้ ได้แก่ สร้างประเด็นค�ำถามหรือปัญหา
ที่ท้าทาย (Problem Based Learning) เพื่อน�ำไปสู่
การแสวงหาค�ำตอบด้วยตนเอง หรือต่อยอดความคิด
ออกแบบกิจกรรมโดยให้นิสิตมีการค้นคว้า และท�ำงาน
ด้วยตนเอง ผู้สอนก�ำกับติดตามผลการท�ำงาน และเปิด
โอกาสให้นิสิตได้เสนอความคิด เสนอผลงานตนเองต่อ
ส่วนรวม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อให้นิสิต
ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ และมีการน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์
4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วาม
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ก�ำหนด
กติการะหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน เพือ่ ยึดถือเป็นหลักปฏิบตั ิ
ร่วมกัน และการสอนโดยโครงงาน (Project Based

Learning) โดยมอบหมายกิจกรรมให้นิสิตท�ำและให้มี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีภาวะ
ผู้น�ำและเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ ให้นิสิตท�ำงานกลุ่ม
โดยให้มีการแบ่งหน้าที่การท�ำงานอย่างชัดเจน และให้มี
การหมุนเวียนกันเป็นประธาน และสมาชิกกลุ่ม การเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้สอน (Role Model) ทั้งบุคลิกภาพ
การแต่งกาย การประพฤติปฏิบัติตน เป็นกัลยาณมิตร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีทักษะ
การใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้นสิ ติ ฝึก
ทักษะการสื่อสารทุกด้าน เช่น การฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน การน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นรายบุคคล และ
รายกลุ่ม
5.2 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การน�ำเสนอ ได้แก่ การมอบหมายงานหรือกิจกรรม
ให้นิสิตสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
พร้อมทั้งน�ำเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม และการสอดแทรกการใช้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) เข้ามาในระบบการสอน
5.3 กลยุทธ์การสอนเพื่อให้นิสิต มีความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน�ำเสนอ
ได้แก่ การน�ำข้อมูลสถิติที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
ข่าวหนังสือพิมพ์มาเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ใน
การเรียนการสอนให้แก่นิสิต รวมถึงการอธิบายข้อมูล
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง การมอบหมายงานให้ท�ำ โดยมี
การค้นคว้าและน�ำเสนอผลงานในชัน้ เรียนซึง่ ตัง้ ค�ำถามที่
เกี่ยวโยงกับข้อมูลที่ต้องใช้สถิติมาค�ำนวณ

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์การสอน
ที่พบ ได้แก่ ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role
Model) การส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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) ทีเ่ สนอแนวทางการจัดการเรียนรูด้ า้ น
คุณธรรม จริยธรรม เกิดขึน้ ได้ดจี ากการเป็นแบบอย่างทีด่ ี
การให้สงั เกตตัวแบบทีด่ ี สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2553, หน้า 88) ทีก่ ล่าวว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นัน้ จะต้องมีแบบอย่างทีด่ ี มีการจัดกิจกรรมทัง้ ในชัน้ เรียน
และนอกชั้นเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วย
ตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการเรียนการสอนที่
ส�ำคัญคือ การสร้างบรรยากาศทีด่ โี ดยครูตอ้ งเป็นตัวอย่าง
ทีด่ ี ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม
นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน
ในลักษณะนี้ ซึ่งปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2554, หน้า
3) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาพลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาทีใ่ ช้กระบวนการเรียน
รู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ วิชาดังกล่าวได้ปรับรูปแบบการ
สอนโดยให้นักศึกษาออกไปสัมผัสและท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การแยกขยะ การลดการใช้ถุง
พลาสติก หรือโครงงานที่เป็นปัญหาสังคม เช่น การแก้
ปัญหาการท�ำแท้ง การบริโภคสื่ออย่างเท่าทัน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของมิทเชล (Mitchell, 2005) ได้ศึกษา
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เรื่อง การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมและความยุติธรรม
ในสังคม ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคม สร้างความผูกพัน การเชื่อมโยงและการอุทิศเพื่อ
สังคม โดยการสร้างส�ำนึกที่ดีในสังคม สอดคล้องกับผล
งานวิจยั ของราสช์ (Rasch, 2008) ศึกษาเรือ่ ง การเรียนรู้
ด้วยการบริการสังคม และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ในการบริการสังคมทุกคนมีพฤติกรรมเดียวกันคือ ช่วย
เหลือสังคมอย่างเข้มแข็ง พลังของการเชือ่ มโยงการบริการ
สู่การเรียนรู้คือการมีชีวิตอยู่ในโลกของความจริง สร้าง
ความเป็นผู้น�ำและเป็นพลเมืองดี และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของรังษิพร จันทร์กลม (2547) ได้ศึกษาเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนเรื่องพุทธธรรม
เพื่อชีวิตและสังคม โดยการสอนแบบเทคนิค ที จี ที กับ
การสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่าง ผลการวิจัยดัง
กล่าวสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เพราะผู้เรียนได้ท�ำงานเป็นกลุ่ม
ได้สัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงท�ำให้ผู้เรียนสามารถ
ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้ เนื่องจากมีวินัยในตนเอง และสามารถน�ำไปใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิต
2. ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่พบ ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ (Active Learning)
การสอนโดยโครงงาน (Project Based Learning)
การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem Based
Learning) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
และการสอนโดยการฝึกปฏิบัติจริง (Practice) ซึ่งดิวอี้
(Dewey, 1963, pp. 25-50 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี,
2553 ข, หน้า 27) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือท�ำ 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) ซึ่งมีแนวคิดที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาก
ที่สุด คือ เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้าง
ความรู ้ ที่ เ ป็ น ของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอ ยู่เ ดิม
หรือจากความรู้ท่ีรับเข้ามาใหม่ ด้วยเหตุนี้ ห้องเรียนใน
ทศวรรษที่ 21 จึงต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้าง
ความรูท้ เี่ กิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีสว่ นร่วมใน
การเรียนมากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียน
รู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบ
ช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning) การเรียนรูโ้ ดย
การค้นคว้าอย่างอิสระ (Independent Investigation
Method) และการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem
Base Learning) สอดคล้องกับงานวิจัยของละเอียด
แจ่มจันทร์ (2540, หน้า 166) ที่กล่าวว่า การสอน
แบบโครงงานเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และวิธกี ารดังกล่าวเป็นการพัฒนา
ผู ้ เรี ย นให้ รู ้ วิ ธี จ ะเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 17-18) ที่กล่าว
ว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็น
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 เน้นการปฏิรปู การเรียนรูโ้ ดยใช้
Competency Based Learning ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนรูจ้ ากการป้อนความรูแ้ ละท่องจ�ำเพือ่ การสอบใน
ชัน้ เรียน (Class Room Type) เป็นกระบวนการเรียนการ
สอนทีผ่ เู้ รียนเป็นเจ้าของโจทย์การเรียนรู้ (Studio Type)
และการเรียนรูด้ ว้ ยการท�ำงานจริง (Learning by Doing)
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของพล 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
สอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการเรียน
การสอนที่ใช้ค�ำถามกระตุ้นผู้เรียน การสอนโดยใช้กรณี
ศึกษา (Case Study) การสอนโดยโครงงาน (Project
Based Learning) และการสอนโดยวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา (Problem Based Learning) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ที่
กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554, หน้า
51) ที่ว่าการจัดการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควร
จัดในลักษณะ Activity Based ที่ต้องกระตุ้นกระบวน
การคิด เน้นกิจกรรม กระบวนการแก้ปัญหา และมุ่งเน้น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ที่
จะคิดแบบสร้างสรรค์มากกว่าท่องจ�ำ รวมทัง้ จะช่วยเสริม
กระบวนการคิดเชิงบูรณาการให้แก่เด็กด้วย สอดคล้อง
กับมัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545, หน้า 17) ที่กล่าว
ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูป
แบบการสอนที่สามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย นที่ ดี ม ากที่ สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง เพราะ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึก ษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผูเ้ รียน
มีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
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4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ กลยุทธ์การสอนที่พบ ได้แก่ การ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative
Learning) การสอนโดยโครงงาน (Project Based
Learning) โดยมอบหมายกิจกรรมให้นิสิตท�ำ และให้
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้สอน (Role model) ทั้งบุคลิกภาพ การแต่งกาย
การประพฤติปฏิบตั ติ น เป็นกัลยาณมิตร ซึง่ จอห์นสันและ
จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 1994, p. 31-32
อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553 ข, หน้า 99) กล่าวว่า
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือสามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
รู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งเป็นทักษะที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการด�ำรง
ชีวิต ท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2553, หน้า 95) ที่กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีแนวคิดของการสอนแบบร่วมมือซึ่งจะ
น�ำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี บัญชร
หัตถกิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการเรียนรู้แบบท�ำ
โครงงานต่อความสามารถของภาวะผู้น�ำและการจัดการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Effect of ProjectBase Learning on Leadership and Management
Abilities for Undergraduate Students ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบท�ำโครงงาน
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลต่อการเพิ่มความสามารถใน
การจัดการและภาวะผู้น�ำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และสอดคล้องกับงานวิจัยของโธมัส (Thomas, 2000)
ได้ท�ำการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงาน
ในช่วงปี 1999-2000 ผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบ
โครงงานเป็ น วิ ธี ก ารสอนอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากการสอนแบบนี้ช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียน รวมทั้งเพิ่มความสามารถทางภาษา และ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั จากการ
ท�ำโครงงาน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยี กลยุทธ์การสอนทีพ่ บ ได้แก่ การให้
นิสติ ฝึกทักษะการสือ่ สารทุกด้าน เช่น การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน การน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม การมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้นิสิต
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้ง
น�ำเสนอข้อมูลโดยใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
การสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) เข้ า มาในระบบการสอน การน� ำ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่
ปรากฏอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน ข่าวหนังสือพิมพ์มาเป็นกรณี
ตัวอย่าง (Case Study) ในการเรียนการสอนให้แก่นิสิต
รวมถึงการอธิบายข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และ
การมอบหมายงานให้ท�ำ โดยมีการค้นคว้า และน�ำเสนอ
ผลงานในชัน้ เรียนซึง่ ตัง้ ค�ำถามทีเ่ กีย่ วโยงกับข้อมูลทีต่ อ้ ง
ใช้สถิติมาค�ำนวณ ซึ่งคลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985,
p. 105 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553 ข, หน้า 81)
ได้อธิบายกระบวนการประมวลผลข้อมูลโดยเริ่มต้นจาก
การทีม่ นุษย์รบั สิง่ เร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 สิง่ เร้า
ที่เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจ�ำระยะสั้น ซึ่งการ
บันทึกนีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบ 2 ประการคือ การรูจ้ กั
(Recognition) และความใส่ใจ (Attention) บุคคลจะ
เลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จักหรือมีความสนใจ สิ่งเร้านั้นจะ
ได้รับการบันทึกลงในความจ�ำระยะสั้น (Short-term
Memory) ซึ่งด�ำรงอยู่ในระยะเวลาจ�ำกัด ในการท�ำงาน
ที่จ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชั่วคราว อาจจ�ำเป็นต้องใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการจ�ำช่วย เช่น การจัดกลุม่ ค�ำ หรือการ
ท่องซ�ำ้ ๆ กันหลายครัง้ ซึง่ จะสามารถช่วยให้จดจ�ำสิง่ นัน้
ไว้ใช้งานได้ การเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง สามารถท�ำได้
โดยข้อมูลนัน้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การประมวลและเปลีย่ นรูป
โดยการเข้ารหัส (Encoding) เพือ่ น�ำไปเก็บไว้ในความจ�ำ
ระยะยาว (Long-term Memory) ความจ�ำระยะยาวนี้มี
2 ชนิด คือ ความจ�ำที่เกี่ยวกับภาษา (Semantic) และ
ความจ�ำทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ (Affective Memory) เมือ่
ข้อมูลข่าวสารได้รบั การบันทึกไว้ในความจ�ำระยะยาวแล้ว
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บุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ แล้ว
ระบายออกมาเป็นการพูด การอ่าน การเขียน สอดคล้อง
กับทิศนา แขมมณี (2553 ข, หน้า 193) ทีก่ ล่าวว่า ทักษะ
การคิดพืน้ ฐาน (Basic Thinking Skills) เป็นทักษะการ
คิดที่ใช้ในการรับและส่งสาร (Communicating Skills)
ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้เป็นประจ�ำในชีวิตประจ�ำวัน ตัวอย่าง
เช่น ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด ผู้เรียนจึงควรได้รับ
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ สอดคล้องกับส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 17-18) ที่ว่า
เป้าหมายการสร้างบัณฑิตในทศวรรษที่สองให้มีทักษะ
และสมรรถนะที่ส�ำคัญ ควรประกอบด้วยทักษะความ
สามารถอย่างน้อย 11 เรื่อง (หรือที่เรียกว่า 3Rs + 7Cs
+ L) โดย “3Rs” ได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียน
(Reading and Writing) การคิดในเชิงคณิตศาสตร์
ส�ำหรับ “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 selfreliance สอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553, หน้า
91) ที่ให้แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำหรับ
จ�ำนวนผูเ้ รียนเป็นกลุม่ ใหญ่ ให้ฝกึ ท�ำ Case สัน้ ๆ แล้วสุม่
ตอบ ให้ฝกึ แก้ปญ
ั หาในกลุม่ ใหญ่และหาอาสาสมัครตอบ
และบรรยายเชิงแก้ปัญหา จ�ำนวนผู้เรียนกลุ่มย่อยให้ท�ำ
แบบฝึกหัด จัดสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตอบ
ค�ำถามส่งงานผ่านเทคโนโลยี ผูเ้ รียนรายบุคคลให้ทดลอง
ท�ำแบบฝึกหัดจากของจริง ให้มีการสื่อสารผ่านเกมส์ ให้
มีการท�ำโครงการ ให้มีการท�ำวิจัย และการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของไดรส
กอล (Driscoll, 2002 อ้างถึงในปณิตา วรรณพิรุณ และ
วีระ สุภะ, 2555, หน้า 168) ที่พบว่าการมีปฏิสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นในการเรียนผ่านเว็บช่วยท�ำให้ผู้เรียนมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกันและตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้สอนหรือกับกลุ่มผู้เรียน ช่วยท�ำให้การจัดการเรียน
การสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ นอกจากนีผ้ เู้ รียนยัง
สามารถทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหา และ
ฝึกท�ำแบบฝึกหัดได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ต้องการ และ
เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 ด้าน ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ซึ่งกลยุทธ์การสอนที่
พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา (Case
Study) การสอนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหา (Problem
Based Learning) และการสอนโดยโครงงาน(Project
Based Learning) จึงเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้เป็นกลยุทธ์
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. กลยุทธ์การสอนโดยผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) เป็นกลยุทธ์การสอนที่พบ
มากเกือบทุกด้าน จึงเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้เป็นกลยุทธ์
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. กลยุ ท ธ์ ก ารสอนโดยการบริ ก ารสั ง คม
(Service Learning) เป็นกลยุทธ์การสอนที่หลาย ๆ
มหาวิทยาลัยใช้แล้วประสบความส�ำเร็จ จึงเหมาะส�ำหรับ
น�ำไปใช้เป็นกลยุทธ์การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
5. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง
เสริมการคิดวิเคราะห์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนทีใ่ ช้
ค�ำถามกระตุ้นผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนใน
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การประเมิน หมวดวิชาอื่น ๆ เช่น หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือก
ผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานผลการเรียนรูห้ มวดวิชาศึกษา และหมวดวิชาเลือกเสรี
ทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ควรจะด�ำเนินการวิจัยกึ่งทดลอง โดยน�ำ
กลยุทธ์การสอนที่ได้ไปทดลอง หรือท�ำวิจัยในชั้นเรียน
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ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 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�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของครูสงั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�ำงาน และขนาดโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างคือครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ�ำนวน 282 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณาได้แก่การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตอิ นุมานได้แก่ การทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก การเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ตามระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่ตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 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
*วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
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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, Oneway 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

บทนำ�
ส� ำ นั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา (2545ก, หน้ า
1-5) ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์
การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ. 2542-2561) ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ต้องเร่งด�ำเนินการ คือ ให้ปรับ
เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ผลทุกระดับ ปรับปรุงการผลิต การพัฒนาและการใช้ครู
พัฒนาการบริหารจัดการและการกระจายอ�ำนาจจากส่วน
กลางไปยังสถานศึกษา
การบริหารจัดการจึงเป็นหน้าทีห่ ลักของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวจักรส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
ให้เกิดการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหาร
เป็นผู้ก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน เป็นผู้แปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติและผู้ประสานกิจกรรมของสถานศึกษา มี
บทบาทหน้าที่ในการอ�ำนวยการช่วยเหลือและสนับสนุน
ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปโดย
สะดวก กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ริเริ่ม ผู้ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
ผู้ประสานงาน เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 36)

ภาวะผู ้ น� ำ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ มี
ส่วนช่วยให้องค์กรประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว และ
สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ (ทองใบ สุดชารี, 2550,
หน้า 29) องค์กรจึงจ�ำเป็น ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้น�ำที่มีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง มีศักยภาพในการใช้
ภาวะผู้น�ำอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของ
ทุกคนในองค์กร สามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้การ
สนับสนุนทุกคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ธีระ
รุญเจริญ, 2550, หน้า 163-169) ดังที่ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 5) ระบุไว้ว่า ถ้าหาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดสภาพ “ภาวะผู้น�ำบกพร่อง”
อาจท� ำ ให้ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาไม่ ส ามารถพั ฒ นา
คุณภาพให้เป็นไปตามความมุง่ หมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ปั จ จุ บั น มี แ นวคิ ด ทฤษฎี ที่ ก ล่ า วถึ ง กั น มาก
คือ “ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง” (Transformational
Leadership) ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญอยู่ 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ คือ เป็นลักษณะ
เฉพาะตัวทีผ่ ตู้ ามจะเกิดความเชือ่ ถือ ศรัทธา ย่อมปฏิบตั ิ
ตามด้วยความเต็มใจ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ คือ
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การที่ผู้น�ำใช้วิธีการต่างๆ เพื่อชักน�ำให้ผู้ตามเห็นคุณค่า ผู้บริหาร เพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น�ำการ
ของงานและปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้
3) ด้านการกระตุน้ ทางสติปญ
ั ญา คือ การทีผ่ นู้ ำ� พยายาม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ที่ จ ะกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ต ามใช้ ป ั ญ ญาในการแก้ ป ั ญ หาโดย
54
รอบคอบ ใช้เหตุผล และ 4) ด้านการค�ำนึงถึงความเป็น วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ปัจเจกบุคคล คือผูน้ ำ� จะค�ำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ตถุประสงค์ ของการวิจัย ดที่ผู้ตาม ผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามการรับรูข้ องครู สังกัดส�ำนักงาน
บุคคล ท�ำให้กวัารมอบหมายงานตามความถนั
พอใจท�ำให้งานมีประสิทธิ1.ภาพ
& Avolio,
1994
เพื่อ(Bass
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1) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำในบริบทสังคมไทย พบว่า เส้นทาง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
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ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แตกต่างกันตาม
การทํางาน และขนาดโรงเรี ยน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�ำงาน และขนาด
และสามารถใช้ผลของการวิจัยเป็นแนวทางในการเตรียม โรงเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิ
จัย ดในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของ
กรอบแนวคิ

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
้งนี้ ผู&้วิจAvolio,
ัยได้ใช้แ1994
นวคิดอ้เกี
้น�ำการเปลี
และ อโวลิโอ
แบส และ
อโวลิจโัยอครั(Bass
างถึ่ยวกั
งในบภาวะผู
รัตติกรณ์
จงวิศาล,่ยนแปลงของแบส
2545, หน้า 39-41)
(Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า 39-41)
ตัวแปรอิสระ

ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ระดับการศึกษา
2. ประสบการณ์ในการทํางาน
3. ขนาดโรงเรี ยน

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ ของครู ใน
4 องค์ ประกอบ ดังนี้
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุน้ การใช้ปัญญา
4. การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ข้ า ราชการครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2554
จ�ำนวน 959 คน ไม่รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึ ก ษา (ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สระแก้ว เขต 1, 2554)
กลุ่มตัวอย่าง
ค� ำ นวณขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต รของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ์
ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107) จากประชากร 959 คน
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 282 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามเพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จ�ำนวน 1 ฉบับ
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ใ นการท� ำ งาน และขนาดของโรงเรี ย น
ลักษณะค�ำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สระแก้ว เขต 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท
(Likert ; อ้างถึงใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์. 2545, หน้า 141)
โดยก�ำหนดเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน
ศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามมอบให้โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต
1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และก�ำหนดขอรับแบบสอบถาม
คืน ภายใน 15 วัน ได้แบบสอบถามกลับคืน จ�ำนวน
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)

การจัดกระทำ�และวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
หาค่าร้อยละ (Percentage) และเสนอผลในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง
2. ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาตามการรับรู้ของครู วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (x)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเสนอผลในรูปของ
ตารางประกอบความเรียง
การแปลความหมายโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545, หน้า 65)
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4.50 – 5.00 หมายถึ ง ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารตามการรับรูข้ องครูอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึ ง ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารตามการรับรูข้ องครูอยูใ่ นระดับ
มาก
2.50 – 3.49 หมายถึ ง ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารตามการรับรูข้ องครูอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึ ง ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารตามการรับรูข้ องครูอยูใ่ นระดับ
น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึ ง ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารตามการรับรูข้ องครูอยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผู้
บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ใช้สถิติดังนี้
3.1 เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ตามระดับ
การศึกษา วิเคราะห์ด้วยค่าที (t – test)
3.2 เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามการรั บ รู ้ ข องครู ตาม
ประสบการณ์ในการท�ำงาน และขนาดโรงเรียน วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance ANOVA) ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ท�ำการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
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4. ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของ
ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สระแก้วเขต 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ (Percentage) และเสนอผลในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี จ�ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 มี
ประสบการณ์การท�ำงาน น้อยกว่า 10 ปี จ�ำนวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 และปฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียน
ขนาดกลาง จ�ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30
ภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามการรับรูข้ องครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เรียงล�ำดับจากมากไป
หาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ตามล�ำดับ
(ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้
ของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยรวม (n = 282 คน)
ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา
4. การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
เฉลี่ยรวม

x
4.25
4.28
4.23
4.29
4.26

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�ำนัก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 มีการรับรู้ โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล�ำดับ 3 ล�ำดับแรก ได้
ดังนี้ มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยัง
ผู้ร่วมงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์
และมีความโดดเด่นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในตนเอง
ส่วนล�ำดับสุดท้าย คือสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
การสร้างแรงบันดาลใจ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�ำนัก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 มีการรับรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงล�ำดับ 3 ล�ำดับแรก ได้ดังนี้ ให้
โอกาสผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นต่อภารกิจที่ต้อง
ปฏิบตั แิ ละส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานท�ำงานกันเป็นทีมได้ ส่วน
ล�ำดับสุดท้าย คือ ให้ก�ำลังใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ
งานอย่างสม�่ำเสมอ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�ำนัก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 มีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ

SD
0.46
0.45
0.49
0.42
0.42

ระดับการรับรู้
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
3
2
4
1

พิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล�ำดับ 3 ล�ำดับแรก ได้
ดังนี้ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีการคิดค้นหาวิธีใหม่ๆในการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงปัญหาที่
ก�ำลังเกิดขึ้นในหน่วยงาน และส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานคิด
นวัตกรรม ส่วนล�ำดับสุดท้าย คือ มีการให้ค�ำแนะน�ำ
แนวทางในการแก้ปัญหา
ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูสังกัดส�ำนัก
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 มีการรับรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อสามารถเรียงล�ำดับ 3 ล�ำดับแรก ได้ดงั นี้ มีการ
สนับสนุนให้ผรู้ ว่ มงานได้รบั การอบรมพัฒนาความรูค้ วาม
สามารถเพิ่มขึ้น ให้ค�ำแนะน�ำให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
ส่วนล�ำดับสุดท้าย คือ มีวิธีการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ร่วมงานตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่าง
เหมาะสม
การเปรียบเทียบภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทำ�งาน และขนาดโรงเรียน
การเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามการรับรูข้ องครูสงั กัดส�ำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดย
รวมพบว่า ไม่แตกต่างกันตาม ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท�ำงาน แต่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามขนาดโรงเรียน

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงตาม
การรับรูข้ องครูสงั กัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสระแก้วเขต 1 สามารถน�ำผลการวิจัยมาอภิปราย
ได้ดังนี้
1. ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต
1 ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงตามที่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต
1 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษากิจกรรม
การพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น�ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และรองผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาตนเองในด้ า นกลยุ ท ธ์
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าหลังรับการพัฒนาผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของภาวะผู้อยู่ในระดับดี
จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1, 2554,
หน้า 39) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�ำดับ
การรับรู้ของครู สามารถน�ำผลมาอภิปราย ได้ดังนี้
ด้ า นการค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
ผลการวิ จั ย พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากผู ้
บริหารสถานศึกษา สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ร่วม
งาน เพื่อเป็นแนวทางในการการเริ่มต้นและพัฒนางาน
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ตามความต้องการของบุคลากรและท�ำให้สถานศึกษา
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
อบรมเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบทีอ่ งค์กรจัดขึน้ เพือ่
สร้างความรู้ ทักษะประสบการณ์ ความสามารถในการ
ท�ำงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติที่
ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ
และมีสมรรถนะตามที่องค์ก รคาดหวัง ซึ่งจะช่วยให้
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรต่อไป นอกจากนั้น แบส อโวลิโอ (Bass &
Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545,
หน้า 39-41) ได้กล่าวว่า ข้อหนึ่งที่ผู้บริหารควรมีคือ
การค�ำนึงถึงการพัฒนา โดยการสนับสนุนให้ผู้ตามได้รับ
การอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมที่เน้น
การพัฒนา ประกอบด้วย การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ าน ส่งเสริมให้ผตู้ ามได้รบั การศึกษาอบรมเพิม่ เติม
ยกระดับความสามารถและศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น
ส�ำหรับวิธกี ารตอบสนองความต้องการของผูร้ ว่ มงานตาม
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมครูมีการ
รับรู้เป็นล�ำดับสุดท้าย ทั้งอาจเนื่องจากความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลจึงท�ำให้ผู้บริหารไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคลได้เท่าที่ควร สอดคล้อง
กับแนวคิดของแบส อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994
อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า 39-41) ได้
กล่าวว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีผ่ นู้ ำ� ควร
แสดงออกต่อผู้ตามคือ ยอมรับในความแตกต่างของผู้
ตามแต่ละคน ให้ความสนใจในความแตกต่างของผู้ตาม
แต่ละคน จะท�ำให้ผตู้ ามมีความรูส้ กึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่าได้การ
ยอมรับจากผู้น�ำ ท�ำให้เกิดแรงจูงใจที่จะท�ำงานให้ดีที่สุด
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบว่า
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้บุคลากร ได้แสดงความสามารถของแต่ละ
บุคคล ให้ความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุ จุ ดมุ ่ งหมายตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้อ ง
กับทิชีและดีเวนแนน (Tichy & Devannan, 1986
อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2544, หน้า 62)
กล่าวถึง คุณลักษณะทีส่ ำ� คัญของผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงไว้
ประการหนึ่งคือ เชื่อมั่นในคนอื่น ผู้น�ำแบบเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ�ำนาจและสนใจ คนอื่นๆ มีการ
ท�ำงานโดยมอบอ�ำนาจให้คนอื่นท�ำโดยเชื่อว่าคนอื่นก็
มีความสามารถ ส�ำหรับให้ก�ำลังใจแก่ผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอครูมีการรับรู้เป็นล�ำดับสุดท้าย
ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจ
ภายในเรือ่ งการปฏิบตั งิ านของผูต้ ามให้บรรลุจดุ มุง่ หมาย
เพื่อให้เกิดก�ำลังใจในตนเองมากกว่าที่จะพูดให้ก�ำลังใจ
โดยตรง สอดคล้องกับ แบส อโวลิโอ (Bass& Avolio,
1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า 39-41)
ผู้น�ำจะประพฤติในทางที่จูงใจ ให้เกิดแรงบันดาลใจกับ
ผู้ตาม โดยสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ
ท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น�ำจะกระตุ้นจิตวิญญาณ
ของทีม (Team Spirit) ให้มชี วี ติ ชีวามีการแสดงออกซึง่
ความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติทดี่ ี และการคิดใน
แง่บวก จะก่อให้เกิดก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ตาม
มากกว่าการกล่าวชม
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการ
วิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหาร
มีความ สามารถก�ำหนดวิสัยทัศน์ การก�ำหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียน การสร้าง
ภาพความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับอนาคต ส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าใจถึงทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียน
และพัฒนางานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
จากความร่วมมือของบุคลากร สอดคล้องกับทฤษฎีของ
แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน

ประยุทธ์ ชูสอน, 2547, หน้า 34) กล่าวถึง ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ ย นแปลงว่ า เป็ น ผู ้ น� ำ ที่ มี ลั ก ษณะดั ง นี้ คื อ มี
การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและ
ท�ำให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจ (Mission) และ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของทีมและองค์การ มีการพัฒนา
ความสามารถของผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจ
ของพวกเขาเองไปสู ่ สิ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ได้ ป ระโยชน์
นอกจากนั้น บุญเจือ จุฑาพรรณนาชาติ (2553) กล่าว
ว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นความสามารถของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการมองภาพความแตกต่างระหว่าง
ภาพองค์ ก ารในปั จ จุ บั น ไปสู ่ ส ภาพขององค์ ก ารที่ พึ ง
ปรารถนาในอนาคตโดยภาพนัน้ ความเป็นไปได้เป้าหมาย
ชัดเจนสามารถวางแผนก�ำหนดแนวทางหรือวิธีการใน
การปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมายขององค์การทีพ่ งึ ปรารถนาใน
อนาคตนัน้ สร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ส่งเสริม
การพัฒนางานของบุคลากร ซึง่ วัดได้จากพฤติกรรมของ
ผู้บริหาร ส�ำหรับสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ครูมีการรับรู้เป็นล�ำดับ
สุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารพยายามกระตุ้นให้
ผู้ตามปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ตามภาระ
หน้าที่ขององค์การ เพื่อสร้างมั่นใจให้เกิดขึ้นต่อผู้ตาม
เมือ่ ผูต้ ามเกิดความมัน่ ใจก็จะท�ำให้เกิดความรูส้ กึ เป็นอัน
หนึง่ อันเดีย่ วกันเพือ่ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับ
(Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล,
2545, หน้า 39-41) ทีก่ ล่าวว่าความมัน่ ใจช่วยสร้างความ
รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้น�ำ
จึงต้องรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายของ
การปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การเพื่อสร้างความมั่นใจ
ต่อผู้ตาม ซึ่งลักษณะของผู้น�ำมีอยู่ 7 ประการ ได้แก่ มี
ลักษณะเด่นและมีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นแบบอย่าง
ของผู้ตามในเรื่องของค่านิยม ความคาดหวังเชื่อมั่นใน
ผู้ตามและเชื่อว่าผู้ตามสามารถปฏิบัติให้ลุล่วงตามเป้า
หมายได้ ความหนักแน่นต่อสิ่งกระตุ้นและทัศนคติของ
ผู้น�ำที่มีต่อการท�ำงานขององค์การ สร้างความประทับ
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ใจในความสามารถและความส�ำเร็จ มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการท�ำงานขององค์การ มีพฤติกรรมที่สร้างแรงจูงใจ
ในการท�ำให้พันธกิจบรรลุตามจุดหมายได้และชนะใจผู้
ตามได้
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผลการวิจัยพบ
ว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารเป็น
บุ ค คลที่ น� ำ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านแบบใหม่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นหรือเสนอแนะแสวงหาวิธีการ
ท�ำงานใหม่มาปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ คอยสนับสนุน
ให้ผู้ร่วมงานคิดแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆ
เสมอ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ แบส และอโวลิ โ อ
(Bass & Avolio, 1994 อ้างถึงใน ประยุทธ์ ชูสอน,
2547,หน้า 34) กล่าวถึง ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ว่ามีลักษณะดังนี้ คือ มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของพวกเขา
ในแง่มุมใหม่ๆ ดังที่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2546, หน้า
76-77) กล่าวไว้ว่า การเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อให้ผู้
อื่นได้คิดทบทวนในสิ่งที่ท�ำอยู่เดิม กระตุ้นให้มองเห็น
ปัญหาจากหลายแง่มุมและกระตุ้นให้คิด แสดงออกใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย ปลุกระดม
จินตนาการเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ป้องกัน
และแก้ ป ั ญ หาที่ มีคุ ณ ภาพสูง ขึ้นในการท�ำงานส�ำหรับ
การให้ค�ำแนะน�ำแนวทางในการแก้ปัญหา ครูมีการรับรู้
เป็นล�ำดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผู้บริหารต้องแก้ไข
ปัญหาที่เร่งด่วนก่อนประกอบกับภารกิจของผู้บริหารที่
ต้องมีความรับผิดชอบและบริหารจัดการในหลายๆด้าน
ท�ำให้ผู้บริหารให้ค�ำแนะน�ำให้ความรู้ สนับสนุนและการ
ช่วย เป็นพี่เลี้ยง ในการแก้ไขปัญหาได้ไม่ทั่วถึงทุกคน
สอดคล้องกับ แนวคิดของ แบส และอโวลิโอ (Bass &
Avolio, 1994 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หน้า
39-41) ผู้น�ำจะต้องเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษา ผู้น�ำจะ
ดูแลผู้ตามว่าต้องการค�ำแนะน�ำ การสนับสนุนและการ
ช่วยให้ก้าวหน้าในการท�ำงานที่รับผิดชอบอยู่ เป็นพี่
เลี้ยง โดยการใช้ความรู้ ประสบการณ์และต�ำแหน่งหน้าที่
ที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาผู้ตามให้สามารถดูแลตนเอง สามารถ
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จัดการกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ดว้ ยกระบวนการสอน
แนะน�ำและให้ความรู้
2. เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตาม
ขนาดโรงเรียนพบว่า ครูมีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวม แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครู
โรงเรียนขนาดเล็กไม่แตกต่างกับครูโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ แต่ครูโรงเรียนขนาดกลางแตกต่างกับ
ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาด
ใหญ่ผ่านประสบการณ์การบริหารมามากกว่าจึงได้รับ
เลือกให้ย้ายเข้ามาบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ สอดคล้อง
กับ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (2554, หน้า 8) ระบุไว้ในหลักเกณฑ์
และวิธกี ารย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า การพิจารณาผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในโรงเรี ย นขนาดต่ า งๆ
ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น�ำ มีความรู้
ความ สามารถในการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติ
งานดี มีประสบการณ์ในการบริหารงาน มีคุณวุฒิ ความ
อาวุโสตามหลักราชการ ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่นั้นมีบทบาท
ในการบริหารจัดการ มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาความ
เป็นผูน้ ำ� ไปตามสภาวการณ์ อยูต่ ลอดเวลา มีวสิ ยั ทัศน์ใน
การท�ำงานปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ๆในการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง ได้รับปัจจัยสนับสนุนมากกว่า
ครูมีประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่า จ�ำนวนครูมี
มากกว่าท�ำให้การท�ำงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีเวลาใน
การแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า โรงเรียนขนาดกลางเพราะต้อง
ท�ำงานปฏิบัติงานที่มีจ�ำนวนเท่ากันกับโรงเรียนใหญ่จึง
ท�ำให้ครูมกี ารรับรูเ้ กีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน สอดคล้องกับ เสริมศักดิ์
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วิศาลาภรณ์ (2553, หน้า 188-207) กล่าวว่าโรงเรียน
ขนาดกลางนัน้ มักประสบกับปัญหาต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน
ส่วนใหญ่ขาดแคลนครู ครูย้ายบ่อย เป็นโรงเรียนทดลอง
ครูใหม่เพราะครูที่มาบรรจุใหม่มักเป็นครูที่มาจากต่าง
พื้นที่ เมื่อครบตามก�ำหนดการทดลองปฏิบัติราชการก็
ขอย้ายกลับภูมิล�ำเนาหรือย้ายเข้ามาในตัวเมืองที่เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ ครูโรงเรียนขนาดกลางท�ำหน้าที่มาก
เกินไปเนือ่ งจากต้องท�ำงานพิเศษต่างๆ ทีน่ อกเหนือจาก
การสอน ความไม่เสมอภาคด้านงบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณตามรายหัวเหมือนกันหมดทุกพื้นที่ท�ำให้
ประสบปัญหาการบริหารจัดการเพราะปริมาณงานเท่าๆ
กันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ครูหรือผู้บริหารโรงเรียนใน
พืน้ ทีท่ มี่ คี วามสามารถ เก่ง มักถูกดึงเข้ามาอยูใ่ นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดกลางจ�ำเป็นต้องไปหา
ปัจจัยพืน้ ฐานมาสนับสนุนแก้ปญ
ั หาการจัดการในโรงเรียน
ไม่มีเวลาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งนี้
เนื่องจากได้รับงบประมาณมีจ�ำกัดจึงมอบหมายงานให้
ครูคนใดคนหนึ่งท�ำหน้าที่ในโรงเรียนแทน
ส่ ว นการรั บ รู ้ ข องครู โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก ไม่
แตกต่างกับครูในโรงเรียนขนาดกลางและ ขนาดใหญ่
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ในโรงเรียนขนาด
เล็ ก เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารใหม่ จะต้อ งผ่านการอบรมหลักสูต ร
ผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาด้านอุดการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ
ความเป็นผู้น�ำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็น
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา จึงท�ำให้ผบู้ ริหารโรงเรียนขนาด
เล็กแสดงออกถึงภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ
มาสอดคล้องกับส�ำนักงานคณะกรรม การข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2552) ได้ระบุไว้ตาม
ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้ด�ำรงต�ำแหน่งบางต�ำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท�ำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด (ว.18) ไว้ว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ให้ได้
รับการพัฒนาสมรรถนะของผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาวะผู้น�ำทาง
วิชาการ และมีการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
มีความยืดหยุ่น มีความพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดังนั้น เพื่อให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาให้
ผูผ้ า่ นการพัฒนามีอดุ มการณ์ วิสยั ทัศน์ บุคลิกภาพ ความ
เป็นผู้น�ำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อ�ำนวย
การสถานศึกษา สามารถน�ำการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญได้อย่างเหมาะสม สามารถ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้บริหารควรให้
ค�ำแนะน�ำแนวทางในการแก้ปัญหา ให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน กระตุ้นให้
ผูร้ ว่ มงานเปลีย่ นกรอบการมองปัญหาและมีการแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นระบบ
2. ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ ผูบ้ ริหาร
ควรสร้างความรู้สึกให้ผู้ร่วมงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ท�ำให้
ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกเต็มใจและภาคภูมิใจที่ได้ร่วม
งานด้วย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2. ควรศึกษา เรือ่ ง การพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม
1. ควรศึกษา เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น�ำด้าน ของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การกระตุ้นทางปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สระแก้วเขต 1
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี*
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School Uuder Chonburi Provincial Administration Organization
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน ด้านโรงเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ภายในครอบครัว ตัวนักเรียน และโรงเรียน
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาจีน รวมทัง้ สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาจีนจากตัวแปร
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
จ�ำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอย
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�ำด้านวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-1.00
2. ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ภายในครอบครัว ตัวนักเรียน และโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีน พบว่า เจตคติตอ่ วิชาภาษาจีน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิต์ อ่ วิชาภาษาจีน ความรูพ้ นื้ ฐานของภาษาจีน คุณภาพ
การสอนของครูสอนภาษาจีน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทางการเรียนวิชาภาษาจีนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนรายได้ของผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาจีน
การส่งเสริมการเรียนของผูป้ กครองทีเ่ รียนภาษาจีนและความเป็นผูน้ ำ� ด้านวิชาการของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์อย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ตัวแปรทีส่ ามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาจีน คือ ความรูพ้ นื้ ฐานของภาษาจีนปฏิสมั พันธ์
ระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ รียนภาษาจีน สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาจีนได้รอ้ ยละ 36.40
เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Ý = -.318 + 0.613 ความรู้พื้นฐานของภาษาจีน (X5) + 0.270 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียน
ภาษาจีน (X7)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.554 ความรูพ้ นื้ ฐานของภาษาจีน (X5) + 0.156 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ รียนภาษาจีน (X7)

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 (X5) + 0.270 interrelationship
between teacher and student (X7)
The equation of standardized scores
Z = 0.554 basic knowledge in Chinese language (X5) + 0.156 interrelationship between
teacher and student (X7)

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ประเทศจี น เป็ น ประเทศที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ใน
เศรษฐกิจระดับโลกเป็นอย่างมากทุกประเทศต่างมุ่งหวัง
ทีจ่ ะติดต่อค้าขาย หรือสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ประเทศ
จีน ส�ำหรับประเทศไทยมีการติดต่อทางการค้ากับประเทศ
จีนมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
สิ่งส�ำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศนั้นคือภาษา
ภาษาจีนถือได้ว่า เป็นภาษาต่างประเทศที่มี
ความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ประเทศจีนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจนก้าวขึ้นมา
เป็นมหาอ�ำนาจไม่แพ้ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป
สาเหตุที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ ภาษาจีนเป็น 1 ใน
5 ภาษาหลักขององค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษา
ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากร
มากกว่า 1,300 ล้านคน และยังมีชาวจีนโพ้นทะเลที่
กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกอีกไม่ต�่ำกว่า 300 ล้าน
คน ฉะนั้นประเทศต่างๆ จึงตื่นตัวสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษา หันมาสนใจเรียนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทในการ
ติดต่อสือ่ สารในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทัง้ ด้านธุรกิจและ
การศึกษา ท�ำให้สถาบันสอนภาษาและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน (สุเนตร ชุตนิ ธรานนท์,
2550 อ้างถึงใน ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, หน้า 28-29)

การเรียนภาษาต่างประเทศให้ประสบความส�ำเร็จ
นั้ น มี ป ั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ หลายปั จ จั ย ทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว
ระดั บ นั ก เรี ย นและระดั บ โรงเรี ย น เช่ น เคลาส์ แ มร์
(Klausmeir, 1975, pp. 28-29) กล่าวถึง คุณลักษณะ
ของผูเ้ รียนว่าเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการอธิบาย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นนอกเหนื อ จากองค์ ป ระกอบ
อื่น ๆ คือ คุณลักษณะของครู พฤติกรรมระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน คุณลักษณะของกลุ่มผู้เรียน สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก นอกจากนั้นยังอธิบายองค์
ประกอบย่อยเพิ่มเติมอีก 6 ประการ คือ 1) พื้นฐาน
ความรู้เดิม ความสามารถด้านความรู้ 2) ความพร้อม
ทางกายภาพ 3) คุณลักษณะทางจิตใจที่รวมความสนใจ
เจตคติ 4) เพศ 5) อายุ 6) ภูมิหลังทางครอบครัว
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน
วัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใน
แต่ละปีการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับต�่ำต้องปรับปรุง ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน (โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ, 2554) จาก
ปัญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีว่า มีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดบ้าง และ
ปัจจัยใดที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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ภาษาจีนของนักเรียน เพือ่ พัฒนาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ทางการเรียนภาษาจีนสูงขึน้ และสามารถใช้ภาษาจีนในการ
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย รายได้ของผูป้ กครอง
นักเรียนที่เรียนภาษาจีน และการส่งเสริมการเรียนของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผูป้ กครองนักเรียนทีเ่ รียนภาษาจีน ปัจจัยด้านตัวนักเรียน
1. เพือ่ ศึกษาระดับปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัว ประกอบด้วย เจตคติตอ่ วิชาภาษาจีน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
นักเรียน และด้านโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ต่อวิชา ภาษาจีน และความรู้พื้นฐานของภาษาจีน และ
ที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหาร ปัจจัยด้านโรงเรียน ประกอบด้วย คุณภาพการสอนของ
ส่วนจังหวัดชลบุรี
ครูสอนภาษาจีน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ รียน
2. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาจีน และความเป็นผู้น�ำด้านวิชาการของผู้บริหาร
ภาษาจีนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชน โรงเรียน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
วัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
Scale) 5 ระดับ (แต่ด้านรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ที่เรียนภาษาจีนและความรู้พื้นฐานของภาษาจีนเป็นแบบ
ด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน และด้านโรงเรียนกับ เติมค�ำ)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัด การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการหาคุณภาพเครือ่ งมือตามล�ำดับ
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ ขั้นตอนดังนี้
เรียนวิชาภาษาจีน จากปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัว
1. ความตรง (Validity) ผูว้ จิ ัยน�ำแบบสอบถาม
นักเรียน และด้านโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ
ที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหาร สอบความถูกต้องด้านโครงสร้างและภาษา จากนั้นผู้
ส่วนจังหวัดชลบุรี
วิจยั น�ำไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 5ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970, pp. 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 110 คน
และสุ่มแบบแบ่งชั้นและสุ่มอย่างง่าย

เนื้อหา (Content Validity) และโครงสร้าง (Construct
Validity)
2. (Reliability) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่ ของ
แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิแ์ อลแฟของ
ครอนบาช (Cronbach’s alpha coefficient)
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1. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านครอบครัว
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านตัวนักเรียน และด้านโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เรียนวิชาภาษาจีน
1.1 ปัจจัยด้านครอบครัว
1.1.1 ด้านรายได้ของผูป้ กครองนักเรียน
ทีเ่ รียนภาษาจีน พบว่า โดยส่วนมากผูป้ กครองมีรายได้อยู่
ระหว่าง 10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ
33.60 รองลงมาคือ อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 23.60
1.1.2 ด้านการส่งเสริมการเรียนของ
ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ เรี ย นภาษาจี น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ปกครอง
เห็ น ประโยชน์ ข องการที่ นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสเพิ่ ม พู น
ความรู้ทางด้านภาษาจีน ผู้ปกครองกระตือรือร้นและ
สนใจที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาจีน
และผู ้ ป กครองส่ ง เสริ ม การเรี ย นโดยจั ด หาสถานที่ ใ ห้
นักเรียนท�ำการบ้าน
1.2 ปัจจัยด้านตัวนักเรียน
1.2.1 ด้านเจตคติต่อวิชาภาษาจีนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การเรียน
ภาษาจีนท�ำให้ได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูท้ นี่ า่ สนใจ ผูท้ ี่
เรียนภาษาจีนเก่งสามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงใน
อนาคต และการเรียนภาษาจีนท�ำให้นักเรียนสนุก
1.2.2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชา
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
สรุปผลการวิจัย
ได้แก่ นักเรียนรู้สึกภูมิใจที่ท�ำงานยากได้ส�ำเร็จ นักเรียน
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ อยากประสบความส�ำเร็จในการเรียนภาษาจีน และนักเรียน
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี พยายามที่จะท�ำให้ได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียน
ที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหาร
1.2.3 ด้านความรู้พื้นฐานของภาษาจีน
ส่วนจังหวัดชลบุรี ปรากฎว่า
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มี
1. ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองได้
แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 110 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100
2. ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย (M) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
น�ำค่าเฉลี่ยไปเที่ยบกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อหาระดับของ
ปัจจัยทีศ่ กึ ษา จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการทดสอบสมมุตฐิ าน
ดังนี้ คือ
2.1 ในการทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ 1 ที่
ว่า “ปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน และด้าน
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี” ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple
Correlation) และทดสอบนัยส�ำคัญจากความน่าจะเป็น
ของค่า r
2.2 ในการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 ที่ว่า
“ปัจจัยด้านครอบครัว ด้านตัวนักเรียน และด้านโรงเรียน
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัด
หนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี” ใช้
การวิเคราะห์สมการการถดถอยแบบขัน้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
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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 ด้ า นคุ ณ ภาพการสอนของ
ครูสอนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการสอน
ครูผู้สอนภาษาจีนได้เตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และ
ครูผู้สอนภาษาจีนมีอารมณ์แจ่มใสในขณะท�ำการสอนใน
ชั่วโมงภาษาจีน
1.3.2 ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนที่เรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เมื่อนักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียน
ครูให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดี ครูใช้ค�ำถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนโต้ตอบ และครูชมเชยหรือสนับสนุนให้ก�ำลังใจ
เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี
1.3.3 ด้านความเป็นผู้น�ำด้านวิชาการ
ของผู้บริหาร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารกระท�ำตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีกับครูและนักเรียน ผู้บริหารให้ความสนใจ
ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางวิชาภาษา
จีน และผู้บริหารส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นักเรียนส่วนใหญ่
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

หน้าที่ 71

สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาจีนอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน โดยรวมและรายด้านมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาจีน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านโรงเรียน มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
จีนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความเป็นผู้น�ำ
ด้านวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐานของภาษาจีน และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ รียนภาษาจีน สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ดังสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Ý = -.318 + 0.613 ความรู้พื้นฐานของ
ภาษาจีน (X5) + 0.270 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
ที่เรียนภาษาจีน (X7)
สมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.554 ความรู้พื้นฐานของภาษาจีน
(X5) + 0.156 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียน
ภาษาจีน (X7)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี มีประเด็นส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
1. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ และสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศคึกษาปีที่ 3 คือ ความรูพ้ นื้ ฐานของภาษาจีน และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียนภาษาจีน
1.1 ความรู้พื้นฐานของภาษาจีน มีความ
สัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าความรู้พื้นฐานของภาษาจีนเป็นตัวบ่งชี้ให้
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เห็นถึงความรู้ ความถนัด และความสามารถของนักเรียน
ในวิชาภาษาจีนการมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่มาก จะเป็น
รากฐานส�ำคัญที่ช่วยให้เรียนรู้ภาษาจีนได้มากขึ้น ถ้า
มีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่น้อยก็ท�ำให้การเรียนรู้เนื้อหา
ใหม่ช้า หรือท�ำให้ไม่เข้าใจ ซึ่งเชื่อว่า ความรู้เดิมมีส่วน
เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน ผู้เรียน
จะเรียนรู้ภาษาจีนได้ดีต้องอาศัยความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ ซึ่งความรู้พื้นฐานของภาษาจีนเป็นปัจจัย
ที่มีผลกระทบทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist Theory) ซึ่งมีความเชื่อและแนวคิด
หลักการว่า บุคคลเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยวิธี
การที่ต่างกันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม กับโครงสร้าง
ทางปัญญาที่มีอยู่เดิม โดยมีความสนใจและแรงจูงใจ
ภายในเป็นพื้นฐาน เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่
เป็นปัญญา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเป็น แรงจูงใจ
ให้เกิดการไตร่ตรอง ซึ่งน�ำไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่
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) ให้เข้าสูภ่ าวะสมดุลย์ (Equilibrium) โดย
วิธีการดูดซึม (Assimilation) ได้แก่ การรับข้อมูลใหม่
จากสิง่ แวดล้อมเข้าไปไว้ในโครงสร้างทางปัญญา และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา (Accomodation) คือ
การเชื่อมโยงโครงสร้างทางปัญญาเดิม หรือความรู้เดิมที่
มีมาก่อนกับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทัง่ ผูเ้ รียนสามารถ
ปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสูส่ ภาวะสมดุลหรือสามารถที่

จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ และ บลูม (Bloom, 1976,
pp. 30-34) กล่าวว่า พื้นความรู้เดิมคือ “ความสามารถ
ทางปัญญาที่จ�ำเป็นต้องมีมาก่อน” ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทางด้านคุณลักษณะของผู้เรียนโดยบลูมมีความเชื่อว่า
จะไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ (Learning Task) ได้
ถึงเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดถ้าหากผูเ้ รียนขาดความรูเ้ ดิมทีจ่ ะเป็น
ต้องมีมาก่อน แต่ถ้าผู้เรียนทุกคนมีความรู้เดิมที่จ�ำเป็น
อยูก่ อ่ นเป็นไปได้ทผี่ เู้ รียนจะสามารถเรียนรูเ้ นือ้ หาใหม่ได้
และหากว่าผูเ้ รียนมีความรู้พนื้ ฐานเดิมแตกต่างกันก็จะมี
ความระดับของผลสัมฤทธิแ์ ตกต่างกัน ดังนัน้ ความรูพ้ นื้
ฐานของภาษาจีนจึงมีความสัมพันธ์ทางบวก และสามารถ
พยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึง่ สอดคล้องกับสมมุตฐิ าน
ที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยของมณเฑียร ชมดอกไม้ (2541,
หน้า 220) ทีพ่ บว่า ความรูพ้ นื้ ฐานภาษาอังกฤษมีอทิ ธิพล
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และงานวิจัยของ
แอนโธนี ฟิลลิปส์ และคริสทิน(Anthony, Phillips &
Christine, 2000) ได้ศึกษาตัวแปรพยากรณ์ที่มีต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ พบว่า ผล
การเรียนเฉลีย่ มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ภาษาต่างประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ และผลการวิจัยของ
เคาท์ซูลิส และแคมพ์เบล (Koutsoulis &Campbell,
2001, pp. 109-125) ที่พบว่า ความสามารถเดิม เป็น
ตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งในกลุ่มนักเรียน
ชายและนักเรียนหญิง
1.2 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ รียน
ภาษาจีน มีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการเรียนการสอน
เป็นการติดต่อระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน
และผู้เรียนแต่ละคนจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องเข้าใจหรือ
ท�ำความเข้าใจในบทเรียน เกิดความรู้สึกเชื่อถือและไว้
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วางใจผู้สอน ไม่กระด้างกระเดื่อง ผู้สอนจึงมีโอกาสฝึก
อบรมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กล้าในสิ่งที่ควร
กล้าและวางตัวพอเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ วีก็อทสกี้
(Vygotsky, อ้างถึงใน สุมาลี ชัยเจริญ, 2545) อธิบาย
ถึงการเรียนรู้ว่าเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดย
อาศัยสือ่ กลางทางวัฒนธรรมของมนุษย์สร้างขึน้ การช่วย
เหลือด้วยการชี้แนะ และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นจะส่ง
เสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนสร้างความรู้โดย
ผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับครู ส่วนโคแกน
(Cogan, 1967 อ้างถึงใน วิวัตร์ พงษ์สุภา, 2544, หน้า
23) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียนว่า สามารถช่วยให้ครูแนะน�ำสิ่งที่มีคุณค่า
แก่นักเรียน เพราะตัวครูเองมีความต้องการที่จะกระตุ้น
นั ก เรี ย นให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ เ ดิ ม ของ
นักเรียนดังนั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เรียน
ภาษาจีนจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึง่ สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนัยนา จันตะเสน (2547,
หน้า 110) ที่พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครู มีผลทาง
บวกกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้ง คิน และฟิชเช่อร์ (Khine
& Fisher, 2003, อ้างถึงใน จันทนี เทือกทอง, 2550,
หน้า 51) ทีพ่ บว่า ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างครูกบั นักเรียน
เป็นสิ่งส�ำคัญในกระบวนการเรียนรู้ และมีอิทธิพลที่ยิ่ง
ใหญ่ต่อความรู้ ความจ�ำ และประสิทธิผลของพัฒนาการ
ของนักเรียน
2. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แต่ ไ ม่ ส ามารถ
พยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ เจตคติต่อวิชาภาษา
จีน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาจีนและคุณภาพการ
สอนของครูที่สอนภาษาจีน
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2.1 เจตคติต่อวิชาภาษาจีน มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เจตคติเป็นคุณลักษณะที่เกี่ยว
กั บ พฤติ ก รรมทางด้ า นจิ ต ใจเป็ น ตั ว ก� ำ หนดค่ า นิ ย ม
ของแต่ละคน การสร้างหรือปลูกฝังเจตคติที่ดี จึงเป็น
จุ ด มุ ่ ง หมายส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของการศึ ก ษาที่ จ ะ
เสริมสร้างและพัฒนาบุคคลทั้งในทางสมองและจิตใจ
ควบคู่กันไป ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น
เฉลา ประเสริฐสังข์ (2542, หน้า 256) และเพราพรรณ
เปลีย่ นภู่ (2542,หน้า 110) มีแนวคิดทีต่ รงกันว่า ในการ
เรียนการสอนนัน้ เจตคติของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียน ต่อ
วิชาเรียน หรือครูผสู้ อนนัน้ มีความส�ำคัญมาก ถ้านักเรียน
มีเจตคติที่ดีเด็กก็จะตั้งใจเรียน ชอบวิชาเรียนท�ำให้การ
เรียนมีผลดีในทางตรงกันข้ามถ้านักเรียนมีเจตคติที่ไม่
ดีนักเรียนจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนวิชา
นั้นๆ ท�ำให้การเรียนไม่รู้เรื่อง หนีเรียนจนอาจเกิดความ
ล้มเหลวทางด้านการศึกษาได้ ครูจึงควรปลูกฝังเจตคติ
ที่ดีให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดี รักครู
รักการเรียนอยากมาโรงเรียน และในที่สุดนักเรียนก็จะ
ประสบผลส�ำเร็จในการเรียน ซึง่ สอดคล้องกับสมมุตฐิ านที่
ตัง้ ไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จันทนี เทือกทอง
(2550, หน้า 202) ที่พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนมีอิทธิพลทางตรงและทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้น เจตคติ
ต่อวิชาภาษาจีนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน แต่ไม่สามารถพยากรณ์ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนได้ อาจเป็นเพราะ
ว่าเจตคติเป็นความรู้สึก และความเอนเอียงทางจิตใจ
(Cruze, 1974, p. 187) ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
ขึน้ อยูก่ บั บุคคล สิง่ แวดล้อมและกิจกรรมทีใ่ ช้ในการเรียน
(Oller, 1979 อ้างถึงในอัจฉราวงศ์โสธร, 2539, หน้า 4748) ดังนัน้ เจตคติของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาอาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น เจตคติต่อ
ครูผู้สอน เจตคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียนเป็นสิ่งที่ได้รับการ
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พัฒนา จากสภาพแวดล้อมทางบ้าน อันได้แก่ การได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนภายในครอบครัวการได้เปรียบ
ทางฐานะทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางด้านบรรยากาศ
ภายในครอบครัว การได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อน
และวิธีการสอนของครู (Gardner& Lambert, 1972,
pp. 1-136) เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี
ในการเรียนได้ แต่จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต�่ำ รายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 10,001-15,000
บาทจึงอาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เจตคติต่อวิชาภาษาจีนไม่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักเรียน
2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาจีน มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นความปรารถนาและความพยายาม
อย่างสูงสุดของนักเรียนทีจ่ ะศึกษาให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ าม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์จะมีความปรารถนาและ
ความพยายามสูงทีจ่ ะศึกษาให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ มีความปรารถนาที่จะท�ำสิ่งหนึ่งให้ส�ำเร็จล่วง
หน้าไปด้วยดีโดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีหรือ
พยายามท�ำดีกว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง พยายามเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความส�ำเร็จ
และมีความกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิเ์ ป็นองค์ประกอบทีผ่ ลักดันให้บคุ คลต้องมีสถานะ
ทีส่ งู ขึน้ มีความรับผิดชอบมากขึน้ มีความต้องการความ
ส�ำเร็จสูงขึน้ ลิตเติลวูด (Littlewood, 1990, pp. 55-57)
กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นปรากฎการณ์ทซี่ บั ซ้อน ซึง่ ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบหลายประการที่มีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น แรงขับภายในของแต่ละ
บุคคล ความต้องการประสบความส�ำเร็จ ความอยากรู้
อยากเห็น ความต้องการ การตอบสนองต่อประสบการณ์
ใหม่ ๆ ดังนั้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาภาษาจีน จึง

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
จีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
แนบ มิช และโมสเทเลอร์ (Nave, Miech, & Mosteller,
2000, อ้างถึงใน จันทนี เทือกทอง, 2550, หน้า 37)
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิม์ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่ผลการวิจยั ในครัง้ นี้
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิไ์ ม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนที่
มีผลการเรียนดีนั้นจ�ำเป็นต้องมีนิสัยการเรียนที่ดี เช่น
ขยันอ่านหนังสือ หมั่นศึกษาความรู้เพิ่มเติมท�ำงานที่ได้
รับมอบหมายอย่างสม�่ำเสมอในขณะที่อ่าน จะต้องจด
บันทึกข้อความต่าง ๆ ไว้ ซึ่งการ์ดเนอร์ และแลมเบริ์ด
(Gardner & Lambert, 1972, pp. 114-115) ได้แบ่ง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง
ไว้ 2 ประเภท คือ แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ เป็นแรงจูงใจที่
ผู้เรียนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองสะท้อนให้เห็น
ถึงความเต็มใจความต้องการหรือความปราถนาของตน
เพื่อจะน�ำประโยชน์ไปใช้ในด้านเศรษฐกิจ และแรงจูงใจ
เชิงบูรณาการ เป็นแรงจูงใจที่ผู้เรียนภาษา ต่างประเทศ
หรือภาษาที่สอง ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจความ
ต้องการหรือความปรารถนาของผูเ้ รียนทีจ่ ะท�ำตนให้เป็น
เหมือนผู้เป็นเจ้าของภาษา เป้าหมาย ซึ่งผู้เรียนที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่ มีความปราถนาที่จะสามารถติดต่อกับชุมชน
หรือเจ้าของภาษา สุพัฒน์ สุกมลสันต์ และกัณฑาทิพย์
สิงหะเนติ (2537, หน้า 13) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษ
ไว้ว่า แรงจูงใจเชิงบูรณาการมีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าแรงจูงใจ
เชิงเครื่องมือ โดยแรงจูงใจเชิงเครื่องมือมีผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ แต่แรงจูงใจเชิง
บูรณาการมีผลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษา
อังกฤษโดยผ่านทางนิสยั การเรียน ดังนัน้ ถ้านักเรียนสอง
คนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนสูงเท่า ๆ กัน แต่ถ้า
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นักเรียนคนหนึ่งมีนิสัยในการเรียนที่ดี เช่น รู้จักการท�ำ
บันทึกย่อ การค้นคว้าหาความรู้ การถาม การอ่าน การ
ท่องจ�ำ การทบทวน ฯลฯ นักเรียนที่มีนิสัยการเรียนที่ดี
ก็ย่อมจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่านักเรียนที่มี
นิสัยการเรียนที่ไม่ดี
2.3 คุณภาพการสอนของครูที่สอนภาษาจีน
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่าคุณภาพการสอนเป็นเรื่องของการชี้แนะแก่นักเรียน
ท�ำให้ผเู้ รียนทราบว่า สิง่ ทีเ่ รียนคืออะไรและผูเ้ รียนควรท�ำ
อะไรบ้างโดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นคนจีนมีความยุติธรรม
เสมอภาคกับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนเกิด
ความศรัทธาในตัวครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่งท�ำให้มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก บลูม (Bloom, 1982)
ได้เน้นถึงความส�ำคัญของคุณภาพการสอนของครูโดย
เชื่อว่าคุณภาพการสอนของครูเป็นตัวแปรที่เป็นกลไก
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ 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�ำเร็จของผู้เรียนมีผลมา
จากการบริหารและการจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ
ศูนย์ เช่น ครูผู้สอน เป็นปัจจัยที่ส่งผลส�ำคัญต่อผู้เรียน
แต่ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า คุณภาพการสอนของครู
ที่สอนภาษาจีนไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิชาภาษาจีน อาจเป็นเพราะว่าจ�ำนวนนักเรียนใน
ห้องเรียนแต่ละห้องมีมากเกินไป (Holden, 1985, pp.
289-291) ซึ่งในโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนอยู่ระหว่างห้องละ 30-40
คน ท�ำให้การดูแลของครูไม่ทั่วถึง อาจส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ
น้อยลง โฮลเดนยังได้เสนอแนวทางท�ำให้การสอนภาษา
ต่างประเทศประสบความส�ำเร็จว่า ห้องเรียนหนึ่ง ๆ ควร
มีนกั เรียนประมาณ12- 20 คน เพือ่ นักเรียนจะได้มโี อกาส
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง ในการสอนแต่ละครัง้ ควร
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยสอนทุกวัน สัปดาท์ละ 5
วัน และครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยต้องสนใจ
ศึกษารายละเอียดในคูม่ อื ครูให้มากทีส่ ดุ เพือ่ จะได้สอนให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อมี
เวลาเรียนภาษาจีนสัปดาท์ละ 1 คาบ มีจ�ำนวนน้อยเกิน
ไป และครูผู้สอนภาษาจีนส่วนมากเป็นนักศึกษาจีนแลก
เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงครูผู้สอนภาษาจีนบ่อย ๆท�ำให้
นักเรียนต้องปรับตัวในการเรียน กล่าวคือ วิธีการสอน
ของครูแต่ละคนไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ สื่อที่ครูใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนมีไม่เพียงพอ เช่น นักเรียนไม่มีหนังสือภาษาจีน
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เพราะการได้รับสื่อต่างๆ มี
ประโยชน์เนื่องจากเป็นตัวป้อนทางภาษา (Krashen,
1982, p. 32) ดังนั้นคุณภาพการสอนของครูสอนภาษา
จีนจึงไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาจีนของนักเรียน
3. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถ
พยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ รายได้ของผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นที่ เรี ย นภาษาจี น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข อง
ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาจีน และความเป็นผู้น�ำ
ด้านวิชาการของผู้บริหาร
3.1 รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนที่เรียน
ภาษาจี น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละไม่ ส ามารถพยากรณ์
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รายได้ของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาจีนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
10,001 – 15,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่มากนัก
เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษาอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษา
จีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ต้องท�ำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้า จนถึง 2 ทุ่ม จึง
ไม่มเี วลาเอาใจใส่ ให้คำ� แนะน�ำและเป็นก�ำลังใจให้นกั เรียน
และเนื่องจากจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว จ�ำนวนพี่น้อง
ที่ก�ำลังศึกษา และค่าใช้จ่ายสูงเช่นค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร
ค่าเรียน ค่าน�ำ้ มันรถ เป็นต้น จึงไม่สามารถอบรมเลีย้ งดูได้
ดี หรือเนื่องจากการศึกษาในโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาท�ำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนักเรียนไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและยังได้รับการสนับสนุน
จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้นักเรียนได้
เรียนภาษาจีนจากเจ้าของภาษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
นอกจากค่ากิจกรรมบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเหตุผล
ดังกล่าว รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาจีน
จึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนได้
3.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครอง
นักเรียนทีเ่ รียนภาษาจีนไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่สามารถ
พยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาจี น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ว่าผู้ปกครองมีรายได้น้อยจึงไม่มีเงินที่จะสนับสนุนให้
นักเรียนได้เรียนพิเศษหรือจัดหาซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ หนังสือ
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาจีนเพิ่มเติม หรือ
เพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นรับจ้าง
ผู้ปกครองต้องเครียดกับการท�ำงานจึงไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่ให้ค�ำแนะน�ำและเป็นก�ำลังใจให้นักเรียน หรืออาจเป็น

เพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงระดับ
ประถมศึกษา มีความรู้ค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถ
ให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ลู ก เวลาที่ ลู ก มี ป ั ญ หาทางการเรี ย น
หรือท�ำการบ้านไม่ได้ และนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรี ย นสู ง สามารถเรี ย นรู ้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยการส่งเสริมของครอบครัวก็
สามารถท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นได้เหมือน
กัน นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
หรือวิชาอื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหลาย ๆ
ฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและโดยเฉพาะตัว
นักเรียนเอง ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นที่ เรี ย นภาษาจี น จึ ง ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละไม่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักเรียนได้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ แต่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัลยา อินทรสาร (2540,
หน้า 102) ที่พบว่า การสนับสนุนของผู้ปกครองไม่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนได้
และผลการวิจัยของอัญชลี หนูรักษ์ (2546, หน้า 87) ที่
พบว่า การส่งเสริมของครอบครัวไม่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี
ในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.3 ความเป็นผูน้ ำ� ด้านวิชาการของผูบ้ ริหาร
ไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารด้านวิชาการขาด
ทักษะในการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และวิชาภาษาจีน
เป็นวิชาเพิ่มเติม ผู้บริหารจึงไม่สามารถให้ค�ำแนะน�ำและ
ไม่ค่อยให้ความส�ำคัญในการเรียนการสอนวิชานี้ หรือ
อาจเนื่องมาจากการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่มีการการปรับ
เปลี่ยนต�ำแหน่งฝ่ายการศึกษาบ่อย ท�ำให้นโยบายด้าน
การจัดการศึกษามีการปรับเปลี่ยนท�ำให้การบริหารงาน
ด้านวิชาการไม่ต่อเนื่อง อนึ่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองค้อ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
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วิชาเอกประถมศึกษา ซึ่งไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน
ประกอบกับผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญา
โท วิชาเอกการบริหารการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนภาษาจีน ดังนั้นความเป็นผู้น�ำด้าน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนจึงไม่มีความสัมพันธ์และ
ไม่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
จีนของนักเรียนได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านตัวนักเรียนทาง
ด้านความรู้พื้นฐานของภาษาจีนและปัจจัยด้านโรงเรียน
ทางด้านปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ รียนภาษาจีน
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน
และสามารถพยาการณ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษา
จีนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ ดังนัน้ โรงเรียนจึง
ควรส่งเสริมให้ครูภาษาจีนระดับประถมศึกษาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง
พื้นความรู้เดิมทางภาษาจีนให้แก่นักเรียนก่อนที่จะเรียน
ในชั้นมัธยมศึกษาต่อไป และครูผู้สอนภาษาจีนควรสร้าง
บรรยากาศที่มีความอบอุ่น เป็นมิตรและมีความเป็น
กันเองระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งจะเอื้อให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้และกล้าแสดงออกซึ่งความคิดและความสามารถ
ของตนเอง
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1. ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
เรี ย นภาษาจี น ของนั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ยั ง เด็ ก เพื่ อ เป็ น การ
ปูพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้นต่อๆ ไป
2. ควรตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีน
3. โรงเรียนควรสร้างกระบวนการในการสร้าง
ความรู้พื้นฐาน กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาปัญหาทางการเรียนวิชาภาษาจีน
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่ส่งผลท�ำให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนอยู่ในระดับผล
การเรียนที่ดี
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีความ
สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน เช่น
เชาว์ปัญญา ความถนัดทางภาษา นิสัยการเรียน ความ
ตั้งใจในการเรียน ความคาดหวังในการเรียน และการ
วัดผลประเมินผล เป็นต้น
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การจัดสวัสดิการสังคมสำ�หรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
เขตกรุงเทพมหานคร*
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ การท�ำงาน สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคม กลไก
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของกลุม่ คนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ใช้วธิ กี ารวิจยั
แบบผสานวิธี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามกลุม่ คนขับรถสหกรณ์แท็กซีเ่ ขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 380
คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สนทนากลุ่มกับผู้แทนกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ�ำนวน 10 คน รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาแรงงานนอกระบบและการจัด
สวัสดิการสังคม จ�ำนวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
กลุม่ คนขับรถสหกรณ์แท็กซีส่ ว่ นใหญ่มคี ณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีไ่ ม่มนั่ คงและปลอดภัย เมือ่ เจ็บป่วยจะดูแล
ตนเองด้วยการหยุดพักผ่อนและรับประทานยา ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ ส่วนมากมักมีปญ
ั หาหรือ
ความขัดแย้งกับผูร้ ว่ มอาชีพและผูร้ บั บริการ แต่มคี วามภาคภูมใิ จในอาชีพทีท่ ำ� และได้รบั การยอมรับทางสังคม ส�ำหรับ
สภาพการจัดสวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคม โดยเฉพาะสวัสดิการ
รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร รองลงมาเป็นด้านการช่วยเหลือทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือเงินกูฉ้ กุ เฉิน และสุดท้ายด้านบริการสังคมเกีย่ วกับการจัดบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ส่วนความต้องการจัด
สวัสดิการสังคม พบว่าให้ความส�ำคัญกับความต้องการด้านการมีชีวิตอยู่รอด โดยเฉพาะความต้องการจัดสวัสดิการ
ประกันสังคม รองลงมาเป็นความต้องการด้านความเจริญก้าวหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพ
และสุดท้ายความต้องการด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เกี่ยวกับจัดสวัสดิการคุ้มครองความปลอดภัยในอาชีพ
กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม พบว่าควรค�ำนึงถึงสภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคม
รวมทั้งหลักการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย การจัดสวัสดิการสังคมตามพื้นที่การจัดสวัสดิการสังคมตามวิธี
การ การจัดสวัสดิการสังคมตามการเคลื่อนไหวทางสังคมและการจัด สวัสดิการสังคมโดยสถาบัน ทั้งนี้ค�ำนึงถึงสิทธิ
ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางโอกาส โดยใช้กลไกระดับนโยบาย ระดับการบริหารจัดการ และระดับการด�ำเนิน
งานในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม พบว่ามี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงทฤษฎีหรือหลัก
การ ประกอบด้วย การจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ การจัดสวัสดิการสังคมระดับท้องถิ่น การจัดสวัสดิการสังคม
ระดับเอกชนหรือสถานประกอบการ และการจัดสวัสดิการสังคมระดับกลุ่ม และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิง
ปฏิบัติหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ได้แก่ การจัดสวัสดิการเพื่อความมั่นคงทางอาชีพเหมาะส�ำหรับคนขับรถ
แท็กซี่ที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่ และการจัดสวัสดิการเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพเหมาะส�ำหรับคนขับรถ
แท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่
คำ�สำ�คัญ : 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
ปฏิบัติต่อแรงงานที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
จากการส�ำรวจแรงงานนอกระบบในประเทศไทย (สถาบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ปี 2552 พบว่าจ�ำนวนผู้มีท�ำงานทั้งสิ้น 38.4 ล้านคน 2549, หน้า 140 -142)
ปัญหาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นปัญหา
เป็นแรงงานในระบบ 14.1 ล้านคน (ร้อยละ 36.6) และ
แรงงานนอกระบบ 24.3 ล้านคน (ร้อยละ 63.4) เห็นได้ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�ำงานและการจัดสวัสดิการ
ว่าผู้ที่ท�ำงานอยู่ในแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนค่อนข้าง สังคม โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มคนขับรถแท็กซี่เป็นแรงงาน
มาก หากพิจารณาในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกระบบกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากรายงาน
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วน สถิติการขนส่ง ประจ�ำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2551
แรงงานนอกระบบมากที่สุด ร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็น (กรมการขนส่งทางบก, 2551, หน้า 2) พบว่า มีรถแท็กซี่
ภาคเหนือ ร้อยละ 21.1 ภาคกลาง ร้อยละ 18.7 ภาคใต้ ที่จดทะเบียนจ�ำนวน 82,297 คัน ประกอบด้วยกลุ่มรถ
ร้อยละ 12.6 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 5.4 ตามล�ำดับ แท็กซี่บุคคลธรรมดาและกลุ่มรถแท็กซี่ นิติบุคคล อาชีพ
ส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ กลุ่มนี้ ณัฐจรี สุวรรณภัฏ (2546, หน้า 19-26) ศึกษาพบ
60.7 รองลงมาเป็นภาคการบริการและการค้า ร้อยละ 30 ว่า มีสภาพปัญหาและความต้องการทางสังคมคล้ายคลึง
และภาคการผลิต ร้อยละ 9.3 ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสถิติ กับอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการ
แห่งชาติ, 2553, หน้า 1-7) สถิติข้อมูลดังกล่าวแรงงาน ท�ำมาหากิน มีความตึงเครียดและความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
นอกระบบถื อ ว่ า เป็ น ผู ้ ท� ำ งานที่ เ ป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของ จากการท�ำงาน ขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ จาก
ประเทศ และมีความส�ำคัญต่อการลดปัญหาการว่างงาน การศึกษาของสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยากจน เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับผลกระทบจาก (2551, หน้า 9) พบว่า ปัญหาของแรงงานนอกระบบกลุม่
วิกฤตเศรษฐกิจทีผ่ า่ นมา ผลการศึกษาปัญหาของแรงงาน นี้ที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาด้านรายได้ ปัญหา
นอกระบบ พบว่า มีรายได้นอ้ ย ไม่มเี งินออม มีหนีส้ นิ และ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ปัญหาด้าน
เป็นหนีน้ อกระบบ มีรายได้ไม่แน่นอน ประสบปัญหาขาด สวัสดิการและความมั่นคง ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
ความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ ความไม่ปลอดภัยของ ในการท�ำงาน รวมทั้งปัญหาความสัมพันธ์ของการรวม
การท�ำงาน การถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และการ กลุ่ม ส�ำหรับในส่วนระบบสวัสดิการสังคมที่รัฐด�ำเนินการ
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พบว่ า ยั ง เน้ น ที่ ตั ว บุ ค คลเป็ น หลั ก และมี ลั ก ษณะของ
การสงเคราะห์ รวมทั้งยังขาดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
จากสวัสดิการสังคม แม้ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม
ด้ ว ยข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า วการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ท�ำงานจึงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะกลไกสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการสังคม และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ของแรงงานนอกระบบกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เขต
กรุงเทพมหานคร ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้น�ำข้อมูลมาปรับใช้และ
พัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของแรงงาน
นอกระบบกลุ่มอื่นๆ ให้ดีขึ้นได้ และการตัดสินใจเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมต่อไป

ประกอบด้วย การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม
และการบริการสังคม เช่น สุขภาพอนามัย การศึกษา ที่
อยู่อาศัย การมีงานท�ำและการมีรายได้ บริการสังคม และ
นันทนาการ ส่วนหลักการจัดสวัสดิการสังคม เลือกใช้ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(2548) เช่น การจัดสวัสดิการสังคมแบบพื้นที่ การจัด
สวัสดิการสังคมแบบวิธีการ การจัดสวัสดิการสังคมแบบ
การเคลื่อนไหวทางสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม
แบบสถาบัน รวมถึงใช้กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคม ของระพีพรรณ ค�ำหอม (2549) ได้แก่ กลไกด้าน
นโยบาย กลไกด้านการบริหารจัดการ และกลไกด้านการ
ด�ำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน สภาพ
และความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ
สหกรณ์แท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษากลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
ของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของ
กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย
ก�ำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของ Cascio (2006) ได้แก่ ค่าตอบแทน
ความมั่นคงในการท�ำงาน ความปลอดภัยในการท�ำงาน
สุขภาพ การมีส่วนร่วม การพัฒนาความก้าวหน้า การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง การติดต่อ สื่อสารและความ
ภาคภูมิใจ และใช้ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (ERG
Theory) ของ Alderfer (1972) มาร่วมอธิบาย ได้แก่
การมีชวี ติ อยูร่ อด (Existence Needs: E) ความสัมพันธ์
กับผู้อื่น (Relatedness Needs: R) และความเจริญ
ก้าวหน้า (Growth Needs: G) แนวคิดเกี่ยวกับสภาพ
การจัดสวัสดิการสังคมของศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549)

ตอนที่ 1 ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน สภาพ
และความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ
สหกรณ์แท็กซี่ ใช้วิธีการศึกษาเชิงส�ำรวจ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มคน
ขับรถสหกรณ์แท็กซี่ จ�ำนวนทั้งหมด 36,210 คน (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์, 2552, หน้า 6-17) ใช้การก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970,
pp. 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 380 คน โดยใช้
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
2. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน สภาพการจัด
สวัสดิการสังคม และความต้องการจัดสวัสดิการสังคม
มี ก ารตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาได้ ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องของข้อค�ำถาม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.7-1 และ
ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.95
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ ่ ม คนขั บ รถสหกรณ์ แ ท็ ก ซี่ เขตกรุ ง เทพมหานคร
จ�ำนวน 380 คน ด้วยตนเอง โดยท�ำหนังสือขออนุญาต
เพื่ อ ด� ำ เนิ น การตามขั้ น ตอนจากคณะศึ ก ษาศาสตร์
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�ำงาน ด้าน
สภาพการจัดสวัสดิการสังคม และด้านความต้องการจัด
สวัสดิการสังคม
ตอนที่ 2 ศึกษากลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่โดยด�ำเนินการ
สนทนากลุ่ม
1. ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู ้ แ ทนกลุ ่ ม คนขั บ รถ
สหกรณ์แท็กซี่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�ำนวน 10 คน
ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ให้ข้อมูล พิจารณาคุณสมบัติ
ประสบการณ์ท�ำงานหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือ
มีต�ำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในระดับผู้น�ำ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�ำเนินการเก็บรวมข้อมูลด้วยตนเองในฐานะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�ำคัญ โดยท�ำหนังสือขอ
อนุญาต ติดต่อประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและขั้นตอนการท�ำวิจัย ขณะสนทนากลุ่มมีการจด
บันทึกและสังเกตพฤติกรรม
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ กลไก
สนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของกลุ ่ ม คนขั บ รถ
สหกรณ์แท็กซี่ โดยถอดความข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม สรุปประเด็นและน�ำเสนอรูปบรรยาย
ความ
ตอนที่ 3 ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ของกลุม่ คนขับรถสหกรณ์แท็กซีโ่ ดยด�ำเนินการสัมภาษณ์
เชิงลึก

1. ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ด้านพัฒนาแรงงานนอกระบบและการจัด
สวัสดิการสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ
(ระดั บ ตั้ ง แต่ ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น กรม กองขึ้ น ไป)
จ�ำนวน 6 คน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ หลั ก การและ
กลไกการสนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ปั ญ หา
อุปสรรคและการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม โดยท�ำ
หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเพื่ อ ด� ำ เนิ น การ และนั ด หมายวั น
เวลา สถานที่ รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
ขั้นตอนการท�ำวิจัย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยถอดความข้อมูล
ที่ได้จากแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นตรวจ
สอบความครบถ้วนของข้อมูล ยืนยันข้อมูลที่ได้ด้วยวิธี
การตรวจสอบแบบเชื่อมโยงสามเส้า

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณภาพชีวิตการท�ำงาน สภาพและ
ความต้ อ งการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของกลุ ่ ม คนขั บ รถ
สหกรณ์แท็กซี่ พบว่า
1. คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ส่วนใหญ่ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 12,000 บาท ไม่มีความมั่นคง
ของการประกอบอาชีพ เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน ไม่
ได้ รั บ สวั ส ดิ ก าร และมี ร ายได้ ต�่ ำ รวมทั้ ง ไม่ มี ค วาม
ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ สาเหตุจากคนอื่น ผู้ใช้
บริการ สภาพแวดล้อมการท�ำงาน ตัวผู้ขับรถแท็กซี่และ
สภาพรถ การดูแลสุขภาพตนเองเมือ่ เจ็บป่วยด้วยการหยุด
พักผ่อนและรับประทานยาโดยเฉพาะซื้อจากร้านขายยา
ที่มีเภสัชกร ไม่เคยข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์รถแท็กซี่
หรือหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากไม่มีเวลาว่าง ขาดรายได้
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ขาดข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์และไม่เห็นความส�ำคัญ
รวมถึงไม่เคยได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ ในขณะ
ประกอบอาชีพมักมีปัญหาหรือความขัดแย้ง แต่แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยตกลงกันเอง หรือมีคนกลาง
ไกล่เกลี่ย หรือเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรม แหล่ง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวมาจากศูนย์วิทยุ
สื่อสาร ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ
เนือ่ งจากท�ำให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เป็นอาชีพอิสระ
สามารถตัง้ ตัว ปลดหนีส้ นิ และได้รบั การยอมรับทางสังคม
หรือสามารถช่วยเหลือสังคมได้
2. สภาพการจัดสวัสดิการสังคม
กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ส่วนใหญ่มีความ
เห็นว่าสภาพการจัดสวัสดิการสังคมด้านการประกันสังคม
ที่เกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือ
คลอดบุตร และสวัสดิการเงินทดแทน กรณีทุพพลภาพ
หรื อ เสี ย ชี วิ ต นั้ น ส� ำ คั ญ มาก รองลงมาเป็ น สภาพการ
จัดสวัสดิการสังคมด้านการช่วยเหลือทางสังคม ได้แก่
การสงเคราะห์และช่วยเหลือเงินกู้ฉุกเฉิน การสงเคราะห์
และช่วยเหลือการประกันรายได้ขั้นต�่ำ และสุดท้ายสภาพ
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การจัดสวัสดิการสังคมด้านการบริการสังคม ได้แก่ การ
ดูแลและบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีฟรี การดูแลและ
บริการให้ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ
3. ความต้องการจัดสวัสดิการสังคม
กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ส่วนใหญ่มีความ
ต้องการจัดสวัสดิการสังคมด้านการมีชีวิตอยู่รอดเป็น
อับดับแรก ได้แก่ ความต้องการจัดสวัสดิการประกัน
สังคม และความต้องการจัดสวัสดิการคุ้มครองการรักษา
พยาบาล รองลงมาเป็นความต้องการด้านความเจริญ
ก้าวหน้า ได้แก่ ความต้องการจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนา
อาชีพคนขับรถแท็กซี่ และความต้องการจัดสวัสดิการ
เงินออมชราภาพ สุดท้ายเป็นความต้องการด้านความ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เช่น ความต้องการจัดสวัสดิการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยในอาชีพ และความต้องการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์เพื่อเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียน
สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคน
ขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ดังภาพที่ 1

วัยเรี ยน

สรุ ปผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวติ การทํางาน สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสัง
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ของกลุ
คนขับรถสหกรณ์แท็กซีวารสารการศึ
่ ดังภาพทีก่ 1ษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความมัน่ คงของการประกอบอาชีพ

ไม่มีความมัน่ คง

ความปลอดภัยจากการประกอบ

ไม่มีความปลอดภัย

การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่ วย

หยุดพักผ่อนและรับประทานยา

การรักษาพยาบาลตนเอง
คุณภาพชีวติ การทํางาน

การเข้าร่ วมกิจกรรม

ไม่เคยเข้าร่ วม
ไม่เคยได้รับการพัฒนา

ปั ญหาหรื อความขัดแย้งในขณะประกอบอาชีพ

มีปัญหาหรื อความขัดแย้ง

แหล่งข้อมูลข่าวสาร

มาจากศูนย์วิทยุสื่อสาร

อับดับ 1 ด้านการประกันสังคม
อับดับ 2 ด้านการช่วยเหลือทางสังคม
อับดับ 3 ด้านการบริ การ
อับดับ 1 ด้านการมีชีวิตอยูร่ อด
ความต้ องการจัดสวัสดิการสั งคม

การซื้อยาทานจากร้านขายยาที่มีเภสัชกร

การพัฒนาทักษะและความรู้

ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ

สภาพการจัดสวัสดิการสั งคม

9,001– 12,000 บาท

มีความภาคภูมิใจ
สวัสดิการรักษาพยาบาลกรณี เจ็บป่ วยหรื อคลอดบุตร
การสงเคราะห์และช่วยเหลือเงินกูฉ้ ุกเฉิน
การดูแลและบริ การตรวจสุขภาพประจําปี
การจัดสวัสดิการประกันสังคม

อับดับ 2 ด้านความเจริ ญก้าวหน้า

การจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพ

อับดับ 3 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น

การจัดสวัสดิการคุม้ ครองความปลอดภัยในอาชีพ

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทำ�งาน สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพชีวติ การทํสหกรณ์
างาน แสภาพและความต้
องการจัดสวัสดิการสังคมของ
ท็กซี่
กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ตอนที่ 2 กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
ของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ พบว่า ควรค�ำนึงถึง
สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งหลัก
การจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
1. การจัดสวัสดิการสังคมตามพื้นที่ เป็นการ
จัดสวัสดิการของภาคท้องถิ่นที่มีบทบาทและความใกล้
ชิดกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ในฐานะเป็นผู้
ก�ำหนดพืน้ ทีท่ างอาชีพ และออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ให้ปฏิบตั ติ าม การจัดสวัสดิการนี้ ได้แก่ การประกันสังคม
และการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล โดยมีกลไกสนับสนุน
ระดับนโยบายเพื่อท�ำหลักประกันความมั่นคงทางอาชีพ
ร่วมกับรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเข้าถึงสวัสดิการพืน้ ฐานของรัฐ กลไกสนับสนุนระดับ
การบริหารจัดการ ควรจัดระเบียบพื้นที่ทางอาชีพเพื่อ
เอื้ออ�ำนวยให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงสถานที่หรือ
แหล่งรายได้ และกลไกสนับสนุนระดับการด�ำเนินงาน
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ควรเป็นแกนน�ำในการด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่
เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี จัดกิจกรรมส่ง
เสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
2. การจัดสวัสดิการสังคมตามวิธีการ เป็นการ
จัดสวัสดิการของภาคเอกชนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่ม
ผูป้ ระกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึง่ สามารถรับรูป้ ญ
ั หาความ
ต้องการทางสังคมและเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง
อ้อม การจัดสวัสดิการนี้ ได้แก่ การประกันชีวิต และการ
จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยมีกลไกสนับสนุนระดับ
นโยบายในการท�ำหลักประกันสวัสดิการพื้นฐานส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบอาชีพขับรถแท็กซีเ่ พือ่ ช่วยเหลือสมาชิกคนขับ
รถแท็กซี่ กลไกสนับสนุนระดับการบริหารจัดการ ควรยึด
หลักการด�ำเนินงานของสหกรณ์รถแท็กซี่ มีการบริหาร
จัดการเชิงรุก สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางอาชีพ หาผู้น�ำ
และทีมผู้บริหารสหกรณ์แท็กซี่ที่มีวิสัยทัศน์การท�ำงาน
และกลไกสนับสนุนระดับการด�ำเนินงาน ควรสนับสนุน
ให้คนขับรถแท็กซี่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
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รวมทั้งสร้างความตระหนักของการรวมกลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็ง
3. การจัดสวัสดิการสังคมตามการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เป็นการจัดสวัสดิการกระแสทางเลือก นอกจาก
ที่ได้รับมาจากภาครัฐและเอกชนหรือสถานประกอบการ
บางครั้งต้องอาศัยกระแสทางสังคมและปัญหาทางสังคม
ผลักดันให้เกิดสวัสดิการ เช่น การท�ำประกันความเสีย่ งใน
อาชีพ และการท�ำประกันรายได้ขั้นต�่ำ มีกลไกสนับสนุน
ระดับนโยบาย โดยกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ต้องมี
ความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มที่ชัดเจน กลไกสนับสนุน
ระดั บ การบริ ห ารจั ด การ ควรดึ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยจาก
ภายนอกเข้าร่วมรณรงค์ เรียกร้องและปกป้องสิทธิที่
พึงได้รบั และกลไกสนับสนุนระดับการด�ำเนินงาน ควรเปิด
รับสมาชิกผูท้ เี่ ป็นสมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ และผูท้ ไี่ ม่เป็น
สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่เข้าร่วมด�ำเนินงาน
4. การจัดสวัสดิการสังคมโดยสถาบัน หรือภาครัฐ
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นภาคที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ด�ำเนินการขับเคลื่อนได้ เช่น
การช่วยเหลือค่าครองชีพและรายได้เสริม และการจัดการ
ศึกษา อบรมพัฒนาอาชีพตามความถนัด โดยใช้กลไก
สนับสนุนในระดับนโยบาย เช่น ด�ำเนินการขยายหลัก
เกณฑ์การท�ำประกันสังคม มาตรา 40 ให้กับผู้ประกอบ
อาชี พ คนขั บ รถแท็ ก ซี่ ไ ด้ เข้ า ถึ ง ผู ้ ป ระกั น ตน กลไก
สนับสนุนระดับการบริหารจัดการ ควรบูรณาการระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมายทางราชการของหลายหน่วยงานให้มี
ทิศทางเดียวกัน และปรับปรุงให้มีความทันสมัย กลไก
สนับสนุนระดับการด�ำเนินงาน ควรบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคท้องถิน่ และภาคเอกชนโดย
เฉพาะฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ส�ำหรับผูป้ ระกอบอาชีพคนขับรถแท็กซีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
สรุปผลวิเคราะห์กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ดังภาพที่ 2

หน่วยงานภาคท้องถิ่นและภาคเอกชนโดยเฉพาะฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสําหรับผูป้ ระกอบอาชีพคนขับรถแท็กซี่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ปผลวิเคราะห์กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์
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แท็กซี่ ดังภาพที่ 2
การรวมกลุ่มที่
ชัดเจนและเข้มแข็ง

ระดับ
นโยบาย

ดึงภาคีเครื อข่ายจาก
ภายนอกเข้าร่ วม

ระดับการ
บริ หาร
จัดการ

เปิ ดรับสมาชิกที่ไม่
เป็ นสมาชิกสหกรณ์

ระดับ
นโยบาย

จัดสวัสดิการ
สังคมตาม
พื้นที่

การจัดสวัสดิการ
สังคมตามการ
เคลื่อนไหวทาง
สังคม

ระดับการ
ดําเนินงาน

ระดับการ
บริ หาร
จัดการ

ทําหลักประกันความ
มัน่ คงทางอาชีพ
ร่ วมกับรั ฐบาล
จัดระเบียบพืน้
ทางอาชีพ

ระดับการ
ดําเนินงาน

เป็ นแกนนําในการ
ดําเนินงาน
จัดกิจกรรม

ระดับ
นโยบาย

ทําหลักประกัน
สวัสดิการพืน้ ฐาน

ระดับการ
บริ หาร
จัดการ

ยึดหลักการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์

ระดับการ
ดําเนินงาน

สนับสนุนให้
คนขับรถแท็กซี่
เข้ามามีส่วนร่ วม

กลไกสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการสังคม
ขยายหลักเกณฑ์ การ
ทําประกันสังคม

ระดับ
นโยบาย

บูรณาการระเบียบ
ข้ อบังคับ กฎหมาย

ระดับการ
บริ หาร
จัดการ

บูรณาการการทํางาน
ร่ วมกันระหว่ าง
หน่ วยงาน

ระดับการ
ดําเนินงาน

การจัด
สวัสดิการสังคม
โดยสถาบัน

จัดสวัสดิการ
สังคมตาม
วิธีการ

ภาพที่ 2 กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
่มคนขับรถสหกรณ์เ่ กีแย่ ท็วข้กซีอ่ ง ตัวอย่างการจัดสวัสดิการ
ภาพทีตอนที
่ 2 กลไกสนั
บสนุนการจั
สดิงกคมของกลุ
ารสังคมของกลุ
่ 3 รูปแบบการจั
ดสวัสดดิสวั
การสั
ม่ ของหลายกระทรวงที
ตอนทีแท็่ 3กรูซีป่ พบว่
แบบการจั
สดิกดัารสั
คนขับบรถสหกรณ์
กซี่ พบว่
สัง่มคมระดั
ชาติ ได้แก่แท็การจั
ดสวัาสดิมีก2ารพื้นฐานด้าน
คนขับรถสหกรณ์
า มี 2ดรูสวั
ปแบบ
งนี้งคมของกลุ
1 รูดัปงแบบการจั
ดสวัสดิการสังคมเชิงทฤษฎีหรือ ปัจจัยสี่ และการจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพคน
รู ปแบบ
นี้
ขับรถแท็กซี่
หลักการ ประกอบด้วย
1.2 การจัดสวัสดิการสังคมระดับท้องถิ่น ใน
1.1 การจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ ซึ่ง
รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาท ที่นี้ได้แก่ กรุงเทพมหานครท�ำหน้าที่ดูแลประชาชนใน
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและออกกฎหมาย การ เขตพื้นที่การปกครองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัญหา
บั ง คั บ ใช้ ใ นทุ ก ระดั บ ส� ำ หรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคการจั ด อุปสรรคการจัดสวัสดิการสังคมระดับท้องถิน่ พบว่ากลไก
สวัสดิการสังคมระดับชาติ พบว่ากลไกสนับสนุนระดับ สนับสนุนระดับนโยบายให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
นโยบาย ไม่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ คนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ โครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการจัดสวัสดิการระดับท้อง
มีเงื่อนไขและขั้นตอนยุ่งยากแก่การเข้าถึงบริการ กลไก ถิ่นที่ไม่มีรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ทางอาชีพขาด
สนับสนุนระดับการบริหารและด�ำเนินงาน พบว่าขาด การจัดระเบียบ ส่วนกลไกสนับสนุนระดับการบริหารและ
ความต่อเนื่องเชิงนโยบายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ด�ำเนินงาน พบว่ามีข้อจ�ำกัดต่อการเข้าถึงแหล่งบริการ
การบริหารงานทางการเมือง ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน และค่อนข้างจ�ำกัดสิทธิของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
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ที่ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ต่างจังหวัด ตัวอย่างการจัด
สวัสดิการสังคมระดับท้องถิ่น ได้แก่ การให้บริการสังคม
ด้านประกันสังคม และการสงเคราะห์และช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล
1.3 การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมระดั บ เอกชน
หรือสถานประกอบการ ในที่นี้ได้แก่ สหกรณ์รถแท็กซี่
และเจ้าของอู่รถแท็กซี่ เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือทางสังคมของกลุ่มคนขับรถ
สหกรณ์แท็กซี่ ปัญหาอุปสรรคการจัดสวัสดิการสังคม
ระดั บ เอกชนหรื อ สถานประกอบการ พบว่ า กลไก
สนั บ สนุ น ระดั บ นโยบายขาดการให้ ค วามส� ำ คั ญ ใน
การผลักดันการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ
สหกรณ์แท็กซี่ สวัสดิการสังคมส่วนใหญ่อยู่ในรูปการ
สงเคราะห์และช่วยเหลือทางสังคม กลไกสนับสนุนระดับ
การบริหารและด�ำเนินงาน พบว่า ไม่สนับสนุนการจัด
สวัสดิการพื้นฐานให้แก่สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ และ
ขาดการมีสว่ นร่วมของสมาชิกสหกรณ์รถแท็กซีใ่ นการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวอย่างการจัดสวัสดิการ
สังคมนี้ ได้แก่ การสงเคราะห์และช่วยเหลือการเสียชีวิต/
การบาดเจ็บ/ ทุพพลภาพ/ การเจ็บป่วย/ จากการประสบ
อัคคีภัย/ การให้ทุนการศึกษาบุตรธิดา/การพัฒนาอาชีพ
และฝึกอบรม
1.4 การจัดสวัสดิการสังคมระดับกลุ่ม มี
ลักษณะการจัดสวัสดิการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้
ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ก�ำหนดรูปแบบการช่วยเหลือ
กันเองในกลุ่มอาชีพ เป็นสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากความ
เอื้ออาทร ปัญหาอุปสรรคการจัดสวัสดิการสังคมระดับ
กลุ่ม พบว่ากลไกสนับสนุนระดับนโยบาย ขาดศักยภาพ
และความพร้อมของการรวมกลุ่มที่ชัดเจน ไม่มีความ
เข้มแข็งท�ำให้ขาดพลังการต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ
และท้องถิ่น กลไกสนับสนุนระดับการบริหารและด�ำเนิน
งาน พบว่า ขาดงบประมาณการสนับสนุน ขาดผู้น�ำใน
การเรียกร้องต่อรองหรือพิทักษ์สิทธิ ตัวอย่างการจัด
สวัสดิการสังคมระดับกลุ่ม ได้แก่ การจัดสวัสดิการเพื่อ

หน้าที่ 89

ความมั่นคงทางอาชีพ และการจัดสวัสดิการเพื่อความ
ก้าวหน้าทางอาชีพ
2. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงปฏิบตั หิ รือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน จ�ำแนกได้ 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 การจัดสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
ทางอาชีพ เหมาะส�ำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
ที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่ รวมทั้งผู้ขับรถ
แท็กซี่ส่วนบุคคล และบริษัท ห้างร้านจ�ำกัด เช่น การจัด
สวัสดิการประกันสังคม การจัดสวัสดิการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในอาชีพ และการจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนา
อาชีพคนขับรถแท็กซี่
แบบที่ 2 การจัดสวัสดิการเพือ่ ความก้าวหน้า
ทางอาชีพ เหมาะส�ำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ที่
เป็นสมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่ เช่น การจัดสวัสดิการ
ประกันสังคม การจัดสวัสดิการคุ้มครองความปลอดภัย
ในอาชีพ การจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพคนขับรถ
แท็กซี่ รวมทั้งสวัสดิการที่สหกรณ์รถแท็กซี่จัดให้สมาชิก
ได้แก่ สวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือจากการเสียชีวติ
จากการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ จากการเจ็บป่วย จาก
การประสบอัคคีภัย การให้ทุนการศึกษาบุตรธิดา การ
ช่วยเหลือเงินกู้ยืม และการช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและ
ฝึกอบรม
สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ ดังภาพที่ 3
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การจัดสวัสดิการพื้นฐาน
ด้านปั จจัยสี่
ระดับ
ชาติ

รู ปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมเชิง
ทฤษฎีหรื อหลักการ

ระดับ
ท้องถิ่น

ระดับ
เอกชน

รู ปแบบ
การจัดสวัสดิการสังคม

ระดับ
กลุ่ม

มีความสัมพันธ์

การจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพ
คนขับรถแท็กซี่

การให้บริ การสังคม
ด้านประกันสังคม
การสงเคราะห์และช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล

การสงเคราะห์และช่วยเหลือทางสังคม

การจัดสวัสดิการเพื่อ
ความมัน่ คงทางอาชีพ
การจัดสวัสดิการเพื่อ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ

การจัดสวัสดิการประกันสังคม
ไม่ใช่สมาชิก
ของสหกรณ์
รถแท็กซี่

รู ปแบบการจัด
สวัสดิการสังคมเชิง
ปฏิบตั ิหรื อพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทํางาน

การจัดสวัสดิการคุม้ ครองความปลอดภัย
ในอาชีพ
การจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพ
คนขับรถแท็กซี่

การจัดสวัสดิการประกันสังคม

ใช่สมาชิกของ
สหกรณ์รถ
แท็กซี่

การจัดสวัสดิการคุม้ ครองความปลอดภัย
ในอาชีพ
การจัดสวัสดิการกองทุนพัฒนาอาชีพ
คนขับรถแท็กซี่
การจัดสวัสดิการสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ของสมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่

ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่

ภาพที่ 3 รู ปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
1. คุณภาพชีวติ การทํางาน สภาพและความต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถ
สหกรณ์แท็กซี่ เขตกรุ งเทพมหานคร
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อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั มีราย
ละเอียดดังนี้
1. คุณภาพชีวิตการท�ำงาน สภาพและความ
ต้องการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์
แท็กซี่ เขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตการท�ำงาน พบว่าสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของวีรนุช วรพันธ์ (2551) ที่ว่าแรงงาน
นอกระบบส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่มีความมั่นคงใน
การท�ำงาน สภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยต้องเผชิญ
ความเสี่ ย งในด้ า นสุ ข ภาพ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท� ำ งาน
ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ เพื่อพิจารณาประเด็น
รายได้ พบว่ากลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่มีรายได้ขึ้น
อยู่กับราคาค่ามิเตอร์ เป็นรายได้ขั้นต�่ำที่ถูกก�ำหนดขึ้น
ส่วนที่มาของรายได้มาจากผู้รับบริการ และความขยัน
ของคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงาน
นอกระบบกลุ่มอื่นถือว่ากลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
มีรายได้ที่ดี พอประมาณเลี้ยงครอบครัว แต่เป็นอาชีพ
หนึ่งที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในขณะประกอบอาชีพ
ผลการศึกษานี้พบว่ากลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง ได้
รับการยอมรับทางสังคมและสามารถช่วยเหลือสังคม เมือ่
เปรียบเทียบกับแรงงานนอกระบบภาคเกษตรของ นฤมล
นิราทร, ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์, สุชาดา สนามชวด และ
กัลยา ไทยวงษ์ (2550) พบว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานผู้สูงอายุ มีการศึกษาไม่ถึงระดับประถม
ศึกษา ขาดโอกาสการยกระดับสถานทางสังคมและการ
ยอมรับทางสังคม
สภาพการจัดสวัสดิการสังคม พบว่าสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของสถาบั น วิ จั ย สั ง คม จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2551) ที่ระบุถึงระบบคุ้มครองและสร้าง
ความมั่นคงส�ำหรับแรงงานนอกระบบ ว่าแรงงานนอก
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ระบบควรได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
ด้านการประกันสังคม เช่น สิทธิการได้รับเงินทดแทน
กรณี เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ คลอดบุ ต ร และเงิ น ทดแทนกรณี
ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ด้านการช่วยเหลือทางสังคม
ควรได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือเงินกู้ยืมเพื่อการ
ลงทุน ด้านการบริการสังคม เช่น การดูแลรักษาพยาบาล
และตรวจสุขภาพ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะหรือสร้าง
อาชีพเสริม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างคนขับรถสหกรณ์
แท็กซี่ เป็นสมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ ดังนั้นข้อค้นพบ
ที่ว่าสภาพการจัดสวัสดิการสังคมด้านการประกันสังคม
มีความส�ำคัญมากส�ำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
เพราะผูเ้ ป็นสมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซีไ่ ด้รบั สวัสดิการ
พื้นฐานที่สหกรณ์รถแท็กซี่จัดให้ ส่วนการประกันสังคม
เป็นสวัสดิการที่รัฐให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มต่างๆ
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต เป็น
หลักประกันของครอบครัวและให้สิทธิประโยชน์ทดแทน
กรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
อันมิใช่เนือ่ งมาจากการท�ำงาน การคลอดบุตร การประกัน
กรณีชราภาพ และการสงเคราะห์บุตรของแรงงาน เป็น
สวัสดิการนอกเหนือจากที่สหกรณ์รถแท็กซี่จัดให้
ความต้ อ งการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม พบว่ า
สอดคล้องกับ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ และปิยนาถ
ท�ำเสน (2552) ที่กล่าวถึงการจัดสวัสดิการสังคม ควร
จ�ำแนกตามความจ�ำเป็นการได้รบั และระดับความต้องการ
สวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ พบว่าสวัสดิการ
ที่มีความจ�ำเป็นมากที่สุดคือ สวัสดิการรักษาพยาบาล
กรณีเจ็บป่วยบุคคล ครอบครัวและเงินชดเชยการขาด
รายได้ พิจาณาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาข้างต้นพบ
ว่าเป็นความต้องการจัดสวัสดิการสังคมด้านการมีชีวิต
อยูร่ อด รองลงมาคือการให้บริการเงินกูฉ้ กุ เฉินแก่แรงงาน
นอกระบบ การออมทรัพย์กรณีบ�ำนาญให้แก่แรงงาน
นอกระบบ เป็นความต้องการด้านความเจริญก้าวหน้า
และสุดท้ายการคุ้มครองความปลอดภัยในอาชีพ และ
การสงเคราะห์ในรูปแบบอื่น เป็นความต้องการด้าน

หน้าที่ 92

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เมื่อพิจารณาล�ำดับความส�ำคัญ
ของความต้องการจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าวพบว่า
ความต้องการด้านการมีชีวิตอยู่รอดเป็นความต้องการ
ล�ำดับแรกนั้น เพราะผู้ประกอบอาชีพนี้มีความต้องการ
ในส่วนที่ขาดหายไป หรือไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ
ขาดแคลนสิ่งที่จ�ำเป็นขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ ความต้องการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามความพึงพอใจ รวมทัง้ เวลาและสถานที่ สอดคล้อง
กับ Rose, Beh, Uli, and Idris (2006) ที่ระบุว่าความ
พึงพอใจและความต้องการในส่วนที่ขาดหายไปของการ
ท�ำงานเป็นความสมดุลที่ท�ำให้คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
และครอบครัวประสบความส�ำเร็จได้รับการดูแล พัฒนา
คุณภาพชีวิตและผลตอบ แทนหรือรางวัล
2. กลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของ
กลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่
พบว่าสอดคล้องตามกรอบแนวคิดของระพีพรรณ
ค�ำหอม (2549) ที่ว่าการจัดสวัสดิการสังคมจะบรรลุ
เป้าหมายกินดี อยู่ดี มีสุข ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กลไกการ
ท�ำงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ กลไกด้านนโยบาย กลไกด้าน
การด�ำเนินงาน และกลไกด้านการบริหารจัดการ ด�ำเนิน
การไปพร้อมๆ กัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(2548, หน้า 147-149) ระบุว่ากลไกด้านนโยบาย เป็น
กลไกของรัฐทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการให้บริการในลักษณะ
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม เป็นมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมขั้นต�่ำ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และมีความเป็นสาธารณะมากขึ้น ในที่ได้แก่
การขยายความคุ้มครองการประกันสังคม กลไกด้านการ
ด�ำเนินงาน เป็นกลไกที่รองรับปัญหา ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส�ำคัญกับสาระ ภารกิจการ
ท�ำงานที่เชื่อมโยงระบบบุคคล ระบบบริการ ระบบข้อมูล
ในที่นี้ได้แก่ การปรับปรุงระบบการให้บริการสวัสดิการ
และการจัดท�ำฐานข้อมูลที่เข้าถึงปัญหาความต้องการ
และสวัสดิการ กลไกด้านการบริหารจัดการ เป็นกลไกที่

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม
ขับเคลื่อนและผลักดันการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น
การสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูข้ บั รถแท็กซีไ่ ด้กำ� หนด
นโยบายสวัสดิการของตนเอง รวมถึงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ สุขภาพ ความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
สวัสดิการทางเลือก นอกจากอาศัยกลไกดังกล่าวข้างต้น
ต้องยึดหลักความเสมอภาค ความต้องการทางสังคม และ
เร่งสร้างมาตรการให้เป็นรูปธรรมมีความเป็นไปได้ทจี่ ะน�ำ
มาด�ำเนินการทันทีในการพัฒนาการจัดสวัสดิการเฉพาะ
กลุ่มดังกล่าว ควรอาศัยกลไกขับเคลื่อนด้านกฎหมายใน
ระดับชาติ คือรัฐบาล ระดับท้องถิน่ เช่น กรุงเทพมหานคร
และกลไกขับเคลือ่ นด้านยุทธศาสตร์เกีย่ วกับแรงงานนอก
ระบบ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทุกภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐบาล
ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ รวมถึง
ภาคประชาสังคม กลุม่ อาชีพหรือกลุม่ แรงงาน โดยรัฐและ
ท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ
3. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของกลุ่มคน
ขับรถสหกรณ์แท็กซี่
พบว่ า มี 2 รู ป แบบ ได้ แ ก่ รู ป แบบการจั ด
สวัสดิการสังคมเชิงทฤษฎีหรือหลักการ ประกอบด้วย
การจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ การจัดสวัสดิการสังคม
ระดับท้องถิ่น การจัดสวัสดิการสังคมระดับเอกชนหรือ
สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดสวัสดิการสังคมระดับ
กลุ่ม และรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงปฏิบัติหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ได้แก่ การจัดสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ และการจัดสวัสดิการเพื่อ
ความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การจั ด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ที่ว่าการจัดสวัสดิการ
สังคมระดับชาติ เป็นการจัดตามหลักการจัดสวัสดิการ
สังคมแบบสถาบัน ซึ่งรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายและออก
กฎหมาย การจัดสวัสดิการสังคมระดับท้องถิน่ เป็นการจัด
ตามหลักการจัดสวัสดิการสังคมตามพื้นที่การปกครอง
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ในที่นี้ได้แก่ กรุงเทพมหานครท�ำหน้าที่ดูแลประชาชน
ในเขตพื้นที่การปกครองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การ
จัดสวัสดิการสังคมระดับเอกชนหรือสถานประกอบการ
เป็ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ กั บ สมาชิ ก ที่ ท� ำ งานใน
ลักษณะการสงเคราะห์และช่วยเหลือทางสังคม และการ
จัดสวัสดิการสังคมระดับกลุม่ เป็นการจัดสวัสดิการสังคม
ตามการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะการสงเคราะห์
และช่วยเหลือทางสังคมของผูป้ ระกอบอาชีพขับรถแท็กซี่
ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์รถแท็กซี่
นอกจากรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าว พบว่ารูป
แบบการจัดสวัสดิการสังคมเชิงปฏิบตั หิ รือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงาน ได้แก่ การจัดสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
ทางอาชีพ และการจัดสวัสดิการเพื่อความก้าวหน้าทาง
อาชีพของกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่ เป็นรูปแบบการ
จัดสวัสดิการกระแสรองหรือกระแสทางเลือก ภายใต้หลัก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หลักความเป็นธรรมทาง
สังคม ความเสมอภาค ความยั่งยืนและความสามารถใน
การเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
1. ระดับชาติ ในที่นี้ได้แก่ รัฐบาล กระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางด�ำเนินการด้าน
นโยบายขยายหลักเกณฑ์การท�ำประกันสังคม มาตรา 40
ให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพคนขับรถแท็กซีไ่ ด้เข้าถึงผูป้ ระกัน
ตนและมีความใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานใน
ระบบได้รับ รวมทั้งลดการจ่ายเงินสมทบให้เกิดความ
เหมาะสม ด้านการด�ำเนินงาน บูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การสนับสนุนการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ
คนขับรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะฐานข้อมูล
ต่างๆ ควรมีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการ
บริหารจัดการ บูรณาการระเบียบ ข้อมูลบังคับ กฎหมาย
ทางราชการของหลายหน่วยงานให้มที ศิ ทางเดียวกัน และ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงาน
ลดค่าธรรมเนียมและการเรียกเงินที่ไม่เป็นธรรม
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2. ระดับท้องถิ่น ในที่นี้ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ควรมีแนวทางด�ำเนินการด้านนโยบาย ท�ำหลักประกัน
ความมั่นคงทางอาชีพร่วมกับรัฐบาล กระทรวง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน
ของรัฐส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้น้อย
ด้านการด�ำเนินงานเป็นแกนน�ำในการด�ำเนินงานจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ด้านการบริหารจัดการ
จัดระเบียบพื้นที่ทางอาชีพเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระเข้าถึงสถานที่หรือแหล่งรายได้ โดยให้เป็น
ความรับผิดชอบดูแลของแต่ละส�ำนักงานเขต
3. ระดับภาคเอกชน ในที่นี้ได้แก่ สหกรณ์รถ
แท็กซี่และเจ้าของอู่รถแท็กซี่ ควรมีแนวทางด�ำเนินการ
ด้านนโยบาย ท�ำหลักประกันสวัสดิการพื้นฐานส�ำหรับ
ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในการช่วยเหลือสมาชิก
คนขับรถแท็กซี่ จัดสวัสดิการทางเลือกส�ำหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพขับรถแท็กซี่โดยเฉพาะอาจอยู่ในรูปมูลนิธิเพื่อการ
ช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ ด้านการด�ำเนินงาน สนับสนุน
ให้คนขับรถแท็กซี่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
และสร้ า งความตระหนั ก ของการรวมกลุ ่ ม อาชี พ ให้ มี
ความเข้มแข็ง จัดท�ำฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพขับรถ
แท็กซี่ ด้านการบริหารจัดการ ยึดหลักการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์รถแท็กซี่ มีการบริหารจัดการเชิงรุกสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางอาชีพ
4. ระดับกลุม่ ในทีน่ ไี้ ด้แก่ กลุม่ คนขับรถสหกรณ์
แท็กซีแ่ ละผูท้ ไี่ ม่เป็นสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ ควรมีแนวทาง
ด�ำเนินการด้านคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ควรปรับวิธีคิด
วิถีด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบัน ควรเร่งสร้างความตระหนักและความ
ส� ำ คั ญ ของการรวมกลุ ่ ม อาชี พ โดยเฉพาะผู ้ ที่ ไ ม่ เ ป็ น
สมาชิกสหกรณ์รถแท็กซี่ สนับสนุนความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์รถแท็กซี่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ สนับสนุนและเพิ่มช่อง
ทางข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้เข้าถึงระบบ
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การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พัฒนาและอบรมความรู้ตามความต้องการและการยกระดับคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงคำ�ม่วน 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
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
ครูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สปป. ลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) 2) ปัจจัยด้านครูผู้สอน
(X2) 3) ปัจจัยด้านชุมชน (X3) 4) ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ (X4) 5) ปัจจัยด้านงบประมาณ (X5) และ 6) ปัจจัยด้าน
บรรยากาศในโรงเรียน (X6)
2. การบริหารจัดการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สปป.ลาว โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ตามล�ำดับ ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้าน
การนิเทศการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการศึกษาหลักสูตร และการน�ำหลักสูตรไปใช้ ด้านประชุมอบรม
วิชาการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน และระดับน้อย มี 1 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด
3. ปัจจัยทั้ง 6 ด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สปป.ลาว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. ปัจจัยทั้ง 6 ด้านสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สปป.ลาวได้รอ้ ยละ 55.40 ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ได้สมการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = .811 + .119 (X2) + .128 (X5) + .102 (X6) + .109 (X3) + .084 (X4) + .098 (X1)
คำ�สำ�คัญ : 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 ( X1), 2) teachers (X2), 3)community (X3), 4)
building (X4), 5) budget (X5) and 6) atmosphere in the schools (X6).
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 (X2) + .128 (X5) + .102 (X6) + .109 (X3) + .084 (X4) + .098 (X1)
Keywords : Academic administration/Factors affecting the academic administration/ Secondary
schools of Lao PDR
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ด้วยการศึกษามัธยมมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้นโรงเรียนมัธยมจึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านการ
ศึกษา มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน 6 ด้านได้แก่ การ
บริหารงานแนวคิดด้านการเมือง งานธุรการ งานวิชาการ
งานปกครองนักเรียน งานบริการ และงานสัมพันธ์โรงเรียน
กับชุมชน (กรมสามัญศึกษา, 2550) จากงานทั้ง 6 ด้าน
นี้ งานวิชาการถือเป็นหัวใจส�ำคัญของโรงเรียน ส่วนงาน
บริหารบุคลากร งานธุรการ เป็นเพียงงานที่ส่งเสริมงาน
วิชาการให้มีคุณภาพ คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับงาน
วิชาการของโรงเรียน ดังนัน้ การบริหารงานวิชาการจึงเป็น
หน้าทีห่ ลักของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีจ่ ะต้องดูแลเอาใจใส่เป็น
พิเศษ นอกจากนีผ้ บู้ ริหารการศึกษาควรจะรับผิดชอบเป็น
ผู้น�ำของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่
ของโรงเรี ย นหรื อ สถานการศึ ก ษาทุ ก แห่ ง คื อ การให้
ความรูแ้ ก่นกั เรียนทางด้านวิชาการ ผูบ้ ริหารด้านวิชาการ
ควรท�ำงานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู ให้ค�ำแนะน�ำ
ครู และประสานงานให้ครูทุกคนท�ำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านการสอน (ภิญโญ สาธร, 2523) และ
งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง และมีความ
ส�ำคัญมากในหน่วยงานการศึกษา หรือโรงเรียนซึง่ เปรียบ
เสมือนเป็นหัวใจของโรงเรียน ก็เพือ่ ตอบสนองความส�ำเร็จ
ของผลงานทางด้านวิชาการหรือการเรียนการสอนทัง้ สิน้
จุดมุ่งหมายของงานวิชาการคือการสร้างนักเรียนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่ต้องการ
ดังนั้นงานวิชาการจึงไม่ใช้อยู่ที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้
เท่านั้น แต่งานวิชาการเป็นงานที่รับผิดชอบต่อคุณภาพ
ของพลเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ การที่
โรงเรียนจะท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือผูบ้ ริหารให้
ความส�ำคัญแก่งานวิชาการในโรงเรียนเป็นอย่างดี (กิตมิ า
ปรีดีดิลก, 2532)
จากการศึกษาสภาพการพัฒนาการศึกษา 5 ปี
(พ.ศ. 2548 – 2553) แผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนแต่ละ
แห่งในตัวเมืองและชนบทมีปัญหาเหมือนกันเกือบทุก
แห่ง คือ 1) งบประมานน้อย ชุมชนขาดความพร้อมหลาย
ด้าน 2) อัตราการเข้าเรียนในชัน้ ม1 และ ม5 สายสามัญยัง
ไม่มากเท่าทีค่ วร นักเรียนออกเรียนกลางคันมีจำ� นวนเพิม่
ขึ้น 3) คุณภาพการเรียนของนักเรียนยังต�่ำกว่ามาตรฐาน
ผูเ้ รียนให้ความเอาใจใส่ตอ่ การเรียนน้อย ผลการเรียนของ
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และค่อนข้างต�่ำ
โรงเรียนขนาดใหญ่ในตัวเมืองมักจะมีผลการเรียนทีด่ กี ว่า
นักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กหรือ
โรงเรียนในชนบทถึงแม้ว่าส�ำนักงานแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วนได้ด�ำเนินตามภารกิจต่างๆ ในการชี้น�ำและ
ตอบสนองวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน การแก้ปัญหาการ
ขาดครู ซึ่งจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ยังมีอุปสรรค
และข้อจ�ำกัดของโรงเรียนโดยทั่วไป ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในแต่ปีไม่เป็นที่หน้าพอใจ คุณภาพ
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับต�่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นในผล
สอบจบชั้นมัธยมปลายปีที่ 7 ในแต่ละปีจะเห็นได้ว่า
นักเรียนที่ได้คะแนน 5 ขึ้นไปทุกวิชามีไม่เกินร้อยละ
40 (มาตรฐานการให้คะแนนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สปป.ลาว อัตราส่วน 10 ) เช่นผลสอบมัธยมปีที่ 7 ที่
แขวงค�ำม่วน (จังหวัดค�ำม่วน) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในปีการศึกษา 2553 - 2554 ที่ผ่านมา
นี้ในจ�ำนวนผู้เข้าสอบที่สอบผ่านทั้งหมด มีนักเรียนเพียง
ร้อยละ 42 ทีไ่ ด้คะแนนมากกว่า 5 ในแต่ละวิชาในจ�ำนวน
ทั้งหมด 8 วิชา ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนาการศึกษาใน
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่ง
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นครู
สอนและรับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาจึง
สนใจทีจ่ ะศึกษาหาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัย ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน
ด้านชุมชน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และ
ด้านบรรยากาศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนก
ศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว นสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห าร
จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนก
ศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว โดยมี ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน
ด้านชุมชน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้าน
บรรยากาศในโรงเรียน
4. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ก ารบริ ห าร
จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนก
ศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว นสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว จากปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน
ด้านชุมชน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้าน
บรรยากาศในโรงเรียน
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โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือไม่
4. ปัจจัยด้านผู้บริหารด้านครูผู้สอน ด้านชุมชน
ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านบรรยากาศ
ในโรงเรี ย น สามารถพยากรณ์ ก ารบริ ห ารจั ด การงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
เพียงใด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังนี้
1. ท�ำให้ทราบถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ได้นำ� ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่างๆเหล่านัน้ มาปรับปรุง
เพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ ก รมสามั ญ ศึ ก ษา และแผนกศึ ก ษาธิ ก ารแขวงน� ำ
ไปก� ำ หนดนโยบายวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห าร
จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สาธารณรัฐ
คำ�ถามในการวิจัย
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ ให้การศึกษาระดับมัธยม
1. ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ด้านครูผสู้ อน ด้านชุมชน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านบรรยากาศ ปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวง
ค�ำม่วน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ใน กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระดับใด
ในการวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาปัจจัยต่าง ๆทีส่ ง่ ผลต่อการ
2. การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน บริหารจัดการงานวิชาการ จากหลักการ ทฤษฎี งานวิจัย
มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด แผนกศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น ที่เกี่ยวข้อง และศึกษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในระดับใด กรมสามัญศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
3. ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ด้านครูผสู้ อน ด้านชุมชน ลาว (สปป. ลาว) (2550) ประกอบกับผลการวิจัยของ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านบรรยากาศ พรทิพย์ สระบงกช (2544) พบว่ามีปัจจัย 6 ด้าน คือ
ในโรงเรียน ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการใน
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ปัจจัยด้านผู้บริหารปัจจัยด้านครูผู้สอนปัจจัยด้านชุมชน เนื้อหา น�ำมาขอค�ำแนะน�ำและข้อคิดเห็นจากอาจารย์ที่
ปัจจัยด้านอาคารสถานทีป่ จั จัยด้านงบประมาณ และปัจจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ด้านบรรยากาศในโรงเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ปะชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย
1. ประชากร ได้ แ ก่ ครู ส อนในโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด แผนกศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น
ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 1,634 คน
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ได้ แ ก่ ครู ส อนในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด แผนก
ศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร
ทาโรยามาเน่ (Yamane, 1972) โดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 321 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้าง
เครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า4 ระดับ (Rating Scales) แบ่งออก
เป็น 2 ตอน คือ1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศึกษา 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารจัดการ
งานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินตามขัน้ ตอนคือ 1) ศึกษาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยในสถานศึกษาแล้ว
ก�ำหนดกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ 2) วิเคราะห์
ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการในการวิจัย โดยวิเคราะห์
จากวัตถุประสงค์ในการวิจัย ก�ำหนดโครงสร้างเนื้อหา
ของแบบสอบถาม 3) เขียนแบบสอบถามให้ครอบคลุม

การหาคุณภาพเครื่องมือ

1. การหาความเทีย่ งตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ได้นำ�
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและให้คะแนนความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (Item objective
Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
0.5 ขึ้นไป
2. การหาอ�ำนาจจ�ำแนกผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
โดยน� ำ แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว นั้ น ไปทดลอง
ใช้ (Try – out) กับครู 30 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วนทีไ่ ม่ใช้กลุม่ ตัวอย่าง
และวิ เ คราะห์ ห าค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกรายข้ อ โดยใช้ ค ่ า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson) ระหว่างคะแนนราย
ข้อ กับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ได้ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง .27 ถึง .82
3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) น�ำ
แบบสอบถามหาความเชื้ อ มั่ น ทั้ ง โดยวิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .98

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ส่ ง แบบสอบถามถึ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15ธันวาคม
2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 321 ฉบับ
และหลังจากส่งไปแล้วส�ำหรับแบบสอบถามทีร่ บั คืนมาไม่
ครบ ผูว้ จิ ยั ได้ประสานกับโรงเรียนมัธยมนัน้ ๆ ด้วยตนเอง
และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืน จ�ำนวน 321 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) สัมประสิทธิ์ของการ
ตัดสินใจ (Coefficient of Determination) และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple
regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สรุปผลได้ดังนี้
1. ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามล�ำดับดังนี้ ปัจจัย
ด้านบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้าน
ครูผสู้ อน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านชุมชน และ
ปัจจัยด้านงบประมาณ
2. การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด แผนกศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในภาพรวมมีการ
บริหารจัดการงานวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน และระดับ
น้อย มี 1 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด โดยเรียงล�ำดับคะแนน
จากมากไปหาน้อยตามล�ำดับดังนี้ คือด้านการวัดและ
ประเมินผลด้านการนิเทศการศึกษาด้านการจัดการเรียน
การสอนด้านการศึกษาหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรไป
ใช้ดา้ นประชุมอบรมวิชาการ ด้านวัสดุอปุ กรณ์และสือ่ การ
สอนและด้านห้องสมุด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านกับการ
บริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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แผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่า การบริหารจัดการงานวิชาการ มี
ความสัมพันธ์กับ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้
สอน ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจัย
ด้านงบประมาณ และปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการงาน
วิชาการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) ซึ่งปัจจัย
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารจัดการงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
ระดับค่อนข้างสูง (r = .741) โดยปัจจัยด้านครูผู้สอน
ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านงบ
ประมาณ และปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน มีความ
สัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงส่วนปัจจัยด้านผู้บริหาร มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
4. ปั จ จั ย ในภาพรวมสามารถพยากรณ์ ก าร
บริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
แผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้ โดยพบว่า มี 6 ปัจจัยเป็นตัวแปร
พยากรณ์ที่ดี เรียงล�ำดับดั่งนี้ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัย
ด้านงบประมาณปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัย
ด้านชุมชน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ และปัจจัยด้านผู้
บริหาร โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของ
6 ปัจจัยเท่ากับ .744 และสามารถพยากรณ์การบริหาร
จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนก
ศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ได้ร้อยละ 55.40 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < .05) เมื่อน�ำค่าสถิติตัวแปรพยากรณ์มาสร้าง
สมการพยากรณ์ ได้สมการพยากรณ์การบริหารจัดการงาน
วิชาการในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = .811 + .119 (ครู ผู ้ ส อน) + .128
(งบประมาณ) + .102 (บรรยากาศในโรงเรียน) + .109
(ชุมชน) + .084 (อาคารสถานที่) + .098 (ผู้บริหาร)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.1 ปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียน ข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนมีการยอมรับนับถือ
และเคารพในความคิดเห็นซึงกันและกัน ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากบรรยากาศในโรงเรียนเป็นแรงกระตุ้นในการริเริ่ม
การท�ำงานของบุคลากรในโรงเรียน เมื่อบรรยากาศดีครู
ก็มีความสุข มีความพึงพอใจในการท�ำงาน ประสิทธิผล
ของการท� ำงานดี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ธร สุนทรายุท ธ
(2551) กล่าวว่า บรรยากาศในโรงเรียนมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมหลักขององค์กร ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหารเป็นบุคคล
ส�ำคัญ ดังนั้นอิทธิพลที่มีความจ�ำเป็นไปได้จึงขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality) ของโรงเรียนที่มี
ความส�ำคัญต่อการอธิบายและการวิเคราะห์บรรยากาศ
ในโรงเรียน
1.2 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ ผู้บริหารยอมรับฝังความคิดเห็นของผู้ร่วม
งานเพื่อการตัดสินใจทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน จึง
มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การบริหารงานวิช าการ การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหาร ส่งผลต่อคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับ แซลลิส (Sallis, 1993, pp.
111-117) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบและความผูกพัน
ในการบริหารงานของผู้บริหาร
1.3 ปัจจัยด้านครูผู้สอน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร
ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนิน
การสอน การวิจัย และให้การบริการแก่ชุมชนและเป็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้การศึกษา ผลการ
เรียนการสอนจะดีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ผู้สอนเป็นส�ำคัญ ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542,
หน้า 180) เห็นว่าคุณลักษณะของผู้สอน ต้องประกอบ

ด้วยรักการสอน เข้าใจผู้เรียน มีจิตส�ำนึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
1.4 ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูคิดว่าควร
ดูแลรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
อาคารสถานที่ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การ
บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ค.ศ. 1996)
กล่าวว่า อาคารสถานที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ต่อการบริหารการศึกษา และน�ำไปสู่คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
1.5 ปัจจัยด้านชุมชน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนจากคณะครู
ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สนใจและให้ความร่วม
มือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งนี้อาจเนื่องจาก
นโยบายการศึกษาที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องแผนการพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติลาว ค.ศ. 2009 ได้ละบุให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ อ�ำนาจ
เภพพ่อค้า (2541 ,หน้า 150) พบว่า ปัจจัยด้านชุมชนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถม และสามารถพยากรณ์คุณภาพการ
1.6 ปัจจัยด้านงบประมาณ ข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือมีการบริหารการเงินที่โปร่งใส และตรวจ
สอบได้ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า งานการเงิน และบัญชี เป็น
งานให้บริการ และเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้อง
ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติและน�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้
บังเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับคิมบรอกและ
นันเนอร์ (Kimbrough & Nunnery, 1988) กล่าว่า
การคลังโรงเรียนหมายถึงการหาวิธีจะให้ได้มา ซึ่งราย
ได้และเพิ่มรายได้ของโรงเรียนให้สูงขึ้น การจัดสรรเงิน
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยพยายามจัดสรรเงินที่
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ได้มาให้เหมาะสมนอกนั้นยังสอดคล้องกับค�ำกล่าวของ
(ลม แพงสุข, 2551) คณะกรรมการ บิริหารการศึกษา
ของ สปป.ลาว ยังรับรู้และมีความเข้าใจในนโยบายของ
รัฐบาลเกีย่ วกับนโยบายด้านการศึกษา ซึง่ มีจำ� นวนจ�ำกัด
ดังนั้นคณะกรรมการทุกคนได้มีการค้นคว้าวิธีการแก้ไข
ปัญหาและวางแผนด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้ดีขึ้นตามล�ำดับ
2. การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด แผนกศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับ
มาก 6 ด้าน และระดับน้อย มี 1 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด
โดยเรียงล�ำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามล�ำดับดังนี้
คือ ด้านการวัดและประเมินผลด้านการนิเทศการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาหลักสูตรและ
การน�ำหลักสูตรไปใช้ดา้ นประชุมอบรมวิชาการ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการสอนและด้านห้องสมุด
2.1 ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ข้ อ ที่ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือรายงานการประเมินผลการเรียน
และความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้ที่
เกีย่ วข้องทราบทุกภาคเรียนทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากการวัดและ
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบความสามารถ
ของผู ้ เรี ย น และเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง ความส� ำ เร็ จ ของการ
ด�ำเนินงานวิชาการตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรและของ
โรงเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ (2534, หน้า 59) ได้สรุปว่า การวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนได้พัฒนาไป
ตามจุดมุ่งหมายทางการเรียนที่ก�ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด
2.2 ด้านการนิเทศการศึกษาข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ เสนอข้ อ มู ล ย้ อ นกั บ ให้ ค รู เ ห็ น ความ
ก้าวหน้าของตนเอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้กระบวนการท�ำงานด้าน
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อื่นๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งส�ำนักงานคณะ
กรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 12) ได้
กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศว่า ในการ
พัฒนาระบบนิเทศให้เกิดขึน้ ภายในโรงเรียน ผูบ้ ริหารควร
มีบทบาทในการติดตาม ประเมินผล ด�ำเนินการร่วมคณะ
ครูในโรงเรียนให้เห็นความก้าวหน้าของตน และเผยแพร่
ความส�ำเร็จของคณะครูในโรงเรียน ให้การเสริมแรง ให้การ
ยกย่อง เพื่อให้เกิดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
2.3 การจัดการเรียนการสอนข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือก�ำหนดให้ครูจัดท�ำแผนการเรียนรู้และ
บันทึกหลังการสอนทั้งนี้อาจเนื่องจากแผนการสอนใน
โรงเรียนเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และยังช่วยให้ครูผู้สอนมีโอกาสศึกษาค้นคว้า
เรียนรู้การจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้อง
กับ กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หน้า 10-11) กล่าว
ถึ ง กระบวนการเรี ย นรู ้ ว ่ า การจั ด การเรี ย นการสอนมี
การด�ำเนินงานในการรวบรวม วิเคราะห์ และก�ำหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียน
รู้ที่ก�ำหนดไว้
2.4 ด้ า นการศึ ก ษาหลั ก สู ต รและการน� ำ
หลักสูตรไปใช้ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียนทุกภาคเรียน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรไปใช้ เป็น
กิจกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนด�ำเนินการเพื่อจัดการศึกษา
ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ พั ฒ นาตนเอง และเป็ น การจั ด
หนังสือเอกสารต่างๆ ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ครูให้
ปฏิบัติ การสอนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่ง
ชาติ (2535, หน้า 7-8) ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้
บริหารโรงเรียนในการน�ำหลักสูตรไปใช้ว่าผู้บริหารต้องมี
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ประเมินผลการน�ำหลักสูตรไปใช้
2.5 ด้านประชุมอบรมวิชาการข้อทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ สูงสุดคือส่งเสริมให้ครูนำ� ผลงานทีไ่ ด้จากการประชุม
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อบรมทางวิชาการมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการ
สอนทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าการอบรม หมายถึง การให้ครู
ได้เข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ เพื่อเป็นการ
กระตุน้ ให้ครูมคี วามตืน่ ตัวทางด้านวิชาการ และน�ำความ
รูค้ วามสามารถทีไ่ ด้จากการอบรม ไปใช้การพัฒนาจัดการ
เรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับ (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ, 2536 อ้างถึงใน
ลี ฝูง, 2552) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรมีแนวทาง
สนับสนุนให้ครูมีโอกาสไปเข้ารับการประชุมอบรมทาง
วิชาการที่สถาบันหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อน�ำความรู้
ที่ได้รับกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน
2.6 ด้านวัสดุอปุ กรณ์และสือ่ การสอน ข้อทีม่ ี
คะแนนเฉลีย่ สูงสุดคือควบคุม ก�ำกับ และติดตามผลให้ครู
ได้ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างจริงจัง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่
การจัดหา การผลิต การใช้ การเก็บรักษา การพัฒนา
การประเมินผล ตลอดจนการจัดและบริการสื่อการเรียน
ด้อย โดยจะต้องส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม
ให้ครูได้มีและใช้วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2544) ได้
เสนอแนะ การใช้สื่อการเรียนรู้ไว้ว่า สถานศึกษาควรมี
การด�ำเนินการศึกษาท�ำความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และ
ประเมินคุณภาพมาตรฐาน สื่อการเรียนรู้ที่จัดท�ำขึ้นเอง
และที่เลือกน�ำมาใช้ประกอบการเรียนรู้
2.7 ด้านห้องสมุด ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือจัดให้มกี ารประชุมสัมมนาสภาพปัญหาการด�ำเนินงาน
ห้องสมุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่างานห้องสมุดมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการบริหารงานวิชาการเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นสถานที่ที่มีความ
ส�ำคัญต่อการเรียนการสอนมาก เพราะว่าเป็นศูนย์รวม
ของวิชาการทั้งปวง ดั่งกรมวิชาการ (2535 , หน้า 1516 อ้างถึงใน นราภรณ์ ค�ำหวาน 2544 ) กล่าวว่า องค์
ประกอบส�ำคัญของห้องสมุด ในการที่จะด�ำเนินงานห้อง
สมุดให้ประสบผลส�ำเร็จ

3. ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการ
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
ภาพรวมมี 6 ปัจจัย โดยปัจจัยด้านครูผู้สอนเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา นั้นอาจเพราะการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ให้นกั เรียนมีคณ
ุ ภาพและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรนัน้
ขึน้ อยูก่ บั ครูผสู้ อน ทีจ่ ะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตร
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ�่ำ (2552,
หน้า 124) ที่พบว่า การที่ด�ำเนินงานวิชาการให้บรรลุ
ตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรหรือครูที่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปรับคนให้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา และสอดคล้องกับผล
งานวิจัยของ นราภรณ์ ค�ำหวาน (2544, หน้า 81-82) ที่
ศึกษาพบ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครูผสู้ อนมีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษารองมาก็ปัจจัยด้านงบประมาณปัจจัยด้าน
บรรยากาศในโรงเรียน ปัจจัยด้านชุมชนปัจจัยด้านอาคาร
สถานที่ และปัจจัยด้านผู้บริหาร
4. การสร้างสมการพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด แผนกศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลจากศึกษาพบว่า ปัจจัย
ทั้ง 6 คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอนปัจจัยด้านงบประมาณ
ปัจจัยด้านบรรยากาศในโรงเรียนปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัย
ด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านผู้บริหารสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ ก ารบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการได้ ถึ ง ร้ อ ยละ
55.40 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 44.60 เกิดจากปัจจัย
อื่นๆ โดยปัจจัยด้านครูผู้สอน มีอ�ำนาจการพยากรณ์ได้
ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ นราภรณ์ ค�ำหวาน
(2544 : 81-82) ที่พบว่าปัจจัยด้านครูผู้สอนส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานชาการในโรงเรียนประถมศึกษามากที่สุด
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1.1.5 ควรจัดห้องเรียน ห้องเก็บสื่อ
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมิกา โตฉ�่ำ (2552,
หน้า 128) ที่พบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพครู และห้องพิเศษเพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์การด�ำเนิน พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการอย่างสะดวก
1.1.6 ผู้บริหารควรวางแผนโครงการ
งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิเทศภายในอย่างเหมาะสมให้ความส�ำคัญในการจัดระบบ
ข้อเสนอแนะของการวิจัย
ข้อมูลและการน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านครู
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ผู้สอน ด้านงบประมาณ ด้านบรรยากาศในโรงเรียน ด้าน
การบริหารจัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ชุมชน ด้านอาคารสถานที่ และด้านผู้บริหาร เป็นปัจจัย
สั ง กั ด แผนกศึ ก ษาธิ ก ารแขวงค� ำ ม่ ว น สาธารณรั ฐ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการในโรงเรี ย น
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพันธ์กับการ มัธยมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงค�ำม่วนสปป.
บริหารงานวิชาการ ทุกปัจจัยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ลาว ดังนั้นโรงเรียนควรมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับปัจจัย
ทั้ง 6 ด้านเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านครูผู้สอน
.05 ดังนั้นโรงเรียนควรมีการด�ำเนินการดังนี้
1.1.1 ส่งเสริมให้ครูจัดท�ำสื่อการเรียน แผนกศึกษาแขวง ควรส่งเสริมหรือพัฒนาครูให้ได้รับ
การสอน และเลือกใช้สื่ออุปกรณ์การสอนให้เหมาะสม ความรู้ เทคนิคการสอนใหม่ ๆ และโรงเรียนควรมีการ
ตรงกับเนือ้ หาวิชาทีส่ อน และจะต้องจัดให้มกี ารสอนซ่อม นิเทศ ก�ำกับติดตาม ผลการด�ำเนินงานของครูอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง
เสริมส�ำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.1.2 ควรสรรหาแหล่ ง ทุ น เพื่ อ
2.1 ควรน�ำเอาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
มาสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และ
จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับ จัดการงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ มาศึกษาหาสายเหตุที่แท้จริง จะได้น�ำไปปรับปรุง
สภาพของโรงเรียน
1.1.3 โรงเรียนควรจัดสวัสดิการส่วน แก้ไขเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงาน
บุคคลให้บคุ ลากรในโรงเรียนอย่างเพียงพอและสอดคล้อง วิชาการ
2.2ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ
กับความต้องการของครู
1.1.4 ควรเปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนมี งานวิชาการในโรงเรียนโดยเฉพาะด้านห้องสมุดเพื่อน�ำ
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการให้ดยี งิ่ ขึน้
ของโรงเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
อ�ำเภอบางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 52 ข้อ มีองค์ประกอบ 3
ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง ด้านสุข มีคา่ ความเชือ่ มัน่ แอลฟา .85 และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย 38.33 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน โดยก�ำหนด
ค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปกติ และ 2)
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถม
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.

บทนำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6
ก�ำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 10 ก�ำหนดให้การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บคุ คลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
อีกทั้งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนนั้น ต้องพัฒนา
ทั้งทางด้านสติปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ไปด้วย
จึงเป็นการพัฒนาคนที่สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของการ

ศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 3-4)
จากที่ ก ล่ า วมาการจั ด การศึ ก ษาของไทยได้
ตระหนักถึงการพัฒนาด้านอารมณ์ของบุคคลและมุ่ง
เน้นพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราะเป็นคนที่
เก่งอย่างเดียวแต่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะไม่สามารถ
จัดการกับชีวิตของตนและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
รอบตั ว ได้ จึ ง ต้ อ งมี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ด ้ ว ยจึ ง จะ
ช่วยให้บุคคลสามารถรู้จัก เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้
อื่น สามารถที่จะจัดการกับชีวิตและปรับตัวได้อย่างมี
ความสุข ซึ่ง กิบบ์ (Gipps, 1995 อ้างถึงใน กัลยาณี
พรมทอง, 2546) ได้กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์
เป็นความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของ
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ตนเองและผูอ้ นื่ รูจ้ กั เห็นใจและเข้าใจผูอ้ นื่ สามารถบริหาร
จัดการกับอารมณ์ ให้เป็นไปตามทิศทางที่ส่งเสริมความ
สงบสุข และความส�ำเร็จในชีวิต ผู้ที่สามารถตระหนักถึง
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในตัว
เอง บริหารจัดการอารมณ์ต่างๆของตนเองและอารมณ์
ที่เกิดจากความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้นั้นเรียกว่า ผู้ที่
มีความฉลาดทางอารมณ์ และเป็นที่ตระหนักกันทั่วไป
ว่า ในสังคมปัจจุบันต้องเผชิญกับโลกที่มีสภาวะซับซ้อน
มากขึ้นและต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับสภาวะทาง
อารมณ์ ทัง้ นีอ้ าจพบว่าผูท้ มี่ คี วามสามารถทางสติปญ
ั ญา
สูงแต่หากขาดความฉลาดทางอารมณ์อาจจะไม่ประสบผล
ส�ำเร็จในการเรียนการด�ำเนินงาน ในธุรกิจต่าง ๆ หรือการ
บริหาร วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542, หน้า 13) กล่าว
ถึงคนเก่งที่ประสบความส�ำเร็จในการเรียนสามารถเข้า
ท�ำงานในต�ำแหน่งที่ต้องการในหน่วยงานหรือองค์กร
ใดก็ตาม ความเก่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จในอาชีพ หรือความส�ำเร็จในชีวิต
เสมอไป แมคเคลแลน (Mcclelland, 1973 อ้างถึงใน
เทิดศักดิ์ สุพันดี, 2544) ได้กล่าวว่า การทดสอบวัด
สมรรถนะภายในตนเองนั้นดีกว่าการวัดเชาวน์ปัญญาที่
สามารถท�ำนายระดับผลการเรียนในโรงเรียนได้เท่านั้น
แต่ไม่สามารถท�ำนายความส�ำเร็จในอาชีพการงานและ
ในชีวิตได้ และได้เสนอคุณลักษณะของบุคคลที่จะส่งผล
ส�ำเร็จในชีวิตการงานประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความ
สามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น แรงจูงใจ ค่านิยม
บุคลิกภาพ และทัศนคติ ซึ่งคุณลักษณะที่เสนอไว้นี้เป็น
สมรรถนะภายในตนเองทีม่ คี วามส�ำคัญในการท�ำงานการ
ด�ำรงชีวิตในโลกและมีความสามารถเกี่ยวข้องกับความ
ฉลาดทางอารมณ์
โกลแมน (Goleman, 1998, pp. 93-104
อ้างถึงใน จารุวรรณ สกุลคู, 2543) เสนอแนวความ
คิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถ
ของบุคคลในการบริหารจัดการ ผู้ที่มีความฉลาดทาง
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อารมณ์จะเป็นผู้ที่รู้จักตนเอง เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
รู้ว่าสิ่งใดเป็นข้อดี หรือเป็นข้อบกพร่องของตน สามารถ
จัดการ ควบคุมการแสดงอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม มีสติมีความสามารถในการรับรู้และหยั่งรู้ว่า
ขณะนีต้ นก�ำลังท�ำพฤติกรรมใดมีความรูส้ กึ อย่างไร ผูค้ น
ที่แวดล้อมอยู่มีสภาวะอารมณ์อย่างใด และยังเป็นผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความอดทน อดกลั้นต่อสภาวะ
ที่เป็นสาเหตุข องความเครียดได้ มีความยืดหยุ่นอยู่
เสมอ เห็นใจผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ จริงใจ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมองโลกในแง่ดี ความฉลาดทางอารมณ์
จึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและความ
อยู่เย็นเป็นสุขของบุคคล กรมสุขภาพจิต (2543ข, หน้า
55-56) ได้พัฒนาแบบวัด ความฉลาดทางอารมณ์อัน
เป็นความสามารถในตัวบุคคลที่มีความเข้าใจในตนเอง
สามารถจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในของตนเอง มี
ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและประโยชน์ส่วนรวม
อีกทั้งยังสามารถควบคุม แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ที่ประกอบด้วย
ปัจจัยส�ำคัญ 3 ประการคือ ด้านดี เป็นความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จัก
เห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ด้านเก่ง
เป็นความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถ
ตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ด้านสุข เป็นความ
สามารถในการด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ วีระวัฒน์
ปันนิตามัย (2544, หน้า 19) กล่าวถึงสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึง
ความรู้เท่าทันในท่วงทีและความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์
ของตนเองและคนอื่น ที่สามารถประเมินเป็นช่วงค่าของ
ตัวเลขได้ อารมณ์สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้การกระท�ำ
ของมนุษย์ให้มเี หตุผลมากขึน้ ผิดพลาดน้อยลง ในความ
เป็นจริงชีวิตคนจะเป็นสุขได้ ส�ำเร็จได้ต้องมีความฉลาด
ทางอารมณ์
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ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท
ส�ำคัญเพราะความรูท้ างวิทยาศาสตร์ชว่ ยให้เกิดวิทยาการ
ใหม่ ๆ การประดิษฐ์คิดค้น เครื่องมือเครื่องใช้เครื่อง
อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งในการด�ำรงชีวิตและ
การท�ำงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หน้า 1)
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ท� ำ ให้ ค นพั ฒ นาวิ ธี คิ ด
ทั้งความคิด ที่เป็นเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะที่ส�ำคัญ ในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545, หน้า 2)
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ประสบกับ
ปั ญ หาจากการที่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ทั้ ง
ประเทศมี ค ะแนนสอบวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.56 (อุทมพร จามรมาน,
2553, หน้า 21) ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�ำเภอ
บางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีผู้ได้คะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับขีดจ�ำกัดล่าง ปีการศึกษา 2552 และ 2553 เฉลี่ย
ร้อยละ 39.27 และ 38.33 ตามล�ำดับ ซึ่งมีคะแนนขีด
จ�ำกัดล่างน้อยกว่าอ�ำเภออืน่ ๆ ใน 16 อ�ำเภอ (ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2, 2555) ดังนัน้ ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาให้
รูว้ ทิ ยาศาสตร์ เพือ่ ทีจ่ ะให้มคี วามรูเ้ ข้าใจในธรรมชาติและ
สามารถน�ำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1)
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความฉลาดทางอารมณ์ กั บ ผล

สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2553 อ� ำ เภอ
บางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทางส�ำหรับ
พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และส่งเสริมการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความฉลาดทางอารมณ์
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 อ� ำ เภอบางซ้ า ย
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ
ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยมีสมมติฐาน ดังนี้
ระดั บ ความฉลาดทางอารมณ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม
ศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2553 อ� ำ เภอบางซ้ า ย
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีความสัมพันธ์กันและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

ระดับความฉลาดทางอารมณ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2553 อําเภอบางซ้ายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กษาพระนครศรี
นธ์2556
กนั และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหน้าที่ 111
วารสารการศึประถมศึ
กษาและการพั
ฒนาสังคม อปียุทธี่ ยาเขต
9 ฉบับ2ทีมี่ 1ความสั
ปีการศึมกพัษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ไว้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ผู้วิจัยก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี้

ความฉลาดทางอารมณ์
1. ด้านดี
2. ด้านเก่ง
3. ด้านสุ ข

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิ
จยั ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประเมิ น ความฉลาดทางอารมณ์ ข องกรมสุ ข ภาพจิ ต
(กระทรวงสาธารณสุข, 2543 ข) ที่ประกอบด้วยปัจจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ส�ำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข มีค่า
ความเชื่อมั่นแบบแอลฟาในด้านดี เก่ง สุข และภาพ
ประชากร
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม คือ .75, .76, .81 และ.85 ตามล�ำดับแบบประเมิน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ทัง้ หมดมี 52 ข้อ มีมาตรการประเมิน 4 ระดับ คือ ไม่จริง
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จ�ำนวน จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง และจริงมาก
211 คน(ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
พระนครศรีอยุธยาเขต 2, 2555)
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่าง
ราชภัฎจันทรเกษมถึงผู้อ�ำนวยการกองสุขภาพจิตสังคม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ขอความ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
อนุเคราะห์ในการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ�ำเภอ
2. ขอใช้ศึก ษาแบบประเมินความฉลาดทาง
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการก�ำหนดขนาด
อารมณ์ ข องกรมสุ ข ภาพจิ ต (กระทรวงสาธารณสุ ข ,
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่ม
2543ข) ที่ประกอบด้วยปัจจัยส�ำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านดี
ตัวอย่าง จ�ำนวน 136 คน เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie
ด้านเก่ง และด้านสุข มีค่าความเชื่อมั่นแบบแอลฟาใน
& Morgan, 1970 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549,
ด้านดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ .75, .76, .81 และ.
หน้า 119)
85 ตามล�ำดับ
3. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey กรมสุขภาพจิต (กระทรวงสาธารณสุข, 2543ข) เสนอ
research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
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ประธานและอาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ ควบคุมเนื้อหา
4. น�ำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากการประเมิน
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
ปีการศึกษา 2553 มาวิเคราะห์หาผลรวม ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม ถึงผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการแจกแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์
2. ผูว้ จิ ยั น�ำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ไปทดสอบพร้อมรอรับกลับใน วันเดียวกันด้วยตนเอง
3. น�ำข้อมูลของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมา
ลงรหัสในคอมพิวเตอร์เพื่อขอผลคะแนน การทดสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ จากการประเมินผลการทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา

การจัดกระทำ�และวิเคราะห์ข้อมูล

4. น�ำผลการทดสอบของแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน
5. การวิ เ คราะห์ ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ บบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation
Coefficient) เนื่ อ งจากเป็ น ข้ อ มู ล ระดั บ อั น ตรภาค
(Interval Scale) ซึ่งมีค่าสูงสุดเป็น 1 และต�่ำสุดเป็น -1
โดยถ้าค่า r มีคา่ ระหว่าง -1 ถึง 0 แสดงว่าตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ถ้าค่า r
มีคา่ เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก
และถ้าค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าแปรต้นและตัวแปร
ตามมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันและมีความ
สัมพันธ์กนั น้อยมาก โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่า
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�่ำ
ค่า r มีค่า 0.01-0.20 แสดงว่า มีความ
สัมพันธ์อยู่ในระดับต�่ำ

1. น� ำแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ม าลงรหั ส และ
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
2. ค� ำ นวณหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของความฉลาดทางอารมณ์ และองค์ประกอบ ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านดี ด้านเก่ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 73
และด้านสุข
3. ค� ำ นวณหาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน คน คิดเป็นร้อยละ 53.68 เป็นเพศชาย 63 คน คิดเป็น
มาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 46.32 ส่วนใหญ่อายุ 12 ปี จ�ำนวน 126 คน คิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็น ร้อยละ 92.65 และอายุ 13 ปี จ�ำนวน 10 คน คิด
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เป็นร้อยละ 7.35 มีคะแนนต�่ำสุดคือ 10 คะแนน และ
คะแนนสูงสุด คือ 70 คะแนน จ�ำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 50 คะแนน มีจ�ำนวน 179 คน นักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 50 คะแนนขึ้นไป มีจ�ำนวน 24 คน ค่าเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
37.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 12.18
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 อำ�เภอบางซ้าย สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่าเฉลีย่ ของระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีค่าเท่ากับ 155.60 – 162.01
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีจัดอยู่ในเกณฑ์
ปกติ กล่าวคือมีคา่ เฉลีย่ ของระดับความฉลาดทางอารมณ์
มีค่าเท่ากับ 54.84 – 57.42
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นควบคุมตนเองจัดอยู่
ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด
ทางอารมณ์มีเท่ากับ 16.76 - 17.94
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเห็นใจผูอ้ นื่ จัดอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีคา่ เฉลีย่ ของระดับความฉลาดทาง
อารมณ์เท่ากับ 18.29 - 19.31
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นรับผิดชอบจัดอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีคา่ เฉลีย่ ของระดับความฉลาดทาง
อารมณ์เท่ากับ 19.42 - 20.54
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งจัดอยู่ในเกณฑ์
ปกติ กล่าวคือมีคา่ เฉลีย่ ของระดับความฉลาดทางอารมณ์
มีค่าเท่ากับ 50.70 – 53.24
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านมีแรงจูงใจจัดอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีคา่ เฉลีย่ ของระดับความฉลาดทาง
อารมณ์เท่ากับ 17.49 - 18.62
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ความฉลาดทางอารมณ์ด้านตัดสินใจและแก้
ปัญหาจัดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีคา่ เฉลีย่ ของระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 15.72 - 16.75
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสัมพันธภาพจัดอยู่
ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด
ทางอารมณ์เท่ากับ 17.15 - 18.22
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขจัดอยู่ในเกณฑ์
ปกติ กล่าวคือมีคา่ เฉลีย่ ของระดับความฉลาดทางอารมณ์
มีค่าเท่ากับ 49.47 – 51.94
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านภูมิใจตนเองจัดอยู่
ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด
ทางอารมณ์เท่ากับ 11.60 – 12.75
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านพึงพอใจในชีวิตจัด
อยู่ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
ฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 19.76 – 20.81
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นสุขสงบทางใจจัดอยู่
ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยของระดับความฉลาด
ทางอารมณ์เท่ากับ 17.74 – 18.91
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านดี ด้านเก่ง
ด้านสุข วิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วน
ของความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี มีความสัมพันธ์ระดับ
ค่อนข้างต�่ำ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง มีความ
สัมพันธ์ระดับปานกลาง ด้านสุข มีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์กันและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์กับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
สามารถน�ำผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้
ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล กลุม่ ตัวอย่างของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต
2 ปีการศึกษา 2553 พบว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความฉลาดทางอารมณ์เ ท่ากับ 155.60 - 162.01
(x = 158.80) จัดอยู่ในระดับปกติ สามารถแบ่งออก
เป็น 3 ด้านคือ
1. ด้ า นดี มี ค ่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความฉลาด
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
การเรียงล�ำดับขององค์ประกอบความฉลาดทาง
อารมณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับความฉลาด
ทางอารมณ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ด้านดี ด้านเก่ง
และด้านสุข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ�ำเภอ
บางซ้าย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ปีการศึกษา 2553 โดยเทียบ
สัดส่วนเกณฑ์ปกติ ดังนี้ ล�ำดับที่ 1) ด้านดี ล�ำดับที่ 2)
ด้านสุข และล�ำดับที่ 3) ด้านเก่ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ ความฉลาดทาง
อารมณ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ ความฉลาดทาง
อารมณ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 อ�ำเภอบางซ้าย
สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
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
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างประสบความส�ำเร็จ เป็นความ
สามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ และรู้จักใช้พลังทาง
อารมณ์ของตนให้เป็นรากฐานในการสร้างสัมพันธภาพ
และโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น เป็นความสามารถของบุคคลที่
จะตระหนักรู้ในความรู้สึก ความคิด และภาวะอารมณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนและผู้อื่นได้ มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ของตนท�ำให้สามารถชี้น�ำความคิด
และการกระท�ำของตนได้อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้อง
กับ การท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต โดยมีสัมพันธภาพที่
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ดีกับบุคคลอื่น โกลแมน(Goleman, 1998, p.317 อ้าง
ถึงใน กัลยาณี พรมทอง, 2546 , หน้า 21) ให้ความ
หมายของความฉลาดทางอารมณ์ไว้วา่ เป็นความสามารถ
ในการตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ตลอด
จนสามารถบริหารหรือจัดการกับอารมณ์ของตน เพือ่ เป็น
แรงจูงใจในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างประสบ
ความส�ำเร็จ นอกจากนี้กรมสุขภาพจิต(2544, หน้า 1)
ได้ให้ความหมายความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงความ
สามารถทางอารมณ์ในการด�ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข ซึง่ และเมือ่ พิจารณาความฉลาด
ทางอารมณ์เป็นรายด้าน สามารถน�ำผลมาอภิปราย ได้
ดังนี้
1. ด้านดี ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านดี มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับค่อนข้างต�่ำ กรมสุขภาพ
จิต (2543ข, หน้า 55-56) ได้ให้ความหมายความฉลาด
ทางอารมณ์ ด้านดี คือ ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์และความต้องการของตนเองรูจ้ กั เห็นใจผูอ้ นื่ และ
มีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ในส่วนขององค์ประกอบ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งบลูม (Bloom, 1976
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2537, หน้า 18) ได้กล่าวถึง
ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในโรงเรียน
ได้ว่าประกอบด้วย 1) พฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด
หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผู้เรียน ซึ่งประกอบ
ด้วยความถนัดและพืน้ ฐานเดิมของผูเ้ รียน 2) คุณลักษณะ
ด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์หรือแรงจูงใจที่ท�ำให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูใ้ หม่ ได้แก่ ความสนใจ เจตคติทมี่ ตี อ่
เนือ้ หาวิชาทีเ่ รียนในโรงเรียนระบบการเรียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง และคุณลักษณะบุคลิกภาพ 3) คุณภาพ
การสอน ได้แก่ การรับการแนะน�ำ การมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนการเสริมแรงจากครู การแก้ไขข้อผิดพลาด
และรู้ผลว่าตัวเองกระท�ำได้ถูกต้องหรือไม่
2. ด้านเก่ง ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านเก่ง มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง กรมสุขภาพ
จิต (2543ข, หน้า 55-56) ได้ให้ความหมายฉลาดทาง
อารมณ์ด้านเก่ง คือ ความสามารถในการรู้จักตนเอง
มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นสอดคล้องกับเทิดศักดิ์ เดชคง (2546, หน้า 15)
ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือความ
สามารถทางอารมณ์ ใ นการรู ้ แ ละเข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจ
เห็ น ใจผู ้ อื่ น มี ค วามมุ ่ ง มั่ น อดทนรอคอยเพื่ อ ไปยั ง
เป้าหมาย มองโลกในด้านที่เป็นบวก และรู้จักจัดการ
กับปัญหาและความขัดแย้งของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ชุติมา วัฒนะคีรี (2540, หน้า 147-149) กล่าวถึง
เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของ
นักวิทยาศาสตร์ทุกคน เพราะมันมีอิทธิพลต่อการคิด
การกระท�ำ และการตัดสินใจ ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะ
ที่ช่วยในการแสวงหาความรู้อันได้แก่ ความมีเหตุผล
ความอยากรูอ้ ยากเห็น ความสนใจและความกระตือรือร้น
ที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
3. ด้านสุข ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านสุข มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง กรมสุขภาพ
จิต (2543ข, หน้า 55-56)ได้ให้ความหมายฉลาดทาง
อารมณ์ด้านสุข คือ ความสามารถในการด�ำเนินชีวิต
อย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิต และ
มีความสุขสงบทางใจ ซึ่งสอดคล้องกับ อุษณีย์ โพธิสุข
และคณะ (2542, หน้า 51) ให้ความหมายว่าความ
ฉลาดทางอารมณ์ หมายถึงความสามารถในการตระหนัก
รู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ รู้จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง สามารถแยกแยะอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้
สามารถควบคุมอารมณ์และปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
อย่างมีความสุข นอกจากนั้น ผุสดี ตามไท (2531, หน้า
6) กล่าวถึง เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลทีท่ กุ คนต้องมีเป็นลักษณะภายในจิตใจทีค่ นเรา
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แสดงต่อการกระท�ำหรือสิ่งต่างๆ การตระหนักในคุณค่า
หรือเป็นสภาพการณ์หรือการกระท�ำของแต่ละบุคคลที่
นิยมยึดมั่นว่ามีคุณค่าแก่ตนเองและสังคม อันเป็นหลัก
หรือเกณฑ์ส�ำหรับการน้อมน�ำมาซึ่งการประพฤติปฏิบัติ
หรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีการด�ำเนินชีวิต
เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ผลการเรียงลำ�ดับระดับความฉลาดทางอารมณ์กบั ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์
ด้านสุข มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นล�ำดับแรก (r = .59*) ทั้งนี้เนื่องจาก
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข เป็นความสามารถใน
การด� ำ เนิ น ชี วิ ตอย่ า งเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง
(r = .30*) พอใจในชีวิต (r = .31*) และมีความสุข
สงบทางใจ (r = .51*) ดังนั้น บุคคลที่จะประสบผล
ส�ำเร็จในการเรียนจะต้องมีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ พฤติกรรมระหว่างผู้สอน
ผู้เรียน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจะ
ต้องมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อกัน เข้าใจกัน มีความ
สัมพันธ์ที่ดีและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ผู้เรียนมีความสุข
กับการเรียน รวมถึงครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณธรรมพื้นฐานดี
รองลงมาคือระดับความฉลาดทางอารมณ์ดา้ นเก่งกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (r = .50*) ทั้งนี้
เนื่องจาก ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง เป็นความ
สามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปญ
ั หาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน
มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่ อีกทัง้ วิชาวิทยาศาสตร์จะต้อง
ใช้ความสามารถในการเรียนรูใ้ นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ได้แก่ พฤติกรรมด้านความรู้ ความจ�ำ ความเข้าใจทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการน�ำความรูไ้ ปใช้ รวม
ถึงการสอนตามหลักสูตรการบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองได้ดี เช่น การคิดวิเคราะห์
การคิดวิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดสังเคราะห์ ช่วย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านพุทธิพิสัย
จิตพิสยั และทักษะพิสยั ซึง่ ตอบสนองต่อรูปแบบการเรียน
รู้ที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี สามารถ
น�ำความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง (วิชุดา ค�ำดี, 2553, หน้า 59-60)
ดังนัน้ คนทีม่ คี วามรูท้ างวิทยาศาสตร์จะสามารถ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี (r = .49*) ตลอดจนมี
สัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่ (r = .35*) ส�ำหรับล�ำดับสุดท้าย
คือระดับความฉลาดทางอารมณ์ด้านดีกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (r = .23*) ทั้งนี้เนื่องจาก
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี เป็นความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จัก
เห็นใจผู้อื่น (r = .25*) และมีความรับผิดชอบต่อส่วน
รวม (r = .50*) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อน
ข้างต�่ำ แตกต่างจากเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คือผู้ที่มี
ลักษณะ มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบสงสัยและซักถาม
มีเหตุผล ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนยึด
หลักความถูกต้องเป็นจริงมีความพยายามและอดทนใน
การหาค�ำตอบ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย
1. ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในองค์ประกอบ ด้านเก่ง
ให้กับนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา
2. ควรส่ ง เสริ ม บรรยากาศการเรี ย นรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความสุขเพื่อการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความฉลาดทาง
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ อารมณ์กับนักเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉลาดทางอารมณ์กับการเรียน วิชาอื่น ๆ เช่น ทางด้าน ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และนักเรียนใน
สังคมศาสตร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism)
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทักษะ กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับ
กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จ�ำนวน 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 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่เรียน
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมและกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการ
เรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของกลุม่ ที่
เรียนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ มีคา่ เฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มที่
เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 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.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การศึ ก ษาเป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศ เพราะการศึ ก ษาเกี่ ย วพั น โดยตรงกั บ การ
พัฒนาคุณภาพของคน ให้ด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และสามารถเกือ้ หนุนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน
ประเทศใดก็ตามทีป่ ระชาชนมีการศึกษาประเทศนัน้ ย่อม
มีการพัฒนาก้าวไกลกว่าประเทศอืน่ ๆ การศึกษาจะต้อง
จัดการศึกษาให้เข้ากับสภาพสังคม เพราะสังคมทุกวันนีม้ ี
ความเชื่อมโยง ซับซ้อน เคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การด�ำรงชีวิตของคนจึงต้องอาศัยการเรียน
รู้เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป แหล่ง
เรียนรูต้ า่ ง ๆ กว้างไกล ครอบคลุมสถานการณ์ของสังคม
ไทยและสังคมโลก เป็นการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ (สาโรช

โศภีรกั ข์, 2546, หน้า 33) การจัดการศึกษาในปัจจุบนั จะ
ต้องจัดตามแนวความคิดทางการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็น
ส�ำคัญ กล่าวคือการศึกษาที่ดีจะต้องให้วิธีการเรียนรู้ วิธี
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองแก่ผู้เรียนมากกว่าเน้นอธิบาย
เนือ้ หาโดยตรง ถ้าการศึกษาเน้นการให้วธิ กี ารเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองแล้ว เชื่อว่าผู้เรียนก็จะใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างไม่รู้
จบไปเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้นต่อเนื่องตลอดไป
กลายเป็นผู้เรียนที่รักการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2542, หน้า 14) นอกจากนี้
การศึกษาท�ำให้เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา
มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถด�ำรง
ชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็นสุข (ส�ำนักคณะกรรมการการ
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ศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 1) ซึง่ สอดคล้องกับพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กล่าวถึงแนวทางการจัดการ
ศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ดังในมาตราที่ 22 กล่าว
ว่า การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนส�ำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และได้กล่าว
ถึงรูปแบบวิธกี ารเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
เชื่อว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ได้ ดังในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ
ไว้ว่า สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รียนโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 7)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ระบุ
ถึง การมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
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�ำคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอน
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ที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ และมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีบทบาท
ส�ำคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน�ำ
ผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 2) ที่ได้กล่าว
ถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ว่า
เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ เนื่องจากเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ความส�ำคัญกับผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้อง
กับความสามารถ ความต้องการ และได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนอย่างเต็มที่
การจัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ หลักผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญและ
ผูเ้ รียนได้รจู้ กั การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สอดคล้องกับการเรียน
รูต้ ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ (Constructivism) ซึง่
กราเซอร์ฟิล (Glasersfeld, 1998 อ้างถึงใน ปฤษณา
สุริยะวงศ์, 2544) กล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ว่า
เป็นทฤษฎีความรู้ที่มีรากฐาน มาจากปรัชญา จิตวิทยา
การศึกษาที่เกี่ยวกับการสื่อความหมายและการควบคุม
ในตัวคน ทฤษฎีของความรู้นี้คือ ได้แก่ ความรู้ไม่ได้
เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้นโดย
บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ และหน้าที่ของการรับรู้ คือ
การปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ทั้งหมด แต่
ไม่ไช่เพื่อการค้นพบที่เป็นจริง การจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ซึ ม เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่
นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ดังที่
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 15) กล่าวถึง ทฤษฎี
คอนสตรัคติวซิ มึ คือการเรียนรูเ้ ป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้
ภายในผูเ้ รียน ผูเ้ รียนเป็นผูส้ ร้าง (Construct) ความรูจ้ าก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ทีพ่ บเห็นกับความรูค้ วามเข้าใจที่
มีอยู่เดิม พยายามที่จะน�ำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
และประสบการณ์ที่ตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทาง
ปัญญา (Cognitive Structure) หรือเรียกว่า Schema
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โครงสร้างทางปัญญานี้ประกอบด้วยความหมายหรือ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ เป็น
ความเชือ่ ความเข้าใจ ค�ำอธิบายความรูข้ องบุคคลนัน้ ซึง่
สอดคล้องกับ เมอร์ฟี (Murphy, 1997 อ้างถึงใน สุมาลี
กาญจนชาตรี, 2543, หน้า 1) กล่าวถึง การเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ ว่า นอกจากนักเรียนจะ
สร้างความรู้ด้วยตนเองได้แล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยว
กับกระบวนการเรียนรูแ้ ละสามารถควบคุมการเรียนรูข้ อง
ตนเองได้อีกด้วย และสุรางค์ โค้วตระกูล (2548, หน้า
210-211) กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ว่า
มีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการของพีอาเจต์ (Piaget)
และวิก็อทสกี้ (Vygotsky) ทั้งสองทฤษฎีมีความคิด
เห็ น ร่ ว มกั น ในคุ ณ ลั ก ษณะทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ต ามแนว
คอนสตรัคติวิซึม ผู้เรียนสร้างความความเข้าใจในสิ่งที่
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิม
และความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมมีความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ และการจัดสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมทีค่ ล้ายคลึงกับชีวติ จริง ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
รู้อย่างมีความหมาย
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า
ไม่ประสบความส�ำเร็จในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
กับผู้เรียน ท�ำให้ไม่สามารถสร้างคนให้มีพื้นฐานทางการ
คิด วิธีการเรียนรู้ การมีทักษะในการจัดการและทักษะใน
การด�ำเนินชีวิต การจัดการศึกษานั้นไม่ได้น�ำธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ของเด็กมาใช้ประโยชน์แต่มุ่งเน้นไปที่การ
สอน การก�ำหนดรายวิชา มีบทเรียนที่แน่นอน มีการ
สอบ มีครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องผลัดกันมาให้
ความรู้เด็ก ความรู้ทุกอย่างมาจากครูที่สอน ทั้ง ๆ ที่
เด็กทุกคนสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2544, หน้า 16) จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียน
มีลักษณะขาดความสนใจใฝ่รู้ คิดไม่เป็น แก้ปัญหาไม่
ได้ ขาดการปฏิบัติและการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใน
การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ไม่เป็นองค์รวมและ

เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริง ขาดการฝึกฝนทักษะ
กระบวนการที่เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเรียนรู้ (ทิศนา
แขมมณี และชนาธิป พรกุล, 2544, หน้า 35-49) ดัง
นั้นผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิมไปสู่แนว
ความคิดใหม่ คือ เปลี่ยนจากการมุ่งถ่ายทอดความรู้ที่
สะสมไว้ เป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียนที่จะเลือกท�ำในสิ่ง
ที่ตนเองสนใจ เปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้
ร่วมเรียน และเปลี่ยนจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นต้น
แบบของการเป็ น ผู ้ เรี ย นที่ แ บ่ ง ปั น ให้ กั บ เด็ ก ส่ ว นผู ้
เรียนต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิด จากการเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอดจากผู้อื่น มาเป็นผู้ส�ำรวจ ค้นคว้า ทดลองเพื่อ
สร้างความรู้ หาประสบการณ์ด้วยตนเอง (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, หน้า 1617) จากการศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยของ ปติญา ศิลา
แลง (2549, บทคัดย่อ) พบว่า การสอนตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึมช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
นอกจากนี้สมศรี คงวงศ์ (2542, บทคัดย่อ) ยังพบว่า
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวซิ มึ ก่อ
เกิดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง การแก้ปญ
ั หาอย่างมีเหตุผล ความเชือ่ มัน่ ใน
ตนเอง ความกล้าแสดงออก ทักษะการท�ำงานกลุม่ ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน สอดคล้องกับ ละเอียด มาดี (2546, บทคัดย่อ)
ซึ่ ง พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
คอนสตรัคติวิซึมว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมใน
ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอนและด้านประโยชน์
ในการเรียนอยู่ในระดับดีมาก โดยบรรยากาศในการ
เรียนการสอนท�ำให้รู้สึกสนุกสนาน ส่วนด้านประโยชน์
ในการเรียน มีความรับผิดชอบ รักการท�ำงานมากขึ้น
นอกจากนี้ ไพจิตร สดวกการ (2539, บทคัดย่อ) ยัง
พบว่า การถ่ายโยงการเรียนรูข้ องนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามปกติ
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มี นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า น ได้ เ สนอรู ป แบบ
การสอนตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ซึ ม ไว้ ห ลาย
รูปแบบ โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความสนใจ
ในรูปแบบการสอนของไดรเวอร์ และเบลล์ (Driver &
Bell, 1986 อ้างถึงใน ส�ำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา, 2543) ที่ได้พัฒนาขึ้นมา ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ขั้นที่ 1) ขั้นน�ำ (Orientation) ขั้นที่ 2) ขั้น
ดึงความคิด (Elicitation) ขั้นที่ 3) ขั้นปรับเปลี่ยนแนว
ความคิด (Restructuring of Ideas) ขั้นที่ 4) ขั้นน�ำ
ความคิดไปใช้ (Application of the New Ideas) และ
ขั้นที่ 5) ขั้นทบทวน (Review) ทั้ง 5 ขั้นตอน มีความ
สอดคล้องและเอื้อที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นผู้สร้างองค์
ความรู้ กล่าวคือ ขั้นน�ำและขั้นดึงความคิดเป็นขั้นที่ได้
ให้ความส�ำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียน ขั้นปรับเปลี่ยน
ความคิดและน�ำความคิดไปใช้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มโดยผ่านกระบวนการคิด
และน�ำความรู้ไปใช้ และขั้นทบทวนเป็นขั้นตรวจสอบ
ความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ รียนหลังสิน้ สุดการเรียนทีเ่ ปลีย่ น
ไปรูปแบบดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับ
การสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรมตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 5 สาระ
ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สาระ
ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด�ำรงชีวิตใน
สังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระที่ใช้เป็นหลัก
เพื่อสร้างพื้นฐานความคิด การเรียนรู้การแก้ปัญหาที่
ผู ้ เรี ย นทุ ก คนในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ต้องเรียน เป็นการเรียนรูว้ า่ ด้วยการอยูร่ ว่ มกันบนโลกทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ
ซึง่ แตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม ท�ำให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความ
สามารถในสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยม

หน้าที่ 123

ทีเ่ หมาะสมให้ผเู้ รียนเกิดความเจริญงอกงาม (ส�ำนักนิเทศ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2545, หน้า 32) ความ
ส�ำคัญและธรรมชาติ ของกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่ต้องเรียนรู้ตลอด
12 ปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษา
ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา มีลักษณะเป็นสหวิชา
ได้แก่ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์
จริยธรรม ประชากรศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์
สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้
แก่นักเรียน จึงมีความจ�ำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความเจริญงอกงาม ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านความรู้
จะให้ความรูผ้ เู้ รียนในเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นความคิดรวบยอด
และหลักการส�ำคัญของวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์
ด้านทักษะกระบวนการ ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาให้
เกิดทักษะและกระบวนการ มีจุดเน้น คือ ทักษะการ
คิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
กระบวนการกลุ่ม ด้านเจตคติและค่านิยมในด้านต่าง ๆ
(กรมวิชาการ, 2545, หน้า 1-3) การจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้น
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั ิ เรียนรูใ้ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ รียน มีความหมายต่อ
ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (ส�ำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการ
ศึกษา, 2545, หน้า 36)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด�ำรงชีวิตในสังคม ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 2 ข้อ คือ
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ
เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ�ำรงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอย่างสันติสุข มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา
และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากมาตรฐานทั้ง
2 ข้อ ได้ก�ำหนดขอบข่ายการเรียนรู้ที่มีแนวความคิด
รวบยอดเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ หลายศาสตร์ คือ
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดย
ศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกของ
สังคม มีวฒ
ั นธรรม มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เป็นกลุม่ ศึกษา
สถาบันทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม มุ่งให้เกิด
ความเข้าใจต่อระบบการเมือง การปกครอง โดยเฉพาะ
บทบาทและหน้าทีใ่ นฐานะพลเมืองของประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ศึกษา
การจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของไทย และ
หลักกฎหมายที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และกฎหมายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมต่อสังคม
อย่างมีเหตุผล มีความสามารถที่จะฉลาดเลือกประเมิน
คิดพิจารณาผลที่เกิดจากการเลือกและตัดสินใจอย่างมี
วิจารณญาณ (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 3)
จากการประเมินผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในชั้นเรียน พบว่านักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีพอ และผลการทดสอบระดับ
ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-net) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยพิจารณารายมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า ยังมีบาง
มาตรฐานที่ ต�่ำกว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและการด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คม ใน
ระดั บประเทศหากพิ จ ารณาคะแนนสอบของนักเรียน
พบว่า จ�ำนวนร้อยละ 30.43 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน,
2553) ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่าง
แท้จริง นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ไม่ดีพอ เป็น
เพราะครู ยั ง ขาดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นา

ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน เช่น การสอนก�ำหนด
ให้นกั เรียนท�ำ ปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ โดยครูเป็นผูร้ มู้ าก
ทีส่ ดุ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในชัน้ เรียน เป็นผลให้นกั เรียนไม่รจู้ กั
คิด โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ซึง่ เป็นกระบวนการทีจ่ ำ� เป็นในสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี
และคณะ (2544, หน้า 149-150) ระบุว่า กระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความคิดที่
ผ่านการพิจารณาถึงข้อมูล หลักฐาน และเหตุผลมาอย่าง
รอบคอบแล้ว ซึ่งความคิดที่ได้นี้จะสามารถน�ำไปใช้ได้
อย่างกว้างขวางในทุก ๆ สถานการณ์ เพราะการกระท�ำ
ใด ๆ ก็ตามควรต้องผ่านการคิดที่รอบคอบก่อน การคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นพื้นฐานของการคิดทั้งปวง เมื่อ
บุคคลคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว และได้ความคิดที่ผ่าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มาแล้ว การคิดที่ได้สามารถ
น�ำไปใช้ต่อไปได้ในกระบวนการอื่น ๆ เช่น น�ำไปใช้ใน
การตัดสินใจ น�ำไปใช้ในการแก้ปัญหา ยังพบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนบางคนยังขาดความสนใจ
เบื่อหน่าย เครียด และไม่สนุกสนานในการเรียนการสอน
ดังทีส่ ำ� ลี รักสุทธิ (2540, หน้า 14) กล่าวว่า การทีผ่ เู้ รียน
จะเรียนรู้ได้ดีและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ความรู้ต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการกระท�ำเอง ปฏิบัติ
เอง และจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีชีวิตชีวา มี
ความสุข สนุกสนานไม่เบื่อในการเรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
เรียนแล้วไม่เครียด มีความสุขเมื่อได้เรียน
ดั ง นั้ น เ พื่ อ เ ป ็ น ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร เรี ย น รู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผู้วิจัยจึงได้สนใจการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
(Constructivism) ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

หน้าที่ 125

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และเจตคติ ต ่ อ
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม กั บ กลุ ่ ม ที่ เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ตามปกติ
2. เพื่ อ เปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะ
กระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และเจตคติ ต ่ อ
การเรี ย นรู ้ ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม กั บ กลุ ่ ม ที่ เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ตามปกติ

ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตใน
สังคม ซึง่ ในงานวิจยั นีไ้ ด้ใช้รปู แบบของไดรเวอร์ และเบลล์
(Driver & Bell, 1986) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นน�ำ (Orientation) ขั้นดึงความคิด (Elicitation) ขั้น
ปรับเปลีย่ นแนวความคิด (Restructuring of Ideas) ขัน้
น�ำความคิดไปใช้ (Application of the New Ideas)
ขั้นทบทวน (Review)
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ หมาย
ถึง การด�ำเนินการเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
ขั้นน�ำเข้าสู่บท 2) ขั้นด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
และ 3) ขั้นสรุป

สมมติฐานของการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ สูงกว่ากลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม หมายถึง การด�ำเนินการที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
ครูเป็นเพียงผูช้ แี้ นะ ผูจ้ ดั สถานการณ์และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยตามความสามารถของนักเรียน ในกลุม่
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ

1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึมสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในปัจจุบัน
2. เกิดองค์ความรู้ ในกระบวนการ กิจกรรม
การเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตลอดจนได้เผยแพร่แนวความคิดของ
การจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางการพัฒนาใน
วิชาอื่น อีกต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ รียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 5 ห้องเรียน จ�ำนวน 160 คน ซึ่ง
โรงเรียนได้จัดห้องเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ
ของนักเรียน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ที่ก�ำลังเรียนอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 32
คน รวม 64 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยวิธี
การจับสลากจาก 5 ห้องเรียน ให้ได้ 2 ห้องเรียน แล้ว
จับสลากห้องเรียนก�ำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน
กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน กลุ่มทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ และกลุม่ ควบคุม
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น สาระการเรี ย นรู ้
พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การด�ำรงชีวติ ในสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วย
การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ กฎหมายที่ควรรู้
การเมืองการปกครอง และมารยาทและวัฒนธรรมไทย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิจัย ด�ำเนินการวิจัย ใน
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

วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. เครื่องมือในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม จ�ำนวน
4 แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามรูปแบบการสอน
ของไดรเวอร์ และเบลล์ (Driver & Bell, 1986 อ้างถึง
ใน ส�ำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2543)
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นน�ำ (Orientation)
ขั้ น ดึ ง ความคิ ด (Elicitation) ขั้ น ปรั บ เปลี่ ย นแนว
ความคิด (Restructuring of Ideas) ขั้นน�ำความคิด
ไปใช้ (Application of the New Ideas) ขั้นทบทวน
(Review) และแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ จ�ำนวน
4 แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน ขั้นด�ำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นสรุป
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
ที่ 2 หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรมและการด�ำรงชีวติ จ�ำนวน
40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามของแบบทดสอบกับ
ตัวชี้วัด (IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.66 – 1.00 มีค่าความ
ยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.25-0.78 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(D) อยู่ระหว่าง 0.25-0.63 และได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93
3. แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ จ�ำนวน 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�ำหนดและ
เลือกสมมติฐาน และ 5) ด้านการลงสรุปอย่างสมเหตุ
สมผล ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามของแบบ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หน้าที่ 127

สมมติฐาน โดยใช้สถิติ คือการทดสอบค่าที (t-test for
Independent Samples)

ทดสอบกับทักษะกระบวนการที่ต้องการวัด (IOC) ได้
ค่าระหว่าง 0.66 – 1.00 มีค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง 0.25-0.78 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (D) อยู่ระหว่าง
0.25-0.63 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.85
4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจ�ำนวน 30
ข้อ ตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert, n.d. 1932 อ้างถึงใน
แสงเดือน ทวีสิน, 2545, หน้า 72) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 อันดับ ได้ค่าความแตกต่างระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม ใช้วิธี
การแจกแจงที (t-Distribution) อยูร่ ะหว่าง 1.82-11.29
และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ
0.93

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะกระบวนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และเจตคติตอ่ การเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๖ กลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ กับกลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้กจิ กรรมการ
เรียนรูต้ ามปกติ โดยน�ำคะแนนทีไ่ ด้ไปหาค่าเฉลีย่ และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่าที (t-test
for Independent Samples) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
คอมพิวเตอร์

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยท�ำการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 น�ำผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี าร
ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าทีเพื่อหาค่าความแตกต่าง ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ จากนั้นด�ำเนินการสอน
โดยให้กลุ่มทดลอง เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) กลุ่ม
ควบคุมเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ เมื่อสิ้น
สุดการสอนตามก�ำหนดการทดลอง ท�ำการทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตรวจสอบผล แล้วน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ หาค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน (x =26.47 และ x =18.19 ตาม
ล�ำดับ) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด ข้อต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยทุก
ตัวชีว้ ดั หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน (x =23.22 และ x = 18.88 ตามล�ำดับ)
เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด ข้อต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยทุกตัวชี้วัด
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่เรียนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (x =20.31
และ x =13.56 ตามล�ำดับ) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด
ข้อต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยทุกกระบวนการหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ส่วนกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ
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โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (x =17.53
และ x =13.06 ตามล�ำดับ) เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด ข้อ
ต่าง ๆ ค่าเฉลีย่ ทุกกระบวนการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. เจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ ก่อน
เรียนและหลังเรียนอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ หลังเรียนมีคา่ เฉลีย่
สูงกว่าก่อนเรียน (x = 4.33 และ x = 3.53 ตามล�ำดับ)
กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติโดยรวม
มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลางและหลังเรียน
อยู่ในระดับมาก ซึ่งหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
(x =3.65 และ x =3.39 ตามล�ำดับ)
4. เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และเจตคติ ต ่ อ
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
ของกลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวซิ มึ มีคา่ เฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ทักษะ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการ
เรียนรู้สูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ปกติที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้กจิ กรรม
การเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ กับกลุม่ ทีเ่ รียน
โดยใช้กิจกรรมตามปกติ โดยอภิปรายตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ดังต่อไปนี้ 1) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้กจิ กรรมการ
เรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ โดยรวมมีคา่ เฉลีย่

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้กจิ กรรม
การเรียนรู้ตามปกติ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 2) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มที่เรียนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุ่ม
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติโดยรวมมีค่า
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3)เจตคติต่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซึ่ง
มีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง มี
เจตคติ ใ นทางที่ ดี อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง มีเจตคติในทางที่ดีอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.51 - 3.50 หมาย
ถึง มีเจตคติในทางทีด่ อี ยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ ของ
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง มีเจตคติในทางที่ดีอยู่ใน
ระดับน้อยและ ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 - 1.50 หมาย
ถึง มีเจตคติในทางที่ดีอยู่ในระดับน้อยที่สุดโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่งหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุ่มที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติโดยรวมมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
อยู่ในระดับปานกลางและหลังเรียนอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยที่กล่าว
มาอาจเป็นสาเหตุ ดังต่อไปนี้ การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งใช้กับกลุ่มทดลอง
มีกิจกรรมที่หลากหลาย และยังเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ ท�ำให้แต่ละคนเกิดความรับผิดชอบใน
สิ่งที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละกิจกรรม ทุกคนในกลุ่มมี
ส่วนร่วม ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาได้ มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นและแสดงความคิดเห็นของตนเพือ่ น�ำไปสูค่ วามรู้
ใหม่ โดยการน�ำสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจากความรู้เดิม
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นักเรียนจะสร้างความขัดแย้งทางปัญญา เกิดการปรับ
เปลีย่ นแนวความคิด เกิดการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
นักเรียนจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และร่วมกันแสวงหา
ค�ำตอบและข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลพื้น
ฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น ในกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเกมส์ต่อ
บัตรค�ำ จ�ำลองสถานการณ์หาเสียง และการเลือกตั้ง การ
ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดและสื่อที่หลากหลาย การจัด
ท�ำป้ายนิเทศ หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าว
ท�ำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน
ให้ไม่เบื่อหน่าย เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียน
กับผูส้ อน ไม่เกิดความตึงเครียดในขณะร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน เกิดความชอบในวิชา ส่งเสริมนักเรียนมี
อิสระทางความคิด เกิดความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุน
ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งพินิจ ศรีจันทร์ (2542)
ระบุว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่สามารถ
ส่งเสริมความคิด โดยผู้สอนเลือกเนื้อหาให้นักเรียนท�ำ
โดยงานนั้นเชิญชวนให้นักเรียนตีความและบรรลุค�ำตอบ
ด้วยวิธีการหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นโดยการเขียน ได้เห็นและลงมือปฏิบตั ิ
จริง ผลจากการท�ำกิจกรรมดังกล่าวท�ำให้นักเรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ ค้นพบข้อสรุปด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ นันทิยา บุญเคลือบ (2540) กล่าว
ว่า นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่ หรือพัฒนาความรู้ขึ้น
มาด้วยตนเอง โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างข้อมูลที่
มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ กับข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศรี คงวงศ์ (2542) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการสอนการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบ
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึม และการสอนแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
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กว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด คิดเป็นร้อยละ 74.10 และยังช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึน้ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามปกติ ผูว้ จิ ยั
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามปกติ โดยออกแบบ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542)
ระบุว่า การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะต้องใช้ยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับ
กันว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(Child Centered) เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้ เนือ่ งจากเป็นการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรียนใน
เรือ่ งทีส่ อดคล้องกับความสามารถ ความต้องการ และได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของกลุ่มที่เรียน
โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ
มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และเจตคติตอ่ การเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่ากลุม่ ทีเ่ รียนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ซึ่งใช้กับกลุ่มทดลอง
ผู้วิจัยได้ออกแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ตามแนวรูปแบบการสอน
ของไดรเวอร์ และเบลล์ (Driver & Bell, 1986 อ้างถึง
ใน ส�ำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2543)
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นน�ำ (Orientation)
เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมาย และมีแรงจูงใจใน
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การเรียนบทเรียน ขั้นดึงความคิด (Elicitation) เป็น
ขั้นที่ผู้เรียนแสดงออกถึงความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน วิธีการให้ผู้เรียนแสดงออก โดยการอภิปราย
กลุ่ม การให้ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์หรือการให้ผู้เรียน
เขียนเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ผู้เรียนอาจ
เสนอความรู้เดิมด้วยแผนผังความคิด ขั้นนี้จะท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือ
เกิดภาวะไม่สมดุล (Unequilibrium) ขั้นปรับเปลี่ยน
แนวความคิด (Restructuring of Ideas) ประกอบ
ด้ ว ย การท� ำ ความกระจ่ า งและแลกเปลี่ ย นความคิ ด
(Clarification and Exchange of Ideas) ผู้เรียนจะ
เข้าใจดีขึ้น เมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัด
แย้งระหว่างความคิดของตนเองกับผู้อื่น ครูจะมีหน้าที่
อ�ำนวยความสะดวก เช่น ก�ำหนดประเด็นกระตุ้นให้คิด
ได้แก่ การเรียนรู้ การสร้างความคิดใหม่ (Construction
of New Ideas) จากการอภิปรายและการสาธิตผู้เรียน
เห็ น แนวทางแบบวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการตี ค วาม
จากปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์แล้วก�ำหนดเป็นความ
คิดใหม่หรือความคิดใหม่ การประเมินความคิดใหม่
(Evaluation of the New Ideas) โดยการทดลองหรือ
การคิดอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการ
ทดสอบความคิดหรือความรู้ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนอาจจะ
รู้สึกไม่พึงพอใจความคิดความเข้าใจที่เคยมีอยู่ เนื่องจาก
หลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า ขั้น
น�ำความคิดไปใช้ (Application of the New Ideas)
เป็นขัน้ ตอนทีผ่ เู้ รียนมีโอกาสใช้แนวคิดหรือความรูค้ วาม
เข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคย
และไม่คนุ้ เคย เป็นการแสดงว่าผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
มีความหมาย การเรียนรูท้ ไี่ ม่มกี ารน�ำความรูไ้ ปใช้เรียกว่า
เรียนหนังสือไม่ใช่เรียนรู้ และขั้นทบทวน (Review) เป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่าความคิดความ
เข้าใจของเขาได้เปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทียบความคิด
เมือ่ เริม่ ต้นบทเรียนกับความคิดของเขาเมือ่ สิน้ สุดบทเรียน
ความรูท้ ผี่ เู้ รียนสร้างด้วยตนเองนัน้ จะท�ำให้เกิดโครงสร้าง

ทางปัญญา (Cognitive Structure) ปรากฏในช่วงความ
จ�ำระยะยาว (Long-Term Memory) เป็นการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย ผู้เรียนสามารถจ�ำได้อย่างถาวร และ
สามารถน�ำไปใช้ได้ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เพราะโครงสร้าง
ทางปัญญาคือ กรอบของความหมาย หรือแบบแผนที่
บุคคลสร้างขึ้นใช้เป็นเครื่องมือในการตีความหมาย ให้
เหตุผล แก้ปัญหา ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการ
สร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ นอกจากนั้นยังทบทวน
เกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทบทวนว่าจะน�ำความรู้ไป
ใช้ได้อย่างไร และยังมีเรื่องใดที่ยังสงสัยอยู่อีกบ้าง ซึ่ง
ไดรเวอร์และเบลล์ (Driver & Bell,1986, p.67) ได้
กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย เกศราพร พยัคฆ์เรือง (2554) ได้
ศึกษาเรือ่ ง ผลการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ตามแนว
คิดคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูต้ ามแนวแนว
คิดคอนสตรัคติวสิ ต์สงู กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ต์สงู กว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเรียน
รู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมผู้สอนต้องเตรียมตัว
ล่วงหน้า ตั้งแต่วางแผนก�ำหนดเนื้อหาสาระ จุดประสงค์
การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนที่
สอดคล้องกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม การวัดผลและ
ประเมินผล สื่อการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ห้ อ งเรี ย นให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างแท้จริง
1.2 การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้อง
ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการดึงความเดิมของผู้เรียน ในช่วง
แรกที่ฝึกให้นักเรียนคิดจากประสบการณ์เดิม ต้องใช้
ระยะนานและไม่คุ้นชิน โดยครูผู้สอนต้องมีความอดทน
รอคอยและไม่บอกค�ำตอบที่ถูกต้อง และเก็บข้อมูลของ
นักเรียนทุกคน และเมื่อด�ำเนินการสอนแล้ว ให้นักเรียน
แสดงความคิดจากความรูใ้ หม่ทไี่ ด้รบั และเปรียบเทียบกับ
ความรู้เดิมก่อนเรียน
1.3 เนื้อหาสาระการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นองค์ความ
รู้ที่ มีความเป็นพลวัต (Dynamic) เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ครูผสู้ อนควรจะศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
บัตรประจ�ำตัวประชาชน สาระในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จ�ำนวนและที่มาผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
เก็บข้อมูลในทุกขั้นตอน ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม และเปรียบเทียบความรู้เดิมกับ
ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนได้รับในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยผลการศึกษาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิซึม ตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะการคิดแบบ
ไตร่ตรอง ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
การเรียนการสอนให้พัฒนายิ่งขึ้น
2.3 ควรน�ำการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ ไปทดลองกับ
เนือ้ หาอืน่ ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ภูมศิ าสตร์
เป็นต้น
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การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยวัตถุประสงค์เพื่อ1) ประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการ
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา 2) วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการ
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา 3) วิเคราะห์ศกั ยภาพของสถาบันในการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่
นักศึกษาบนฐานขององค์ประกอบความต้องการจ�ำเป็น และ 4) พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษา
ตามความต้องการจ�ำเป็นแก่นักศึกษา และศักยภาพของสถาบัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในภาคเรียน ที่ 3 ปีการ
ศึกษา 2553 ใน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จ�ำนวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ การด�ำเนินการวิจัยมี 2
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาประกอบด้วย ระบบงาน
ทะเบียนออนไลน์ ระบบสนับสนุนวิชาการ ระบบห้องสมุด ระบบบริการวิชาชีพ และระบบการเงินและทุนการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และระยะที่
2 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษา โดยสร้างระบบสารสนเทศขึน้ มาทดล
องใช้และส�ำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุ (MANOVA) และใช้ดัชนีจัดล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการ (Priority Needs Index : PNImodified) ส่วน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา มีความ
ต้องการจ�ำเป็นในระบบบริการวิชาชีพมากที่สุด และระบบที่มีความต้องการจ�ำเป็นน้อยที่สุด คือ ระบบการเงินและ
ทุนการศึกษา 2) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการ
ศึกษา เปรียบเทียบตามข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 3) ศักยภาพการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษา
ผู้บริหารมีนโยบายโดยค�ำนึงถึงความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ส�ำหรับการใช้งานและการให้บริการนักศึกษา ตลอดจน
ความสามารถของนักศึกษาในการใช้งานระบบสารสนเทศทีม่ อี ยู่ และมีการพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาออนไลน์
ตามแนวนโยบายของวิทยาลัยที่จะพัฒนาให้มีการใช้ระบบ Information and Communication Technology :
ICT มากขึ้น และ 4) ผลการพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุดด้านการใช้งาน รองลงมาเป็นด้านข้อมูลสารสนเทศ
และด้านการออกแบบการใช้งาน ตามล�ำดับ
*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 :
PNImodified). 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
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยังมีลักษณะ
บทนำ�
ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา เป็นไปอย่างอิสระท�ำให้ขาดความเป็นเอกภาพ ประกอบ
มีบทบาทอย่างมากในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันของคนทัว่ กับขาดความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และ
โลก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเทศ ทั้งเทคโนโลยี อุปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อันได้แก่ ปัญหา
สารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตข้อมูลปฐมภูมิที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม ที่ผู้
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ช่วยอ�ำนวยประโยชน์ต่อ ต้องการใช้ ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ปัญหาการ
กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ถูกน�ำมาใช้ใน ประสานงานเครือข่าย รวมทั้งปัญหา การด�ำเนินงาน
องค์กรต่างๆ ซึ่งท�ำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สารสนเทศ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลไปถึงการจัดการ
และตรงตามความต้ อ งการใช้ ง าน รวมถึ ง การน� ำ มา ศึกษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
พัฒนางานต่างๆ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ ในการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นการวิจัยกับนวัตกรรมทางการ
สื่อสารโทรคมนาคมช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการส่ง ศึกษามีความเกีย่ วเนือ่ งเชือ่ มโยงกัน การน�ำเอานวัตกรรม
ผ่านข้อมูลข่าวสารให้สามารถท�ำได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทางการศึกษามาปฏิบตั จิ ำ� เป็นต้องมีการวิจยั ทัง้ ก่อนและ
ลดข้ อจ�ำ กัดในเรื่องของระยะทาง เวลา และสถานที่ หลังการน�ำมาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จ�ำเป็น เพราะฉะนั้นผู้ที่
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทที่ก่อให้เกิด อยู่ในวงการศึกษาควรให้ความสนใจในเรื่องนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมที่เปลี่ยน ทางการศึกษาการวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ ระบบ (อุทัย ดุลยเกษม, 2550)
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เป็นสถาบันการ
เศรษฐกิจทัว่ โลกเกิดการเปลีย่ นแปลงจากระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ของโลกที่ เชื่ อ ม ศึ ก ษาเอกชนเปิ ด ด� ำ เนิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ
โยงกับทุกประเทศ เกิดความเชื่อมโยงทางสารสนเทศ อุดมศึกษา โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับ
เป็นกระแสโลกาภิวัตน์ จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยี ปริญญาโท มีปณิธานในการด�ำเนินงานเพื่อสร้างคนไทย
สารสนเทศมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อทุกวงการ มีผลต่อการ ให้เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ และมีสมรรถนะสูงในระดับ
เปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ สากล โดยเฉพาะในศาสตร์ที่วิทยาลัยเปิดด�ำเนินการ
การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง โดยการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ทรัพยากร เพื่อ
ตลอดจนการวิจยั และการพัฒนาต่าง ๆ (นิภาพร ไฝขาว, การเรียนการสอน การวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
2553) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอีกด้านหนึ่ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสู ง แก่ ป ระชาชน
ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
และได้รับความใส่ใจเป็นอย่างมากคือ การประยุกต์ใช้ ให้บริการ จึงควรมีการศึกษาความต้องการจ�ำเป็นและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษาซึ่งได้ถูกน�ำ รูปแบบการใช้งานจากนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้ เพื่อให้ระบบ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนผ่านสื่อ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบ ของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง และมีการใช้อย่างแพร่หลาย
วิดีโอออนดีมานด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด�ำเนิน ซึ่งจะท�ำให้รูปแบบการเรียนการสอนและการให้บริการ
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นักศึกษาของวิทยาลัยเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มากขึ้น
1. เพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการใช้
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา บริการสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
เรือ่ ง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความ
2. เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุของความ
ต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา
โดยการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาใน
3. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบัน5 ในการให้
การใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษาของวิทยาลัย และ บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่นกั ศึกษาบนฐานของ
น�ำผลการประเมิน2.มาพัเพืฒ่อนาระบบสารสนเทศต้
นแบบทีขจ่ ะองความต้
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ
งการจําเป็ นในการใช้
องค์ปอระกอบความต้
องการจ�บำริเป็กนารสารสนเทศ
น�ำไปสูทางการศึ
่การน�ำไปใช้
ใ
นวิ
ท
ยาลั
ย
ต่
อ
ไป
ซึ
่
ง
เป็
น
การพั
ฒ
นา
4. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ
กษา
คุณภาพการให้บริการ สารสนเทศทางการศึกษาของ ทางการศึกษา ตามความต้องการจ�ำเป็นแก่นกั ศึกษา และ
3. เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของสถาบันในการให้บริ การสารสนเทศทางการศึกษาแก่
วิทยาลัย ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ศักยภาพของสถาบัน
กศึกงษาบนฐานขององค์
ประกอบความต้
องการจําเป็ น
รวมถึงนัการส่
เสริมให้นักศึกษาของวิ
ทยาลัยสามารถใช้
4. เพื่อเพัป็ฒนประโยชน์
นาระบบการให้
บริ การสารสนเทศทางการศึ
กษา ตามความต้องการจําเป็ นแก่
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ต่อตนเองได้
อย่าง
นักศึกษา และศักยภาพของสถาบัน
เหมาะสม
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิจจัย
สภาพปัจจุบันและความต้ องการจําเป็ นในระบบสารสนเทศ
ในงานบริการ 5 ระบบ ประกอบด้วย ระบบงานทะเบียน
ออนไลน์ ระบบสนับสนุนวิชาการ ระบบห้องสมุด ระบบ
บริ การวิชาชีพ และระบบการเงินและทุนการศึกษา โดยแต่
ละระบบวัดตามคุณลักษณะดังนี้
. ด้านการนําเข้าข้อมูล
2. ด้านเนื้อหา
3. ด้านกระบวนการทํางาน
. ด้านผลลัพธ์หรื อรายงาน

การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาตามความต้ องการจําเป็ น
ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอนดังนี้
. การวางแผน
2. การวิเคราะห์ระบบ
3. การออกแบบระบบ
. การปรับใช้ระบบ
5. การบํารุ งรักษาระบบ

ศักยภาพสถาบันในการให้ บริการระบบสารสนเทศ
 ปั จจัยภายใน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
 ปั จจัยภายนอก

นการวิ
วิธีดำ�วิเนิธีดนําเนิ
การวิ
จัยจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิ
การวิฒ
จยั นา
และพั
ฒนา (Research
and Development)
มูล้งครั
้ งนี้เจป็ัยนและพั
การวิจัยครั
้งนี้เจป็ยั นครัการวิ
(Research
and Development)
ข้อมูข้ลอครั
นี้ม้ งีทนีั้ง้ มข้ีทอ้ งั มูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative
และข้อมูลเชิงปริdata)
มาณและข้
(Quantitative
ซึ่งได้จากการสั
และการสอบถาม โดยมี
ข้อมูลเชิdata)
งคุณภาพ(Qualitative
อมูลเชิงปริ มdata)
าณ (Quantitative
data)มภาษณ์
ซึ่งได้จากการ
ขั้นตอนในการด�
เนินการวิจัยเป็น 2โดยมี
ระยะข้นั ดัตอนในการดํ
งต่อไปนี้ าเนินการวิจยั เป็ น  ระยะ ดังต่อไปนี้
สัมภาษณ์ำและการสอบถาม
ระยะที่ 1 การประเมินความต้องการจําเป็ นในการใช้บริ การสารสนเทศทางการศึกษา
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ระยะที่ 1 การประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษา

6

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการจําเป็ น ระบบสารสนเทศการบริ หารระบบ
สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สํารวจสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ งและความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
นักศึกษา
 ศึกษาการวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านสารสนเทศของสถาบัน

ระยะที่ 

วิธีการ


ศึกษาเอกสาร งานวิจยั



การสอบถามโดยแบบสอบถาม



การสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง



การประเมินความต้องการจําเป็ นโดยใช้ดชั นีจดั ลําดับความสําคัญของ
ความต้องการ Priority Need Index (PNI modified)
วิเคราะห์และสรุ ปผลการประเมินความต้องการจําเป็ นลําดับที่ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความต้องการจําเป็ นลําดับที่ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา PHP MySql การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การพัฒนา Web Service

ระยะที่ 2

นําระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นตามความต้องการจําเป็ น ลําดับที่  ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง

 ประเมินระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นตามความต้องการจําเป็ นลําดับที่ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ใช้ได้
ระบบสารสนเทศที่พฒั นาขึ้น
ตามความต้องการจําเป็ นลําดับที่ 

บกพร่ อง
ปรับปรุ ง

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หน้าที่ 139

4. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสารสนเทศของ
ระยะที่ 1 การประเมินความต้องการจำ�เป็น
ระบบสารสนเทศในการใช้บริการสารสนเทศ สถาบันทางการศึกษาแก่นักศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาสภาพ
ทางการศึกษา
ความเป็นจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ของระบบ

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาในภาค
เรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก มีจ�ำนวนนักศึกษา 1,799 คน (ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤศจิกายน 2553)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ในวิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก ประมาณขนาด กลุ่มตัวอย่างด้วยความเชื่อมั่น
95 % ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตร
ส�ำหรับค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 386 คน ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น
400 คน เพื่อท�ำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าจะ
เป็นของความถูกต้องในการประมาณค่าพารามิเตอร์มาก
ขึน้ ได้มาจากการสุม่ ใช้วธิ กี ำ� หนดแบบชัน้ ภูมิ (Stratified
Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
สภาพที่ เ ป็ น อยู ่ จริ งและความต้อ งการในการใช้ร ะบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา ได้ค่าความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามโดยสภาพที่เป็นอยู่จริงในการใช้
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาเท่ากับ 0.95
และ ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
นักศึกษาเท่ากับ 0.94
3. วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ ข องความ
ต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา
ของนักศึกษาและ วิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็น โดย
การจัดล�ำดับโดยใช้ดัชนีจัดล�ำดับความส�ำคัญของความ
ต้องการ Priority Needs Index (PNImodified) เพื่อทราบ
ความต้องการจ�ำเป็นระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
นักศึกษา เลือกความต้องการจ�ำเป็นมีความส�ำคัญอันดับ
แรกมาพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศในระยะที่ 2

สารสนเทศทางการศึกษา มีสภาพการด�ำเนินงานเป็น
อย่างไร ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรต่อนักศึกษา นักศึกษามีความ
ต้องการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษาอย่างไร
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันในการให้บริการ
ระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาสารสนเทศและเป็ น
แนวทางในการพัฒนาแบบวัดความต้องการจ�ำเป็นระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา

ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการ
สารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาตาม
ความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่ 1 โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาพีเอชพี มายเอสคิวแอล การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บเซอร์วสิ (Web Service)
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษานั้น
และ ทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ�ำเป็นที่พัฒนาขึ้น เพื่อทดสอบความเป็นไป
ได้และความเหมาะสมในการทดลองปฏิบัติจริง โดยจัด
ท�ำคู่มือการใช้งานและประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พร้อมประเมินระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ�ำเป็นที่พัฒนาขึ้น เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
ในระบบสารสนเทศเพื่องานบริการที่พัฒนาขึ้นหลังจาก
ได้ทดลองปฏิบัติจริง
1. ประชากรคือนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก ที่มีความสมัครใจที่เข้าร่วมทดลองใช้ระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้เพื่อ สาขาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการจ�ำเป็นในระบบ
สอบถามความพึงพอใจในระบบสารสนเทศทางการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ เ พื่ อ เปรี ย บ
ของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น
เที ย บระดั บ ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล
ทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จ�ำแนกตาม
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้ หลักสูตร/รอบที่ศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความ
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติพื้นฐาน ต้องการจ�ำเป็นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
นักศึกษา จ�ำแนกตามหลักสูตร/รอบที่ศึกษา ไม่แตกต่าง
บรรยาย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ กัน แสดงว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตร/รอบที่ศึกษาแตก
ต่างกัน มีระดับความต้องการจ�ำเป็นในระบบสารสนเทศ
เนื้อหา (Content Analysis)
3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ (MANOVA) ทางการศึกษาของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ เ พื่ อ เปรี ย บ
4. การจัดความต้องการจ�ำเป็น โดยใช้ดัชนี
จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของความต้ อ งการที่ มี ก ารปรั บ เที ย บระดั บ ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในระบบสารสนเทศ
( Priority Needs Index : PNImodified) มีสูตรดังนี้ ทางการศึกษาของนักศึกษาทัง้ 5 ระบบ จ�ำแนกตามชัน้ ปี
พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการจ�ำเป็นในระบบ
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา จ�ำแนกตามชั้นปี
PNImodified = (I – D) / D
ไม่แตกต่างกัน แสดงว่านักศึกษาทีเ่ รียนชัน้ ปีแตกต่างกัน
มีระดับความต้องการจ�ำเป็นในระบบสารสนเทศทางการ
ผลการวิจัย
1. ความต้องการจ�ำเป็นของระบบสารสนเทศ ศึกษาของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน
3. การวิเคราะห์ศักยภาพของสถาบันในการ
ทางการศึ ก ษาในภาพรวม พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
ต้องการจ�ำเป็นมากที่สุดในระบบบริการวิชาชีพ (1.21) ให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่นักศึกษาบนฐาน
รองลงมาคือ ระบบงานทะเบียนออนไลน์ (0.79) ระบบ ขององค์ประกอบความต้องการจ�ำเป็น พบว่า วิทยาลัย
บริการวิชาการ (0.69) ระบบห้องสมุดออนไลน์ (0.65) มีจดุ แข็งทีส่ ำ� คัญทัง้ ในด้านของแนวทางนโยบายทางด้าน
และระบบที่มีความต้องการจ�ำเป็นน้อยสุดคือ ระบบการ เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารวิทยาลัย บุคลากร
ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ความพร้อมทาง
เงินและทุนการศึกษา (0.61)
2. การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนพหุ ค วาม ด้านอุปกรณ์ส�ำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศและการ
ต้องการจ�ำเป็นในการใช้บริการสารสนเทศทางการศึกษา ให้บริการนักศึกษา ตลอดจนความสามารถของนักศึกษา
ของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ พบว่า การวิเคราะห์ความ ในการใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัยทีม่ อี ยู่ ซึง่ จาก
แปรปรวนพหุเพือ่ เปรียบเทียบระดับความต้องการจ�ำเป็น จุดแข็งของวิทยาลัยที่มีอยู่สามารถน�ำมาใช้ในการแก้ไข
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 จุดอ่อนของวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
ระบบ จ�ำแนกตามคณะ/สาขาวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยของ ระบบการให้บริการนักศึกษาเพิ่มเติม โดยการสนับสนุน
ระดับความต้องการจ�ำเป็นในระบบสารสนเทศทางการ ให้บุคลากรของหน่วยงานด้านสารสนเทศของวิทยาลัย
ศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จ�ำแนกตามคณะ/สาขา เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้
วิ ช า ไม่ แ ตกต่ า งกั น แสดงว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นคณะ/ งานและปรับแก้ไข ตามความต้องการของหน่วยงานที่มี

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ส่วนเกีย่ วข้องกับการให้บริการนักศึกษา และเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำหรับการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆ ที่
ยังไม่ใช้ระบบสารสนเทศในอนาคต
การพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาออนไลน์
ของวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวนโยบายของวิทยาลัย
ที่จะพัฒนาให้มีการใช้ระบบ ICT ภายในวิทยาลัยมาก
ขึ้น พร้อมสู่การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ในขณะ
ที่ก็มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและรูปแบบการใช้
ชีวิต (Lifestyle) ของคนในสังคมและของนักศึกษาของ
วิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานมีความแพร่หลายและ
เป็นที่นิยมใช้งานของนักศึกษา ในขณะเดียวกันก็ช่วย
ลดต้นทุน และขั้นตอนการให้บริการหน้างานได้มาก
การวางแผนการให้บริการนักศึกษาของหน่วยงานบริการ
ต่างๆ ของวิทยาลัยก็จะสามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นด้วย
4. การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ
ทางการศึ ก ษา บนฐานของความต้ อ งการจ� ำ เป็ น แก่
นักศึกษา และศักยภาพของสถาบัน พบว่า หลังจาก
การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของนักศึกษาใน 5 ระบบ ผลปรากฏว่า
นักศึกษามีความต้องการจ�ำเป็นระบบสารสนเทศในด้าน
ระบบบริการวิชาชีพเป็นล�ำดับที่ 1 ซึง่ ผูว้ จิ ยั เลือกจึงเลือก
พัฒนาระบบบริการวิชาชีพ หลังจากท�ำการพัฒนาระบบ
บริการวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ท�ำการประเมินความพึงพอใจ
ของระบบสารสนเทศโดยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของระบบสารสนเทศตามความต้องการจ�ำเป็นล�ำดับที่
1 (ระบบบริการวิชาชีพ) พบว่า ผู้ใช้บริการทั้งหมด 40
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ผู้ใช้
บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในคณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 25.00 โดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษาใน
หลักสูตรต่อเนื่องภาควันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 37.75
ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบ
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สารสนเทศโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย ด้านการใช้
งานมีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาด้านข้อมูลสารสนเทศ
และด้านการออกแบบตามล�ำดับ

สรุปผลการวิจัย
1. นักศึกษามีความต้องการจ�ำเป็นระบบบริการ
วิชาชีพ มากที่สุดทั้งในภาพรวมและจ�ำแนกตาม เพศ
คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร/รอบการศึกษา และชั้นปี ส่วน
ระบบที่มีความต้องการจ�ำเป็นน้อยสุดคือ ระบบการเงิน
และทุนการศึกษา
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุเพื่อเปรียบ
เที ย บระดั บ ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น ในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ระบบ จ�ำแนกตาม
คณะ/สาขาวิชา ตามหลักสูตร/รอบที่ศึกษา ตามชั้นปี
พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการจ�ำเป็นในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 5 ไม่แตก
ต่างกัน แสดงว่านักศึกษา มีระดับความต้องการจ�ำเป็น
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาไม่แตก
ต่างกัน
3. การวิเคราะห์ศกั ยภาพของวิทยาลัยมีจดุ แข็งที่
ส�ำคัญทัง้ ในด้านของแนวทางนโยบาย ผูใ้ ช้งานและผูด้ แู ล
ระบบ รวมถึงอุปกรณ์ส�ำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
และการให้บริการนักศึกษา โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
ระบบการให้บริการนักศึกษาเพิ่มเติม โดยการสนับสนุน
ให้บุคลากรของหน่วยงานด้านสารสนเทศของวิทยาลัย
เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้
งานและปรับแก้ไข ตามความต้องการของหน่วยงานที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการให้บริการนักศึกษา และเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำหรับการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆ ที่
ยังไม่ใช้ระบบสารสนเทศในอนาคต
4. การพัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศ
ทางการศึกษา ผลปรากฏว่านักศึกษามีความต้องการ
จ�ำเป็นระบบสารสนเทศในด้านระบบบริการวิชาชีพเป็น
ล�ำดับที่ 1 ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริการวิชาชีพ และ
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ท�ำการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ พบ
ว่า ผู้ใช้บริการทั้งหมด 40 คน มีความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย ด้านการใช้
งานมีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาด้านข้อมูลสารสนเทศ
และด้านการออกแบบตามล�ำดับ

อภิปรายผล
1. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
ตามสภาพที่เป็นอยู่จริงพบว่า ระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อสี ท์บางกอก ทีม่ กี ารให้
บริการแก่นกั ศึกษาอยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ นักศึกษามีความพึง
พอใจในระบบห้องสมุดออนไลน์มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ในการศึกษาของนักศึกษาจะมีความเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล ซึ่ง ส�ำนักวิทยบริการ เป็นศูนย์
รวมของของต�ำรา เอกสาร ตลอดจนสื่อโสตทัศน์ต่างๆ
ทีค่ รอบคลุมในทุกคณะ สาขา และรายวิชาทีว่ ทิ ยาลัยเปิด
ท�ำการเรียนการสอน โดยส�ำนักวิทยบริการได้มีการเปิด
ระบบห้องสมุดออนไลน์เพื่อให้บริการการสืบค้นข้อมูล
สือ่ และทรัพยากรต่างๆ ทีม่ ใี ห้บริการ ตลอดจนนักศึกษา
สามารถท�ำการยืม-คืน หนังสือที่ยืมไปจากห้องสมุดผ่าน
ทางระบบออนไลน์ได้ด้วย นอกจากนี้ส�ำนักวิทยบริการ
ยังได้ท�ำการพัฒนาไปสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งท�ำให้
การเข้าใช้บริการห้องสมุดทั้งสถานที่จริง และผ่านระบบ
มีความสะดวก และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ปณิธานและวัตถุประสงค์ของส�ำนักวิทยบริการ วิทยาลัย
เซาธ์อสี ท์บางกอก ซึง่ มีปณิธานมุง่ มัน่ เป็นแหล่งรวบรวม
จัดเก็บและพัฒนาพร้อมให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้บริการ และมีวัตถุประสงค์
ที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการให้บริการวิชาการแก่หน่วย
งานภายใน-ภายนอก ชุมชนนอกจากนี้ ตามแผนการ
ด�ำเนินการของส�ำนักวิทยบริการ มีการมุ่งมั่นพัฒนาไป
สู่การเป็น e-Library โดยมีการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และการสร้างระบบเครือข่ายระหว่างห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

2. ความต้องการจ�ำเป็นของระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษานักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มคี วาม
ต้องการระบบบริการวิชาชีพ มากเป็นอันดับหนึ่ง โดย
เมื่อพิจารณาตามเพศ คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร/รอบที่
ศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา ก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการ
ระบบบริการวิชาชีพมากที่สุดเช่นกัน ยกเว้นในส่วนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ และยังเหลือ
เวลาศึกษาอีกหลายปีก่อนที่จะส�ำเร็จการศึกษา ท�ำให้มี
ความต้องการเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มากกว่า ผลการวิจัยซึ่งพบว่านักศึกษามีความต้องการ
ระบบบริการวิชาชีพมากที่สุดนั้น สอดคล้องกับ ผล
การสัมภาษณ์นักศึกษาในประเด็นด้านความต้องการ
จ�ำเป็นของระบบสารสนเทศทางการศึกษานักศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาให้ความเห็นว่า วิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านอื่นๆ เพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่ และเป็น
ระบบที่นอกเหนือจากระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
โดยระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพและการจัดหา
งานเป็นระบบสารสนเทศด้านหนึง่ ทีน่ กั ศึกษามีการแสดง
ความคิดเห็นมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
มีความต้องการรับทราบข้อมูลแหล่งงานซึ่งมีความน่า
เชื่อถือได้ นอกจากนี้นักศึกษาหลายคนที่แม้จะศึกษาอยู่
ระดับชั้นปีที่ 1 ก็มีความสนใจท�ำงานนอกเวลาในช่วงที่
ไม่มีเรียน อีกทั้งปัจจุบันวิทยาลัยมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับ
การประกาศรับสมัครงานส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของ
การติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์เท่านั้น ดังนี้
ข้อมูลเกีย่ วกับวิชาชีพจึงถือเป็นข้อมูลทีม่ คี วามจ�ำเป็นกับ
นักศึกษาซึ่งนักศึกษามีความต้องการจ�ำเป็น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของขนิษฐา พงษ์ญาติ (2551, บทคัดย่อ)
ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การประเมินความต้องการจ�ำเป็น
ด้านการจัดบริการ ในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยพบว่า ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนานิสิตโดย
รวมทั้ง 5 ด้าน มีค่า PNI Modified เท่ากับ .366 โดย

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 1) ด้านการบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 2) ด้านการบริการ
แนะแนวและให้ค�ำปรึกษา 3) ด้านการบริการด้านการส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต 4) ด้านการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการทางวิชาชีพ และ 5) ด้านการบริการส่ง
อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน โดยนิสติ ภาคปกติ
และภาคพิเศษมีความต้องการจ�ำเป็นด้านการบริการใน
การพัฒนานิสิตที่แตกต่างกันออกไปอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ความต้องการจ�ำเป็นของ
นักศึกษาในระบบงานบริการวิชาชีพนั้น ยังสอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยมีแนวความคิด
ทีจ่ ะจัดตัง้ ศูนย์แนะแนวการศึกษา ซึง่ มีหน้าทีห่ ลักในการ
แนะแนวการศึกษา และแนะแนวอาชีพ และการมีงานท�ำ
ของนักศึกษา เป็นศูนย์ทใี่ ห้ขอ้ มูลและบริการให้คำ� ปรึกษา
เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตอยูใ่ นตลาดแรงงานได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ถ้า
วิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบบริการข้อมูลอาชีพ ให้เป็น
ระบบสารสนเทศทีใ่ ห้บริการผ่านระบบ Internet ผ่านทาง
หน้า Webpage ของวิทยาลัย ก็จะสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาได้
3. ศักยภาพของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกใน
การให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาแก่นักศึกษา พบ
ว่า วิทยาลัยมีการจัดซื้อระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อใช้ใน
การให้บริการแก่นกั ศึกษา รวมถึงการจัดสรรอุปกรณ์และ
การจัดโครงสร้างของระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัย
ทั้งหมด ซึ่งระบบงานบริการหลักของวิทยาลัยที่มีให้
บริการอยู่ในปัจจุบันมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมต่อความ
ต้องการ นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
มีความต้องการที่จะตัดสินใจในการบริหารโดยใช้ข้อมูล
และสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารในปัจจุบันเห็น
ความส�ำคัญของการมีข้อมูลและสารสนเทศเพื่อน�ำไปใช้
ในการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ วีระ สภากิจ
(2539:8) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ
อย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้องค์การสามารถด�ำเนินการไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้ระบบสารสนเทศใน
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การวางแผนการควบคุมการท�ำงาน และประกอบการ
ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว ยังน�ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง
ทางแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ด้วย และ
ยังพบว่าผู้ให้บริการด้านสารสนเทศมีปัญหาการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในวิทยาลัย คือ หน่วย
งานที่ให้บริการสารสนเทศ มีทรัพยากรบุคคลที่ช�ำนาญ
ในระบบสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และ
ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า ในวิทยาลัย
ยังขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรง จึงต้องอาศัยอาจารย์ที่
สอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์หรืออาจารย์ที่มีความ
รู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นผู้ปฎิบัติงาน
ซึ่ ง อาจารย์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานนี้ ต ้ อ งท� ำ หน้ า ที่ ส อนและ
ปฎิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบทางการศึกษาด้านระบบ
สารสนเทศอีกด้วย ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ (2553 : บทคัดย่อ)
ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง สภาพการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของสถาบันราชภัฏ พบว่า ผู้บริหารและ
ผู้ปฎิบัติงานด้านสารสนเทศมีความคิดเห็นที่สอดคล้อง
กันว่า ปัญหาการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความเห็นตรง
กันว่า ผู้ปฎิบัติงานด้านสารสนเทศมีภาระงานด้านอื่น
มาก ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และบุคลากรด้านข้อมูลและสารสนเทศมี
ไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
1. ควรน�ำผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็น
ของระบบสารสนเทศทางการศึกษานักศึกษา ไปพัฒนา
ต่อยอดจากระบบสารสนเทศทางวิชาชีพทีไ่ ด้สร้างขึน้ ตาม
งานวิจัยนี้ และน�ำไปใช้ในการให้บริการนักศึกษา เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ และ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักศึกษาจะสามารถหาต�ำแหน่ง
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งานที่เหมาะสม ปลอดภัย เชื่อถือได้ ผ่านระบบที่ได้รับ
การดูแลโดยวิทยาลัย
2. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ
ศึ ก ษาที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร และ
ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษาให้มากขึ้น โดย
อาจพิจารณาจากผลการวิจยั ในส่วนของระบบสารสนเทศ
ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง พร้อมทั้งด�ำเนินการส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้และมีความนิยม
ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการท�ำงานของวิทยาลัย
3. วิทยาลัยด�ำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานะของ
นักศึกษา เช่นนักศึกษาทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับชัน้ ปีทมี่ คี วาม

แตกต่างกัน จะมีความต้องการในระบบบริการทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป ดังที่ปรากฎตามผลการวิจัยนี้ เป็นต้น
4. ควรน�ำระบบสารสนเทศทางการศึกษาด้าน
อื่นๆ ที่มีระดับความต้องการจ�ำเป็นรองลงมา มาพัฒนา
เป็นระบบที่ให้บริการนักศึกษาของวิทยาลัยในโอกาส
ต่ อ ไป เพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการศึ ก ษาให้
ครอบคลุมต่อความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษาทัง้ หมด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษา
นั้น สามารถท�ำการประเมินโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยว
กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้ว เพื่อหาข้อบกพร่องของ
ระบบที่ด�ำเนินการอยู่และน�ำมาแนวทางในการพัฒนา
ระบบให้ดียิ่งขึ้น
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การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำ�หรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2*
The Development Of Activity Package Of Science Project For
Mattayomsuksa 2 Student
สายชล รื่นรวย**
รศ.ลัดดา ศุขปรีดี***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนช�ำนาญ
สามัคคีวิทยา อ�ำเภอ แกลง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ แบบ
ทดสอบประจ�ำชุดกิจกรรมและ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าที ( t-test )
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 =
81.63/84.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก�ำหนด
คำ�สำ�คัญ : 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.
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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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

บทนำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ในหมวดที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษาว่า
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศั ก ยภาพ(กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2542, หน้า 12) บทบัญญัตินี้แสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการจัดการศึกษาในปัจจุบนั จะให้ความส�ำคัญ
แก่ผู้เรียนมากขึ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
การแก้ปัญหาทั้งด้านการเรียนและการด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมมากขึ้นด้วย
จากการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่ามีปญ
ั หาด้าน
ครูผู้สอนพบว่า ครูขาดเทคนิคการสอนและกระบวนการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนที่สนองต่อความแตกต่างและความ
สนใจของเด็กเป็นรายบุคคล (อดุลย์ ค�ำมิตร,มณเฑียร
ชมดอกไม้และปริญญา ทองสอน,2554,หน้า 98) การ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เน้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นความรู้ และลงมือปฏิบัติหรือ
กระท�ำจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ จึงต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน
ที่หลากหลาย
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์กรมหาชน)ในมาตรฐานด้านผูเ้ รียน มาตรฐาน
ที่ 4 ได้ก�ำหนดให้ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวสิ ยั ทัศน์พบว่าอยูใ่ นระดับ
ปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ โดยจากการสรุปผลการประเมิน
ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาจ�ำนวน 17,562 แห่ง มีสถานศึกษาเพียงร้อยละ
11.1 เท่านั้นที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (รายงาน
ประจ�ำปี สมศ., 2550)นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง น้อยมาก
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิธีการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นวิธีสอน
วิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้นักเรียน
ด�ำเนินการเสาะแสวงหาความรู้ที่ตนมีความสงสัยใคร่รู้
โดยอาศัยกระบวนการวิจัย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2548,
หน้า 47) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญวิธีหนึ่ง คือเป็นการท�ำกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้
นักเรียนค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลให้คำ� ปรึกษาของครู อาจารย์หรือผูท้ รงคุณวุฒิ ตัง้ แต่
การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ด�ำเนินการวางแผน
ออกแบบประดิษฐ์ ส�ำรวจทดลอง (มาฆะ ทิพย์ศรีและ
วิมลศรี สุวรรณรัตน์, 2545, หน้า 12)นอกจากนีก้ จิ กรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ยงั เป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์สำ� หรับ
นักเรียนอย่างมาก นักเรียนจะมีประสบการณ์ตรง เข้าใจวิธี
การทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความ
คิดริเริม่ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้ฝกึ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ
จากผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2551-2553 ช่วงชัน้ ที่ 3 นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดระยองมีผลคะแนนการสอบ
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รายวิชาวิทยาศาสตร์ลดลงจากเดิม 1.09 % ทักษะการคิด
ทักษะการค้นคว้าของนักเรียน อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งปรับปรุง
จากปัญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อนกลุม่ สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนช�ำนาญสามัคคีวิทยา อ�ำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง เห็นว่ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักคิดค้นคว้าหาค�ำตอบจากข้อสงสัยโดย
ใช้ระบบระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ท�ำให้เกิดทักษะ
การคิด ทักษะการค้นคว้า ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้
ปัญหาด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์จากสถานการณ์จำ� ลอง
ต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมโครง
งานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรูต้ าม
หลักการเรียนรูต้ ามหลักวิทยาศาสตร์ ซึง่ ครูมหี น้าทีเ่ พียง
เป็นผู้ช่วยเหลือ และจัดเตรียมสถานการณ์ ให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติ การส�ำรวจค้นหาด้วยตนเอง บรรยากาศ
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีอิสระในการซักถามใน
การร่วมอภิปราย อาจกล่าวได้ว่า ให้นักเรียนคิดเป็น ท�ำ
เป็น และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะกับเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรูใ้ นการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
และพัฒนาผู้เรียนในด้านการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สมมุติฐานการวิจัย
1.ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 05

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตั ว แปรอิ ส ระ การเรี ย นการสอนโดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
1.ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ทีเ่ รียนสาระเพิม่ เติมวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนช�ำนาญสามัคคีวิทยา อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน
40 คนได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็น หน่วยสุม่ และ
จับฉลาก 1 ห้องเรียนซึง่ ทางโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
เด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน
2.การด�ำเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยน�ำแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ออกแบบเพื่ อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมของฉลอง ทั บ ศรี
(2538,หน้า 4-14)มาใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการเตรียมการออกแบบ
1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้รายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนช�ำนาญสามัคคีวิทยา
พบว่าวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นวิชาทีน่ กั เรียนเรียนรู้
แล้วเกิดความคิดและจินตนาการทีจ่ ะสร้างสรรค์โครงงาน
ยาก และผู้สอนขาดสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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1.2 วิเคราะห์เนือ้ หา โดยศึกษามาตรฐานและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ก�ำหนดค�ำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้
ศึกษา สืบค้น ส�ำรวจ แหล่งข้อมูล เอกสาร เพื่อก�ำหนด
ปัญหาใช้ประกอบการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ วางแผน
งานออกแบบจัดท�ำเค้าโครง ลงมือปฏิบัติ จัดรวบรวม
จัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส�ำรวจตรวจ
สอบ การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และอภิปรายผล
2. ขั้ น การออกแบบชุ ด กิ จ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่าย
เนื้อหา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การวัดผล7 ข้อ คือ
2.1.1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และบอกประโยชน์
ของการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
2.1.2. นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายความ
หมาย องค์ประกอบและจ�ำแนกประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้
2.1.3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือก
ปัญหาเพื่อท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วตั้งสมมุติฐาน
จากปั ญ หาหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต ่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ก�ำหนดและควบคุมตัวแปร ก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ได้
2.1.4. นั ก เรี ย นสามารถออกแบบวิ ธี ก าร
ทดลอง วางแผนในการทดลอง ได้อย่างเป็นระบบ และ
เขียนเค้าโครงของโครงงานได้
2.1.5. นักเรียนสามารถด�ำเนินการท�ำโครง
งานตามเค้าโครง และลงมือท�ำการทดลอง ได้อย่างเป็น
ระบบ
2.1.6. นั ก เรี ย นสามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลและเขียนรายงานได้
2.1.7. นักเรียนสามารถน�ำเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้

2.2. ก�ำหนดเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด
กิจกรรมมีขอบข่ายเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ 1 สร้างแรงจูงใจ มีเนื้อหา
และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชุ ด กิ จ กรรมที่ 2 สร้ า งองค์ ค วามรู ้
มี เ นื้ อ หาและกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความหมายและ
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
ชุ ด กิ จ กรรมที่ 3 สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
มีเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการคิดและการเลือก
หัวเรือ่ งหรือปัญหาทีจ่ ะศึกษาการจัดท�ำเค้าโครงของโครง
งานวิทยาศาสตร์
2.3 ก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยพิจารณา
ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาในชุด
กิจกรรมแต่ละชุด ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ ได้แก่ การน�ำ
เสนอข้อมูล เล่าเรื่อง/ เหตุการณ์ ให้ค้นคว้า/ อ่านเรื่อง
อภิปราย/ พูดคุย สนทนาเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้
เดิมทีเ่ พิง่ เรียนมารูม้ าแล้วเป็นตัว กระตุน้ ให้นกั เรียนสร้าง
ค�ำถาม ก�ำหนดประเด็นที่จะศึกษา
2. ขั้นส�ำรวจและค้นหา ได้แก่ การจัด
กิจกรรมหรือสถานการณ์เพือ่ กระตุน้ ยัว่ ยุ หรือท้าทายให้
นักเรียนตืน่ เต้น สงสัย อยากรูอ้ ยากเห็น หรือขัดแย้ง เพือ่
น�ำไปสู่ การแก้ปญ
ั หา การศึกษา ค้นคว้า หรือการทดลอง
3. ขั้ น อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป ได้ แ ก่
การให้นักเรียนด�ำเนินการส�ำรวจ ทดลอง ค้นหา และ
รวบรวมข้อมูล วางแผนก�ำหนดการส�ำรวจตรวจสอบ หรือ
ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบตั ิ เช่น สังเกต วัด ทดลอง
รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ
4. ขัน้ ขยายความรู้ ได้แก่ การให้นกั เรียน
น�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจและค้นหามา วิเคราะห์ แปล
ผล สรุปและอภิปราย พร้อมทัง้ น�ำเสนอผลงานในรูปแบบ
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ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผัง ผลงานมีความ
หลากหลาย
5. ขั้นประเมินได้แก่ การให้นักเรียนท�ำ
ใบกิจกรรมและท�ำแบบทดสอบประจ�ำชุดกิจกรรม
3. ขั้ น การสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์
การสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย คู่มือ
ครู คูม่ อื นักเรียน ใบความรู.้ ใบกิจกรรม. แผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบทดสอบประจ�ำชุดกิจกรรมและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์แผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเนื้อหาเป็น 3
ชุดกิจกรรมย่อยๆ ชุดกิจกรรมและแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ผ่านการตรวจพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (Item
Objective Congruence Index) (สมนึก ภัททิยธนี,
2546, 221) ส�ำหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนน�ำไปวิเคราะห์คา่ ความยาก อยูร่ ะหว่าง .30-.75 ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ .20-.60 ค่า ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .80
4. ขั้นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
การตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการตรวจ
สอบคุณภาพของชุดกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้
4.1 น�ำชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและน�ำไปปรับปรุงแก้ไข
4.2 น�ำชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่
ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out ) กับ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ของโรงเรียนแกลง “
วิทยสถาวร ” อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยทดลองใช้แบบรายบุคคล กลุ่มเล็ก และ
กลุ่มใหญ่
5. ขั้นการประเมินผลประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
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น�ำชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้สอน
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โรงเรียน
ช� ำ นาญสามั ค คี วิ ท ยา ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดระยอง จ�ำนวน 40 คน ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ด�ำเนินการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยน�ำคะแนนเฉลีย่ จากการท�ำแบบทดสอบ
ประจ�ำชุดกิจกรรม 3 ชุด ของนักเรียนทัง้ หมด มาคิดเป็น
ร้อยละ เทียบเกณฑ์ 80 ตัว แรก(E1)และคะแนนเฉลี่ย
จากการท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและคะแนนจากการปฏิบัติการจัดท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ทัง้ หมดมาคิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ 80 ตัว
หลัง(E2) โดยใช้สูตร E1// E2 ของ ทักษิณา วิไลลักษณ์
(2551 ,หน้า 115)
E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ
E2 =ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่ง
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยหาค่า t-test (Dependent
sample)

ผลการวิจัย
การวิจัยได้ผล ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือ
นักเรียน ใบความรู้. ใบกิจกรรม. แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบประจ�ำชุดกิจกรรมและแบบทดสอบวัดผล
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
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลัง
ส�ำรวจและค้นหา (exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อ เรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อน
สรุป (explanation) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ขั้นประเมิน (evaluation)
ตามสมมุติฐานก�ำหนด
2. ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
81.63/84.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนดไว้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

60
100

653
3379

81.63
84.49

แบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดทำ�โครงงาน

N = 40
จากตารางที่ 1 พบว่า พบว่า นักเรียนท�ำแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 81.63 และท�ำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดท�ำโครงงานด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 84.49 ดังนั้นชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ
81.63/84.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก�ำหนด
การทดสอบ

N

x

S.D.

ก่อนเรียน

40

34.93

5.12

หลังเรียน

40

50.15

5.08

∑D

∑D2

t

609

9,289

*146.04

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t (.05, df =39 ) = 1.642 (ทดสอบทางเดียว)
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อภิปรายผล
การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ผลการวิจัยและ
การอภิปรายผลตามจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า ชุดกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.63/84.49
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ
โดยมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ
เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม ศึกษาปัญหาการเรียนรู้
ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คัดเลือกเนื้อหาเพื่อท�ำเป็นชุดกิจกรรม
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ก� ำ หนดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ การเรี ย นรู ้ ใ ห้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของชุด
กิจกรรม และน�ำชุดกิจกรรมทีส่ ร้างขึน้ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านความถูกต้องและความยากง่าย
ของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม นอกจากนี้ชุดกิจกรรม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังมีการทดสอบประสิทธิภาพตามขั้น
ตอนของทักษิณา วิไลลักษณ์ (2551 ,หน้า 115) โดย
ท�ำการทดสอบแบบเดี่ยวกับนักเรียนที่มีผลการเรียน สูง
กลาง ต�่ำ และแบบกลุ่มเล็ก จ�ำนวน 9 คน เพื่อหาข้อ
บกพร่องของชุดกิจกรรมในด้านความถูกต้อง ชัดเจนของ
ภาษา ความเหมาะสมของใบงานและแบบฝึกหัดของชุด
กิจกรรม และเวลาที่ใช้ในการท�ำกิจกรรม จึงมีการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของชุดกิจกรรม ก่อนน�ำไปทดลอง
ภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง
ชุ ด กิ จ กรรมที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี เ นื้ อ หาของ
กิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้
และสอดคล้องกับแนวคิดของนิพนธ์ ศุขปรีดี (2525,หน้า
46)ทีก่ ล่าวไว้วา่ การจัดประสบการณ์การเรียนไปทีละขัน้
ตอนย่อยๆเพือ่ น�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายเช่น เริม่ ต้นจาก
เนือ้ หาทีง่ า่ ยไปหายาก มีตวั อย่างและกิจกรรมให้นกั เรียน
ฝึกใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้เกี่ยวกับ
การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น การก�ำหนดปัญหาต้อง
ใช้ทักษะการสังเกต ในการศึกษาค้นคว้าต้องใช้ทักษะ
การทดลอง การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติและ
การบันทึกผลการทดลอง ทักษะการตั้งสมมติฐานและ
ตัวแปร ในการสรุปผลการทดลองต้องใช้ทักษะการจัด
กระท�ำและการสื่อความหมายข้อมูล รวมทั้งทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป เป็นต้น นอกจาก
นี้ การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ยังมีกระบวนการกลุ่ม เป็นการ
ฝึกให้นักเรียนท�ำงานร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ภายในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการ
วางแผนอย่างรอบคอบเป็นขัน้ ตอน บันทึกผลตามความ
เป็นจริง และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล
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ชุดกิจกรรมที่ 1 สร้างแรงจูงใจ มีเนื้อหาและ
กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มีเนื้อหาและ
กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความหมายและประเภทของโครง
งานวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์ผลงาน มีเนื้อหา
และกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการคิดและการเลือกหัวเรื่อง
หรือปัญหาที่จะศึกษาการจัดท�ำเค้าโครงของโครงงาน
วิทยาศาสตร์
นอกจากการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์จะเน้นให้
ผูเ้ รียนใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว การน�ำ
โครงงานวิทยาศาสตร์มาจัดเป็นชุดกิจกรรมยังมีสว่ นช่วย
ให้การเรียนการสอนสะดวกสบายขึ้น ดังที่ บุญเกื้อ ควร
หาเวช (2543, หน้า 110) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
ชุดกิจกรรม ว่าช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ฝึกการตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผู้อื่น
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
อย่างมีระบบและมีกจิ กรรมการเรียน การสอนทีม่ งุ่ เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ใน การแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ชดุ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ตั้งไว้
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ทสี่ ร้างขึน้ เป็นกิจกรรม
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วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้
มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ได้
พัฒนากระบวนการคิด เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ ดัดแปลงหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ออกแบบ
การทดลองซึ่งเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่มีคุณค่าฝึกการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งด้วยตนเองและการร่วมงาน
กั บ ผู ้ อื่ น ตลอดจนความเชื่ อ ในหลั ก การและเหตุ ผ ล
ความรู้ ความจริงที่พิสูจน์ได้ เป็นไปตามที่ สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530) อ้าง
ถึงใน บูรชัย ศิริรมหาสาคร, 2548, หน้า 10) กล่าวถึง
หลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มวางแผน
และด�ำเนินการศึกษาด้วยตนเอง รวมทัง้ ธีระชัย ปูรณโชติ
(2531, หน้า 3) กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ช่วย
ส่งเสริมให้จดุ มุง่ หมายของหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์สัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนา
ให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท�ำเป็นและมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ซึ่งชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นสอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของโครง
งานวิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยให้นักเรียนก�ำหนดปัญหา
หรือเลือกหัวข้อทีส่ นใจ แล้วด�ำเนินการวางแผนการศึกษา
ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การทดลองและสรุปผลการ
ศึกษาค้นคว้า จึงส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับ
แนวคิดของลัดดา ศุขปรีดี (2523,หน้า 31)ได้กล่าวไว้
ว่า ชุดกิจกรรมช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนอย่าง
น่าเชื่อถือได้เพราะชุดการสอนผลิตขึ้นด้วยวิธีการเข้าสู่
ระบบ โดยมีการทดลองใช้ และปรับปรุงจนกระทั่งแน่ใจ
ว่าได้ผลดีหลายครั้ง
จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เพราะ
ผู้เรียนสามารถค้นหาค�ำตอบของปัญหาที่ตนเองสงสัย

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์จากการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
สามารถน�ำความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เป็นการบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ เรี ย นได้ เ ป็ น ผู ้ เรี ย นรู ้ แ ละ
ค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่นคือให้ได้ทั้งกระบวนการ
และองค์ความรู้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ก่อนด�ำเนินการสอนด้วยชุดกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรอธิบายวิธีการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมอย่างละเอียดให้นักเรียนเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม และขณะที่นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยให้ค�ำ
ปรึกษาเพื่อให้ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
1.2 การคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยาก ครูควรกระตุ้นให้นักเรียน
เลือกปัญหาที่สนใจจริง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น
ในการแสวงหาค�ำตอบของปัญหานั้นๆ
1.3 การท� ำ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ต ้ อ ง
เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา
ผู ้ ป กครองและผู ้ เชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนท�ำ ครูผู้สอน ควรประสานงาน
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้การท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
1.4 การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์อาจต้องใช้
เวลานาน ครูควรใช้เวลานอกห้องเรียนเพิ่มเติมในการจัด
กิจกรรมบางส่วน เช่น การทดลองหรือการเก็บข้อมูลทีไ่ ม่
สามารถท�ำเสร็จสิ้นในชั่วโมงเรียน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยต่อไป
2.1 ควรมี ก ารสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรสร้างชุดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเข้า
มามีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอื่นๆ
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4*
The Delelopment Of Eelectronic Book In Science On The Topic Of
Solar System For Prathomsuksa 4
พจนา ศรีกระจ่าง**
รศ.ลัดดา ศุขปรีดี***

บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งระบบสุรยิ ะ ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ งระบบสุรยิ ะส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งระบบ
สุริยะของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน ทีม่ ตี อ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เรือ่ งระบบสุรยิ ะชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร)
จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 20 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test )
ผลการวิจยั พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง ระบบสุรยิ ะ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.54/86.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งระบบสุรยิ ะชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
4.50 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54
คำ�สำ�คัญ : 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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**นิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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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

บทนำ�
วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมโลก
ปัจจุบันและอนาคต และวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ�ำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอด
จนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน
และการท�ำงาน วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาวิธีคิด ทั้งความ
คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์
มีทักษะส�ำคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบ
ได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนัน้ ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นสามารถ
น�ำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92)
ดาราศาสตร์ (Astronomy) คื อ สาขาหนึ่ ง
ของวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริงในจักรวาล (วิภู
รุโจปการ, 2550, หน้า 12) ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ
ได้บรรจุเนื้อหาสาระลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ส�ำหรับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 มาตรฐาน ว 7.1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
ระบบสุริยะ ก�ำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้ดังนี้
“ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
และมีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ คือ ดาวเคราะห์แปดดวง
ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุ
ขนาดเล็กอื่น ๆ ส่วนผีพุ่งไต้ อุกกาบาต อาจเกิดมาจาก
ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ ”
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 87)
“จากประสบการณ์ในการสอนสาระวิทยาศาสตร์ของ
ผู้วิจัย นักเรียนที่เรียนเนื้อหานี้มาแล้วส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเรื่องระบบสุริยะ เนื่องจากเป็น
เรื่องที่อยู่ไกลตัว เนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรม ผู้เรียน
ไม่สามารถเห็นของจริงได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล และอ่านหนังสือแบบ
เรียนเพียงอย่างเดียวเป็นเรือ่ งยากทีผ่ เู้ รียนจะเข้าใจเนือ้ หา
ทุกคน ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนจะมีระดับการรับรู้
และการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนบางคนสามารถเรียน
รู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ได้ช้า ท�ำให้ผล 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 และโรงเรียนวัดแสลง(เขมราษฎร์วทิ ยาคาร)
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.28 และในมาตรฐาน ว 7.1
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.45 (ส�ำนักทดสอบทางการ
ศึกษา, 2554) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีผลการประเมิน
ค่อนข้างน้อยในด้านของเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้นสื่อการ
เรียนการสอนจึงมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสังคมโลกใน
ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่โลกไร้พรมแดนการใช้
สือ่ ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทมากขึน้ ด้วย
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2553, หน้า 23) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Book) หรือที่นิยมเรียกว่ากันอย่างแพร่หลายว่า e-book
เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านวงการหนังสือ ห้องสมุด และ
เทคโนโลยีการศึกษา ทัง้ นีเ้ พราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
น�ำเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีศักยภาพทั้งด้าน
การบันทึก และการน�ำเสนอ การถ่ายส่งเนื้อหาสาระหรือ
องค์ความรู้สู่ผู้อ่านในรูปของสัญญาณดิจิตอล (จิระพันธ์
เดมะ, 2545, หน้า 1- 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
สร้างจุดเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์
ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้
และอีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญคือ สามารถปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาซึ่งสมบัติเหล่านี้ไม่มีในหนังสือ
ธรรมดาทั่วไป (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2551, หน้า 14)
จากข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท�ำให้ผู้วิจัย
เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 โดยผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบให้มเี นือ้ หาสอดคล้อง
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยสมบัติและ
จุดเด่นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการน�ำเสนอเนือ้ หา
สาระในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับสื่อนับเป็นสื่อที่
น�ำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาผสมผสานกับ

การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เหมาะ
สมสอดคล้องกับความต้องการและวัยของผู้เรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติของระบบสุริยะได้
ดียิ่งขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จะเป็นสื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระ
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อใช้เป็นสื่อและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ ข องผู ้ เรี ย นอย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง
ระบบสุริยะส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ของ
นั ก เรี ย นก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อน
การเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเครือข่าย 9 วัดพัฒนา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต
1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 9 โรงเรียน
จ� ำ นวนนั ก เรี ย น 206 คน ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย น
วัดดอนตาล โรงเรียนวัดทองทัว่ โรงเรียนวัดแสลง โรงเรียน
วัดจันทนาราม โรงเรียนวัดพลับพลา โรงเรียนวัดโป่งแรด
โรงเรี ย นวั ด คมบาง โรงเรี ย นวั ด เนิ น สู ง และโรงเรี ย น
วัดเนินยาง
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสลง
(เขมราษฎร์วิทยาคาร) จ�ำนวน 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
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
สร้างขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบข่ายเนื้อหา ดังนี้ ข้อมูล
พื้นฐานระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก
ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาว
เนปจูน ดาวเคราะห์แคระ และวัตถุอื่น ๆ ในระบบสุริยะ
4. ระยะเวลาการทดลอง
ท�ำการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2555 ใช้เวลา 14 ชั่วโมง
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษา ปีที่
4 เรือ่ ง ระบบสุรยิ ะ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิจยั โดยน�ำแนวคิด
กระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนของฉลอง ทับศรี (2549, หน้า 12) มาใช้ใน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้น
ตอนดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
1.1 วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัย
ได้ศกึ ษาข้อมูลสภาพปัญหาของนักเรียน และครูผสู้ อนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสัมภาษณ์ พบว่า เรื่องระบบ
สุริยะมีเนื้อหาที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก และผู้สอนขาด
สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำ
1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษามาตรฐาน
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดาราศาสตร์และ
อวกาศ เพือ่ ให้ทราบถึงตัวชีว้ ดั ขอบข่ายของเนือ้ หาสาระ
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
ผู ้ วิ จั ย ออกแบบเนื้ อ หาบทเรี ย น ล� ำ ดั บ ขั้ น
ตอนการท�ำงานและวิธีการน�ำเสนอในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้
2.1 การก�ำหนดจุดประสงค์ ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
2.2 ก�ำหนดเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาหนังสือเรียน
คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรื่องระบบสุริยะ น�ำมา
วิเคราะห์เนื้อหาแล้วก�ำหนดเป็นหัวเรื่องของบทเรียน
2.3 การออกแบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ผูว้ จิ ยั ออกแบบขัน้ ตอนการท�ำงานและวิธนี ำ� เสนอหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ดังนี้

บทความ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556
หน้าปก
คานา
คาชี้แจง
สารบัญ

จุดประสงค์

แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน

แบบทดสอบ
หลังเรี ยน

บทเรี ยน

ออกจากบทเรี ยน
เอกสารอ้างอิง
ผูจ้ ดั ทา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพที่ 1ภาพที
แผนผัง่ แสดงโครงสร้
างการทางานของหนั
งสื ออิเล็กทรอนิกงส์สืออิเล็กทรอนิกส์
1 แผนผังแสดงโครงสร้
างการทำ�งานของหนั

3.1.5 เขียนแผ่น CD โดยใช้โปรแกรม
3. ขั้นการพัฒนา (Development)
3.
ขั
้
น
การพั
ฒ
นา
(Development)
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น�ำรูปแบบเนื้อหาที่ออกแบบ Nero Burning Rom
ารู ปแบบเนื
ฒนาเป็จัดนท�หนัำคูงสื่มอืออิการใช้
เล็กทรอนิ
้ ผวู ้ จิ ยั กได้
ไว้มาพัฒนาเป็นหนังสือขัอิ้นเล็ตอนนี
กทรอนิ
ส์โนดยมี
ล�ำดับ้ อขัหาที
้น ่ออกแบบไว้มาพั3.2
หนักงส์สืโอดยอิเล็กทรอนิกส์
มีลาดับขั้นตอนดังนี้
ตอนดังนี้
3.3 ตรวจสอบข้อผิดพลาดการท�ำงานของ
3.1 การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดี
3.1.1 นาแผนเรื่ องราวบทเรี ยน (Storyboard) ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วมา
3.1.1 น� ำ แผนเรื่ อ งราวบทเรี ย น
3.4 น� ำ เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบ
สร้างเป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ออกแบบไว้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 4.0
(Storyboard) ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปรับปรุง ตามค�ำแนะน�ำ
3.1.2 สร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างปุ่ ม Macromedia Flash CS3
มาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามทีอ่ อกแบบไว้ โดย
3.5 น�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล้ว
3.1.3 ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3
ใช้โปรแกรม Adobe Captivate 4.0
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
3.1.4 ทาการบันทึกเสี ยงอ่านประกอบบทเรี ยนโดยใช้โปรแกรม Sound Forge 8
3.1.2 สร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างปุ่ม ตามข้อเสนอแนะ
3.1.5 เขียนแผ่น CD โดยใช้โปรแกรม Nero Burning Rom
Macromedia Flash CS3
3.6 ขั้นทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัย
3.2 จัดทาคู่มือการใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
3.1.3 ตกแต่ ง ภาพโดยใช้ โ ปรแกรม ท� ำ การทดลองใช้ แ ละปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพแก้ ไขหนั ง สื อ
6
อิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นดังนี้
Adobe Photoshop CS3
3.1.4 ท�ำการบันทึกเสียงอ่านประกอบ
3.6.1 ทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง น�ำหนังสือ
บทเรียนโดยใช้โปรแกรม Sound Forge 8
อิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตาลซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมี
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ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ สภาพบริบทพื้นฐาน
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง จ�ำนวน 3 คนโดย
ท�ำการทดลองใช้กบั นักเรียนทีละคน เลือกนักเรียนทีม่ ผี ล
การเรียนดี ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน เพื่อตรวจ
สอบในเรือ่ งล�ำดับขัน้ ตอนของการน�ำเสนอโดยสังเกตการ
เรียนของนักเรียน ข้อบกพร่องด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อ
ความหมาย การใช้ภาษา ภาพประกอบ ล�ำดับขั้นตอน
การท�ำงานของโปรแกรม ผลการสังเกตพบว่าปุม่ เชือ่ มโยง
หน้าดาวพุธใช้ไม่ได้ ผูว้ จิ ยั ได้แก้ไขท�ำปุม่ เชือ่ มโยง (Link)
ใหม่ และทดสอบการใช้งานสามารถท�ำงานได้ราบรื่น
3.6.2 ทดสอบกลุ ่ ม เล็ ก น� ำ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด้ปรับปรุงแก้ไขมาทดลองใช้กบั นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตาล จ�ำนวน 6
คน ที่มีระดับผลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อน ซึ่งไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างโดยผูส้ อนแนะน�ำการใช้ในช่วงแรก และคอย
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน จับเวลาความเหมาะสมของ
เนือ้ หาขณะนักเรียนอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า
เนื้อหาในแต่ละบทสามารถเรียนจบใน 1 ชั่วโมง
3.6.3 ทดลองกลุ ่ ม ใหญ่ น� ำ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนตาล
จ�ำนวน 15 คน โดยในการทดลองนั้น ได้ให้นักเรียน
ท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
หลังจากนั้นจึงให้เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และท�ำ
แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน เมื่อเรียนบทเรียนครบ 12
บทเรียนแล้วให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน และท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ ที่
มีตอ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ระบบสุริยะส�ำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพ 82.33/84.22 เป็นไปตามตามเกณฑ์
80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สงู กว่าก่อน
เรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ย 4.41 ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้คอยสังเกต
พฤติกรรมเพือ่ ตรวจสอบความสามารถในการท�ำงานของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รียนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กอ่ นทีจ่ ะน�ำไปใช้จริง เมือ่
เรียนจบแล้วผู้วิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น�ำเสนอ
เนื้อหาได้ถูกต้องและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
4. ขั้นการน�ำไปใช้ (Implementation)
ผู้วิจัยน�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ�ำนวน 20 คน ผู้วิจัย
ด�ำเนินการทดลองดังนี้
4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์และข้อตกลงวิธีใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนทราบ
4.2 นั ก เรี ย นศึ ก ษา คู ่ มื อ การใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์จากแผ่นโปรแกรม
4.3 นักเรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อ
ศึกษาความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
4.4 ด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “ระบบสุริยะ” เครื่องคอมพิวเตอร์ 1
เครื่องต่อจ�ำนวนนักเรียน 1 คน นักเรียนสามารถอ่านซ�้ำ
ได้ตามความต้องการให้นกั เรียนอ่านทีละบท ใช้เวลาเรียน
วันละ1 ชั่วโมงในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ เมือ่ ทบทวนเนือ้ หา
ตามต้องการแล้วท�ำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
4.5 น�ำคะแนนที่ได้จากการท�ำแบบฝึกหัดไป
วิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียน เทียบเกณฑ์ 80 ตัวแรก
(E1)
5. ขั้นการประเมิน (Evaluation)
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีการประเมินผล ดังนี้
5.1 เมื่อเรียนจบบทเรียนท�ำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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5.2 นักเรียนท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ ง ระบบสุรยิ ะ
5.3 น�ำคะแนนที่ได้จากการท�ำแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์
เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อน
และหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5.5 น�ำผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์เพื่อหา
ระดับความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน
โดยด�ำเนินตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับแนวทางวัดผลและ
ประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
และวิ ธี ก ารสร้ า งแบบทดสอบวิ ธี ก ารหาคุ ณ ภาพแบบ
ทดสอบ
1.2 ก�ำหนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้
1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมเนือ้ หา
และตัวชี้วัดที่ก�ำหนด จ�ำนวน 35 ข้อ
1.4 น�ำแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เสนออาจารย์ผู้
ควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง
น�ำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบลักษณะข้อสอบ และความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์

1.5 น�ำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง
5 ท่าน ไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์ตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไป น�ำไปใช้เป็นแบบทดสอบ จ�ำนวน 35 ข้อ น�ำแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิไ์ ปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) ที่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างทีผ่ า่ นการเรียนเรือ่ ง ระบบสุรยิ ะมาแล้ว
จ�ำนวน 24 คน เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ได้แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง .20 - .80 และ
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ตัดข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่าย (P) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ต�ำ่ กว่าเกณฑ์
เหลือแบบทดสอบจ�ำนวน 30 ข้อ แล้วน�ำมาหาค่าความ
เชื่อมั่นข้อสอบ ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.78
2. แบบส�ำรวจความพึงพอใจของนักเรียน
ในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสุริยะ ซึ่งวัดความ
พึงพอใจด้านเนื้อหาและเทคนิคการผลิต แบบส�ำรวจ
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ น�ำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบความตรงเชิงเนือ้ หาและลงความคิดเห็นเพือ่ หาดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 และน�ำมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α- Coefficient) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบส�ำรวจความ
พึงพอใจ เท่ากับ 0.53

ผลการวิจัย
1. ได้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอ มีเสียงประกอบ ค�ำบรรยาย
ในบทเรียน ผู้เรียนสามารถฟังเสียงอ่านจากในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
สาระในเล่มและสามารถเชือ่ มโยงกับเว็บไซต์ภายนอกเมือ่
มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ผลดังภาพ
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ภาพที่ 1 หน้าปกของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 2 หน้าสารบัญใช้เมาส์คลิกเลือกหัวข้อ
ที่ต้องการศึกษา

ภาพที่ 3 หน้าบทเรียนให้นักเรียนเลือกศึกษาบทเรียน
ที่ต้องการ

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างเนื้อหาของของบทเรียน

2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์
4. ผู ้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หนั ง สื อ
80/80 ได้ 83.54/86.83 เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก�ำหนดไว้ อิเล็กทรอนิกส์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องระบบ
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนทีเ่ รียน สุรยิ ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับความ
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ระบบสุริยะ ปรากฏว่า พึงพอใจระดับมาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่ งระบบสุรยิ ะส�ำหรับนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดแสลง ตามเกณฑ์ 80/80
การทดสอบระหว่างเรียน
จำ�นวนผู้เรียน ค่าเฉลี่ย
E1
20
100.25
83.54

การทดสอบหลังเรียน
จำ�นวนผู้เรียน ค่าเฉลี่ย
E2
20
26.05
86.83

ประสิทธิภาพ
( E1/ E2 )
83.54/86.83

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบระหว่างเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.54/86.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้คือ 80/80
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียน
โรงเรียนวัดแสลงก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผลการเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
20
20

x
17.85
26.05

SD
1.23
0.89

∑D

∑D2
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1,382

t
26.21**

t ( .01,19 ) = 2.539
จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งระบบสุรยิ ะ ของนักเรียน
โรงเรียนวัดแสลง หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สงู กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนวัดแสลงที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายการประเมิน
1. การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน
2. ตัวอักษรในบทเรียนมีรูปแบบสวยงาม อ่านง่าย
3. สีตัวอักษรสวยงามน่าสนใจ
4. รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
5. เสียงบรรยายมีความชัดเจน
6. ภาพวีดีโอและภาพเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจ
7. การโต้ตอบกับบทเรียนมีความเหมาะสม
8. การใช้งานและควบคุมบทเรียนสะดวกและง่าย
9. นักเรียนสามารถใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
10. คำ�ถามในแบบทดสอบมีความชัดเจน
รวม

x

SD

ระดับความพึงพอใจ

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

4.50

0.54

มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจของ
นักเรียนโรงเรียนวัดแสลงที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ 0.54

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 สรุปอภิปรายผล ผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 83.54/86.83 ซึ่งมีค่าตาม
เกณฑ์ 80/80 ถือว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสามารถน�ำ
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ที่เป็นเช่นนี้
เนือ่ งจาก ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็น
ระบบตามขั้นตอนการวิจัย โดยน�ำแนวคิดกระบวนการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ดั้งเดิม (Generic Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
ขัน้ การวิเคราะห์ ขัน้ การออกแบบ ขัน้ การพัฒนา ขัน้ การน�ำ
ไปใช้ และขั้นการประเมิน มาใช้ในการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ด้านเนือ้ หา เทคนิคการผลิต และการวัดประเมินผล แล้ว
น�ำมาปรับปรุงแก้ไข ตามค�ำแนะน�ำ มีการทดลองใช้
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ำไปใช้เก็บข้อมูลจริง ท�ำให้ได้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพก่อนน�ำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมพร (ตันพิพัฒน์)
เลาหจรัสแสง (2541, หน้า 27) ที่กล่าวว่า การออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีคุณภาพจะต้องก�ำหนดขั้นตอนการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อน ขั้นตอนในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นขั้นตอน ที่ส�ำคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งจะช่วยท�ำให้การ
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พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท�ำคะแนน
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง
กว่ า คะแนนแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ก่อนเรียนที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนรู้โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมามากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากผู้วิจัยได้ออกแบบ ให้
นักเรียนสามารถเลือกเรียนเนือ้ หาได้ตามความสนใจ และ
สามารถทบทวนบทเรียนได้ โดยไม่จ�ำกัดเวลาช่วยให้
ผู้เรียนเกิดทักษะความช�ำนาญและจดจ�ำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับบลูม (Bloom, 1976 ) ที่กล่าวว่า คนทุก
คนหรือเกือบทุกคนสามารถเรียนรู้วิชาใด ๆ ได้ถึงระดับ
หรือเกณฑ์ ที่ก�ำหนดถ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและให้เวลาส�ำหรับการเรียนวิชา
นั้นมาก ๆ เพียงพอแก่ความสามารถที่จะเรียนและใน
ระหว่างทีเ่ รียนผูเ้ รียนจะได้รบั ความช่วยเหลือและแก้ไขข้อ
บกพร่องในการเรียนอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใส่เสียงบรรยายเพือ่ ช่วย
นักเรียนทีอ่ า่ นหนังสือไม่คล่องสามารถเรียนรูโ้ ดยฟังเสียง
อ่าน จากบทเรียน ซึง่ สอดคล้องกับถนอมพร (ตันพิพฒ
ั น์)
เลาหจรัสแสง (2541, หน้า 45) ที่กล่าวไว้ว่า หากผู้เรียน
มีประสิทธิภาพทางการอ่านต�ำ่ การใช้ภาพและเสียงในการ
ชีแ้ นวทาง ถือว่าเป็นทางเลือกของการชีแ้ นวทางการเรียน
รู้ที่เหมาะสมกว่าการใช้ข้อความเพียงอย่างเดียว
3. การศึก ษาความพึงพอใจของนัก เรียนที่มี
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมาก (x= 4.50 ) เนื่องจากผู้วิจัย
ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง
(Hypermedia Books) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
สาระในเล่มและสามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก
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เมื่ อ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต นอกจากนี้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ยังมีการน�ำเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระแบบ
สื่อผสมที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง และ
เสียงบรรยายประกอบ มีวีดีทัศน์สรุปเนื้อหาบทเรียนใน
แต่ละบท สอดคล้องกับ นภาภรณ์ ธัญญา (2551, หน้า
32 ) ที่กล่าวว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมการสอนโดยใช้
เทคนิคเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนและ
ระหว่างเรียน มีแบบฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์หาค�ำตอบได้
ท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนุกกับการเรียนและมี
ความสนใจการเรียนมากยิง่ ขึน้ ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้นกั เรียน
มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรือ่ งระบบสุรยิ ะ
ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามหลักการ ของ พิสุทธา อารี
ราษฎร์ (2551, หน้า 174) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้า
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อสื่อ จะเป็นผลท�ำให้นักเรียน
ยอมรับและตอบสนองการเรียนด้วยความเต็มใจโดยการ
สนใจเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ มีผลท�ำให้นกั เรียน
มีผลการเรียนดี

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การน�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ควรแนะน�ำ
วิธีใช้ให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบ การใช้และการวัดผล
ประเมินผลก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดจาก
การเรียนรู้อย่างแท้จริง
2. ในระหว่างการทดสอบวัดและประเมินผล ครู
ควรสร้างความตระหนัก และให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญ
ของการทดสอบเพื่อให้ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นสื่อสอน
ซ่อมเสริมและทบทวนเนื้อหาส�ำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า
ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลง
บนเว็บไซต์เพราะผู้เรียนสามารถเรียน บนเครือข่ายได้
สะดวกขึ้น
2. ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เกม แบบ
จ�ำลองระบบสุรยิ ะเพือ่ ให้นกั เรียน เกิดการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา*
Factors Affecting Chinese Students’ Achievement
In The Burapha University
FANG MEI QIN**
ภารดี อนันต์นาวี***

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย
บูรพา กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้แก่ นักศึกษาจีนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาจ�ำนวน 198 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของนักศึกษาจีน ปัจจัยด้านผู้เรียน
ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ .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�ำแนกตามระดับปริญญา 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 (X5 ) การท�ำงานระหว่างเรียน ( X7 ) แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม ( X22 )
โดยมีอ�ำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบดังนี้ = 2.867 + .397 ( X5 ) +
.208( X7 ) -.402(X22)

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา 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 ( X5 ), work during study period (X7), society
motivation and pressure (X22) with cooperative prediction at 16.20 percent as show in following
prediction raw score equation:
Ŷ = 2.867 + .397 ( X5 ) + .208(X7) -.402(X22)

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555 - 2558)
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มียุทธศาสตร์ที่ว่าการปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยและพัฒนา และการ
ฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาคในสาขาที่มีศักยภาพใน
การแข่งขัน โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตรร่วมกับสถาบัน
ต่ า งประเทศ เพื่ อ ความเป็ น สากลของการศึ ก ษาและ

รองรับตลาดแรงงานนานาชาติ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงได้มีโครงการรับอาจารย์และ
นักศึกษาจากแต่ละประเทศเข้าร่วมโครงการเป็นประจ�ำ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา ลักษณะกิจกรรม
มีทั้งไปท�ำวิจัยร่วมกันเข้าฟังบรรยายในชั้นเรียน ศึกษา
ดูงานสังเกตการจัดการศึกษา เรียนภาษาต่างประเทศ
เพื่อนบ้าน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความร่วม
มือกันและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการกัน (สุวิชัย
โกศัยยะวัฒน์, 2551) จากนโยบายและโครงการดังกล่าว
เห็นถึงบทบาทส�ำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการ
ศึกษานานาชาติ ปัจจุบันสถาบัน
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อุ ด มศึ ก ษาไทยจ� ำ นวนมากเปิ ด หลั ก สู ต ร
นานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน
มากกว่า 727 หลักสูตร 588 สาขาวิชา ทั้งในปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเหล่านี้
ได้ดึงดูดให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน
อุดมศึกษาไทยทั้งในสังกัดและในก�ำกับของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุ ดมศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในช่วงเวลาตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎคม 2553 จ�ำนวน
103 แห่ง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มี
นักศึกษาต่างชาติจ�ำนวน 20,155 คน มีนักศึกษาจีนมี
จ�ำนวน 9,329 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 เป็นอันดับ
หนึง่ ของนักศึกษาต่างชาติ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2553) โดยการจัดการศึกษามุง่ เน้นคุณภาพ
ผลสัมฤทธิม์ กั จะถูกน�ำมาเป็นประเด็นในการศึกษาเสมอ
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแสดงถึงความ
ส�ำเร็จของการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ถูกน�ำใช้วัดความส�ำเร็จ
ด้านการเรียนของผูเ้ รียน (สุรตั น์ เตรียวเจริญ, 2543, หน้า
2) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558
มีนโยบายการศึกษาที่จะด�ำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ว่า เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ (ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554, หน้า 88)
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประจ�ำภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ การจัดการศึกษามีมาตรฐาน วิสัยทัศน์
ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาคื อ สร้ า งคนคุ ณ ภาพ สร้ า ง
ปัญญาให้แผ่นดินด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล
เพื่อน�ำพาสังคมสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
การพัฒนาและการเข้าสู่สากลของมหาวิทยาลัยบูรพามี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษามีจ�ำนวนไม่น้อย

อีกทัง้ ยังท�ำให้มหาวิทยาลัยปรับรุงด้านการจัดการศึกษา
ด้านบริการและด้านต่างๆมาตลอด และพัฒนาเพื่อเดิน
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
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรทัว่ ไปต่างๆ แต่นกั ศึกษา
จีนยังประสบปัญหาในการเรียนหรือในการเรียนและใน
ด้านต่างๆ ผลการวิจัยของ เหวย (Wei, 2553, pp. 7071) ได้สรุปความคิดเห็นของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
บูรพา 10 คนที่สอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนไว้ว่า
เมื่อนักศึกษาจีนมาเรียนที่ประเทศไทย ต้องปรับในด้าน
ภูมิอากาศ สังคม การเมือง กฎระเบียบสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทยและชีวติ ความ
เป็นอยูข่ องคนไทยมากยิง่ ขึน้ นักศึกษาจีนต้องเรียนรูด้ ว้ ย
ตัวเองพร้อม ๆ กับการปรับตัวให้สามารถเข้ากับกลุ่ม
เพื่อนที่เป็นชาวไทย อีกทั้ง นักศึกษาจีนส่วนมากไม่มี
ความตระหนักในการท�ำงานเป็นทีม ชอบต่างคนต่างท�ำ
นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจีนที่ไปท�ำงานพิเศษเพื่อหาเงิน
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้นักศึกษาจีนส่วนหนึ่งไม่มีเวลา
ท�ำการบ้านและอ่านหนังสือ ไม่สามารถทุม่ เทกับการเรียน
ได้อย่างเต็มที่ ท�ำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก จากสภาพ
และปัญหาดังกล่าว เนื่องจากว่ายังไม่เคยมีคนท�ำการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องมาก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจท�ำการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำ
ไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางให้นกั ศึกษาจีนในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาจีนดียงิ่ ขึน้ และเป็นข้อมูลแก่ผปู้ กครอง สถาบัน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษา
และการบริการส�ำหรับนักศึกษาจีนให้มีประสิทธิภาพสูง
ขึ้น ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานานาชาติของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว
ด้ า นสถานศึ ก ษา ด้ า นเพื่ อ นและสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
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�ำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และใช้เป็นข้อมูลแก่นกั ศึกษา
ในพัฒนาการปรับปรุงตนเอง เพือ่ ให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนดียิ่งขึ้น
2. ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถเป็ น ข้ อ มู ล แก่
ผู ้ ป กครอง ผู ้ ส อน มหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหาร
ส�ำหรับนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่าวชาติอื่น ๆ เพื่อให้
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจี น มหาวิ ท ยาลั ย
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 กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพา โดยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejci&Morgan,
1970, pp.608-610) โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified
random sampling) ตามคณะและระดับปริญญา ได้กลุม่
ตัวอย่างจ�ำนวน 201 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
3.1.1 ปัจจัยด้านผูเ้ รียน ประกอบด้วย1)
เพศ 2) เจตคติต่อการเรียน 3) การปรับตัว 4) นิสัยการ
เรีย 5) แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียน 6) ความถนัดทาง
ภาษาต่างประเทศ 7) การท�ำงานระหว่างเรียน
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 ปั จ จั ย ด้ า นเพื่ อ นและสั ง คม
ประกอบด้ ว ย 1) ความสั ม พั น ธ์ ใ นกลุ ่ ม เพื่ อ น 2)
แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม

หน้าที่ 170

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556

2. การทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีดังนี้
เรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
2.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 “ปัจจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม และสังคมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
1 ชุด แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม จีนมหาวิทยาลัยบูรพา” สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การ
เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ ถอดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และหา
2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้เรียน ด้าน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s
ครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม เป็น Product Moment Correlation Coefficient) และการ
ู แบบปกติ (Enter Multiple
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้ วิเคราะห์การถอดถอยพหุคณ
ด�ำเนินการสร้างตามกรอบแนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง Regression Analysis)
2.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content
Validity) ทดลองเครื่องมือกับนักศึกษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่ม ด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อน
ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คนได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ .27 และสั ง คมสามารถพยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา” สถิติที่ใช้ คือ การ
ถึง .90 และค่าความเชื่อมั่น .97
วิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) เพื่อเลือกสมการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำ�
พยากรณ์ที่ดีที่สุดโดยมีข้อตกลงเบื้องต้น ได้แก่ การ
ข้อมูล
แจกแจงของตัวแปรต้น และตัวแปรตามเป็นโค้งปกติ
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรต้นทุกตัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear)
จ�ำนวน 201 ฉบับ ได้กลับคืน 198 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
กับตัวแปรตาม ตัวแปรต้นทุกตัว จะไม่มีความสัมพันธ์
99 โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น�ำ
กันเอง เพื่อป้องกันปัญหา multicollinearity โดย
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทุกฉบับมาด�ำเนินการ
พิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance)
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
มีค่าไม่น้อยกว่า .20 ค่าปัจจัยการขยายตัวของความ
แปรปรวน (VIF) มีค่าน้อยกว่า 10 (กริช แรงสูงเนิน,
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2555, หน้า 38)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป สรุปผลการวิจัย
ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน
1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นักศึกษาจีนและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจี น
ตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
(x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
จ�ำแนกตามระดับปริญญา นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี
โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง นักศึกษาจีนระดับปริญญา
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โดยรวมอยู่ระดับดี นักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรวม
อยู่ระดับดีมาก
2. ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้าน
เพือ่ นและสังคมกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพา
2.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน มี 5 ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นิสัยการเรียน ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
การท�ำงานระหว่างเรียน ส่วนตัวแปรเพศและการปรับตัว
มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.1.2 ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว ระดั บ
การศึกษาของผู้ปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจและการ
สนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริการของสถานศึกษา ทั้ง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย
บูรพาอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.1.4 ปัจจัยด้านเพื่อนและสังคม ปัจจัย
แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย
บูรพาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยความ
สั ม พั น ธ์ ใ นกลุ ่ ม เพื่ อ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า
ในปัจจัยด้านผูเ้ รียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้าน
เพือ่ นและสังคม มี 15 ตัวแปรร่วมกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ได้
ร้อยละ 22 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ประกอบ
ด้วย เพศ เจตคติต่อการเรียน การปรับตัว นิสัยการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียน ความถนัดทางภาษาต่าง
ประเทศ การท�ำงานระหว่างเรียน รายได้ของครอบครัว
ต่อเดือนมากกว่า 75,000 บาท รายได้ของครอบครัวต่อ
เดือนน้อยกว่า 30,000 บาท การสนับสนุนจากครอบครัว
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การบริการของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน
แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม
3. ผลการสร้ า งสมการพยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาจาก
ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้าน
เพื่อนและสังคม
ตั ว แปรที่ ใช้ ใ นการสร้ า งสมการพยากรณ์ ผ ล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
ทีด่ ที สี่ ดุ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียน ( X5 ) และ
การท�ำงานระหว่างเรียน ( X7 ) แรงจูงใจและแรงกดดันทาง
สังคม (X22 ) ทั้ง 3 ตัวแปรสามารถร่วมกันสร้างสมการ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ŷ) ของนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร้อยละ 16.20 มีสมการพยากรณ์
ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = 2.867 + .397 (X5) + .208(X7) - .402(X22)

อภิปรายผล
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาจี น
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(x=2.96) เมือ่ จ�ำแนกตามระดับปริญญา พบว่า นักศึกษา
จีนระดับปริญญาตรีโดยรวมอยูร่ ะดับปานกลาง (x =2.84)
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นักศึกษาจีนระดับปริญญาโดยรวมอยูร่ ะดับดี (x =3.84)
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกโดยรวมอยู ่ ร ะดั บ ดี ม าก
(x =3.94) ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามเกณฑ์การส�ำเร็จตามหลักสูตรต้องได้ค่าระดับขั้น
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 นักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกตามเกณฑ์การส�ำเร็จตามหลักสูตรต้อง
ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต�่ำกว่า 3.00
(ส� ำ นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา, 2552) ผลการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนแต่ละ
ระดับจากการวิจัยครั้งนี้ ถือว่าอยู่ในระดับเหมาะสม
2. ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้านสถาน
ศึกษา ด้านเพื่อนและสังคมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน
ด้านครอบครัว ด้านสถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย
บูรพา
2.1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน ตัวแปรเจตคติ
ต่อการเรียน นิสัยการเรียน แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ การท�ำงานระหว่าง
เรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนส่วนใหญ่มี
เจตคติต่อการเรียนที่ดี มีความสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
คิดว่าการเรียนที่ดีจะส่งผลให้มีอานาคตที่ดี นักศึกษา
จีน ส่ว นใหญ่ นิ สัย การเรียนที่ดี ส่ง งานที่อาจารย์มอบ
หมายภายในเวลาที่ก�ำหนดทุกครั้ง ก่อนสอบจะเตรียม
ตัวให้พร้อม มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ
ด้วยตนเอง นักศึกษาจีนส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มีความคาดหวังต่อการเรียนสูง คิดว่า
ต้องทุม่ เทเวลาให้กบั การเรียนจะได้ประสบความส�ำเร็จใน
อนาคตทีม่ งุ่ หวัง นักศึกษาจีนส่วนใหญ่มคี วามสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียน การท�ำงานทีอ่ าจารย์
มอบหมาย และในการสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างดี

นักศึกษาจีนทีม่ กี ารท�ำงานระหว่างเรียนส่วนใหญ่ มีความ
ตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการเรียนสูง มีจิตส�ำนึกในการเรียน
บริหารเวลาได้ดี พยายามพัฒนาตนเองเพือ่ อนาคตทีด่ ี จึง
ท�ำให้ปจั จัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักศึกษาจีน สอดคล้องกับผลการวิจัยของเจิง
และคณะ (Zeng et al., 2006) พบว่า เจตคติต่อการ
เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน
ปัจจุบัน ธัญศญา ธรรมิสกุล (2551, หน้า 99) ได้ท�ำการ
ศึกษาพบว่า นิสัยในการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภูวดล เปี่ยม
จาค (2550, หน้า 59)ได้ท�ำการศึกษาพบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิม์ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์อตุ สาหกรรม วนิดา ดีแป้น (2553,
หน้า 160-163) ได้ท�ำการศึกษา พบว่า ความถนัดทาง
ภาษาเป็นตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษา
อังกฤษ และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักศึกษาจีน
โจว (Zhou, สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2555) กล่าวว่า
การท�ำงานระหว่างเรียน อาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แต่ถ้าหากว่าบริหารเวลาได้ดีและอาจได้
ประสบการณ์และความรูท้ มี่ ปี ระโยชน์ตอ่ การเรียน อีกทัง้
การท�ำงานระหว่างเรียนเป็นเรื่องที่ยากล�ำบาก เป็นการ
กระตุ ้ น ให้ ต นเองขยั น มากขึ้ น และมี ผ ลการเรี ย นที่ ดี
ตัวแปรเพศและการปรับตัวมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง
ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากนักศึกษาจีนทัง้
เพศหญิงและเพศชายมีความตั้งใจเพื่อที่จะเรียนให้ส�ำเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมายให้ได้ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก จึงท�ำให้นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนสูง เพื่อบรรลุเป้าหมาย จึงท�ำให้เพศมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นักศึกษาจีนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ดี ไม่ว่าในด้าน
อาหารการกิน สภาพอากาศ สิง่ แวดล้อมหรือ มีชวี ติ ความ
เป็นอยูอ่ ย่างปกติสขุ จึงท�ำให้การปรับตัวมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรจันทร์ โพธินาค (2554,
หน้า 96-98) พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ การปรับตัวไม่
ได้ส่งผลให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1.2 ปัจจัยด้านครอบครัว ตัวแปร
ระดั บ การศึ ก ษาของผู ้ ป กครอง ฐานะทางเศรษฐกิ จ
ของครอบครัวและการสนับสนุนจากครอบครัวมีความ
สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้
อาจเนือ่ งจากนักศึกษาจีนมาเรียนทีต่ า่ งประเทศ ห่างใกล
จากครอบครัว มีความพึง่ พาตนเองค่อนข้างสูง และชอบ
ความอิสระ จึงท�ำให้ปจั จัยด้านครอบครัวมีมคี วามสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย
บูรพาอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2554) พบว่า การ
สนับสนุนการเรียนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2.1.3 ปัจจัยด้านสถานศึกษา ตัวแปร
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ผล การบริการของสถานศึกษามีมีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา
จี น ขาดการประสานกั บ อาจารย์ ผู ้ ส อนหรื อ อาจารย์ ที่
ปรึกษา ก็ไม่สามารถใช้ทรัพยากรด้านนี้ให้เกิดประโยชน์
เท่าทีค่ วร อาจารย์ได้เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาสอบถามนอก
ชัน้ เรียน อาจารย์ตรวจการบ้านแล้วให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
นักศึกษายังไม่เพียงพอ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าผลการ
วัดและประเมินผลมีความตรงกับความรู้ความสามารถ
ของตนเอง นักศึกษาจีนส่วนใหญ่พักอยู่ที่หอพักนอก
สถานบัน อาจท�ำให้การบริการบางด้านไม่ได้เข้าถึงและ
ทั่วถึง อีกทั้ง นักศึกษาอาจไม่ได้ให้ความสนใจและไม่ได้
ใช้ด้านบริการต่างๆให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร จึงท�ำให้
ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทาง
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การเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของจรวย ค�ำสะอาด (2550, หน้า 74) พบว่า ปัจจัยการ
บริการของสถานศึกษาไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสูว่ ฒ
ุ กิ าร
ศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.1.4 ปัจจัยด้านเพือ่ นและสังคม ตัวแปร
แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย
บูรพาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากนักศึกษาจีนคิดว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีไม่ใช่เงื่อนไขอย่างเดียวที่สามารถท�ำให้หางานที่ดีได้
อีกทั้งยังมีแรงกดดันจากสังคม นักศึกษาจีนอาจมีความ
เป็นตัวเองสูง ชอบความอิสระ ชอบท�ำสิ่งที่อยากท�ำ ไม่
ชอบแรงพลักดันจากภายนอก จึงท�ำให้ตัวแปรนี้มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพา สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ (2554,
หน้า 54) พบว่า แรงพลักดันภายนอกมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ตัวแปรความสัมพันธ์ในกลุม่ เพือ่ นมีความสัมพันธ์กบั ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ เศรษฐวิชญ์ วังนันท์ (2553, หน้า 63) พบว่า ความ
สัมพันธ์กับเพื่อนไม่ส่งผลให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชัน้ ปี
ที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
ในปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครอบครัว ด้าน
สถานศึกษา ด้านเพื่อนและสังคม มีทั้งหมด 15 ตัวแปร
ที่ร่วมกันมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย เพศ เจตคติต่อ
การเรียน การปรับตัว นิสัยการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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ทางการเรียน ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ การ
ท� ำ งานระหว่ า งเรี ย น รายได้ ข องครอบครั ว ต่ อ เดื อ น
มากกว่า 75,000 บาท รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
น้อยกว่า 30,000 บาท การสนับสนุนจากครอบครัว
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การบริการของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน
แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ปัจจัยทั้ง 4 ด้านล้วนมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ จิตใจ
ร่างกาย การเรียนรู้ของนักศึกษาจีน จึงท�ำให้ร่วมกันมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับงานวิจัย
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ได้
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมี 4 ประการ
ด้านนักเรียน ด้านโรงเรียน ด้านครอบครัวและด้านชุมชน
3. ปัจจัยที่สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
3.1 แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียนสามารถ
พยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจี น
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาจี น
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความ
คาดหวังต่อการเรียนสูง คิดว่าต้องทุ่มเทเวลาให้กับการ
เรียนจะได้ประสบความส�ำเร็จในอนาคตที่มุ่งหวัง จึง
ท�ำให้ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นปัจจัยที่
สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ดังที่ ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
(2544, หน้า 254) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นแรง
จูงใจทีส่ ำ� คัญในการกระตุน้ ผูเ้ รียนให้รจู้ กั ตัง้ เป้าหมาย และ
มีความพยายามหาทางไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการได้ ผูเ้ รียน
ที่ประสบความส�ำเร็จในการเรียนมักมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจิง และคณะ (Zeng et
al., 2006) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนปัจจุบัน

3.2 แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมสามารถ
พยากรณ์ผกผันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
จีนมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาคิด
ว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีไม่ใช่เงื่อนไขอย่างเดียว
ที่สามารถท�ำให้หางานที่ดีได้ อีกทั้งยังมีแรงกดดันจาก
สังคม นักศึกษาจีนอาจมีความเป็นตัวเองสูง ชอบความ
อิสระ ชอบท�ำสิ่งที่อยากท�ำ ไม่ชอบแรงพลักดันจาก
ภายนอก จึงท�ำให้แรงจูงใจและแรงกดดันทางสังคมเป็น
ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผกผันกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา ดังที่ หวัง
(Wang, 2555) ได้รายงานว่า มีนักศึกษาเกือบร้อยละ
90 ทีก่ ำ� ลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก�ำลังมีปญ
ั หา
ด้านแรงกดดันการจ้างงานทางสังคม สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ (2554, หน้า 54) พบ
ว่า แรงพลักดันภายนอกมีผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แรงพลักดันภายนอกมาจากครอบครัวสิ่งแวดล้อมและ
อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมทางสัมคม
3.3 การท� ำ งานระหว่ า งเรี ย น สามารถ
พยากรณ์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาจี น
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาจีนที่มี
การท�ำงานระหว่างเรียนส่วนใหญ่ มีความตั้งใจ ความมุ่ง
มั่นในการเรียนสูง มีจิตส�ำนึกในการเรียน บริหารเวลาได้
ดีพยายามพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตที่ดี จึงท�ำให้ปัจจัย
การท�ำงานระหว่างเรียนเป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์นักศึกษาจีน โจว (Zhou,
สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2555) กล่าวว่า การท�ำงาน
ระหว่างเรียน อาจมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แต่ถ้าหากว่าบริหารเวลาได้ดีและอาจได้ประสบการณ์
และความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการเรียน อีกทั้ง การท�ำงาน
ระหว่างเรียนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ตนเองเป็นเรื่องที่ยาก
ล�ำบาก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้
ตนเองขยันมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่สูง
ควรมีการสร้างแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่นและมีความมั่นใจ
เสมอ ใช้เวลาปรับตัวเข้ากับการศึกษาและการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศให้เร็วขึ้นมีเจตคติต่อการเรียนที่ดี ปรับนิสัย
การเรียนให้ดีขึ้น มีการวางแผนในการเรียนหรือกิจกรรม
ต่างๆอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน พัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างสม�่ำเสมอ
เข้ากับเพื่อนต่างชาติและหาโอกาสสื่อสารกับเพื่อนต่าง
ชาติให้มากขึน้ เป็นคนใฝ่เรียนรู้ ช่างคิดช่างถาม มีปญ
ั หา
ในการเรียนควรปรึกษากับอาจารย์หรือเพือ่ นเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจให้ดี ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีการท�ำงานระหว่างเรียน
ควรใช้ช่วงเวลาว่างศึกษาค้นคว้าความรู้ ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น วางแผนและบริหารเวลา เข้ากิจกรรม
ในมหาวิทยาลัย สร้างโอกาสฝึกงานเพื่อน�ำความรู้และ
ทักษะที่ได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อีก
ทั้งเนื่องจากสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้สถานที่
ท่องเที่ยว มีความคึกคัก มีสถานที่บันเทิงค่อนข้างมาก
นักศึกษาที่ท�ำงานใกล้สถานที่เหล่านี้ ควรใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน หาหน่วยงานท�ำงานที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้หรืออนาคตตนเอง
2. ด้ า นครอบครั ว ผู ้ ป กครองไม่ ว ่ า มี ร ะดั บ
การศึ ก ษาสู ง หรื อ ต�่ ำ ควรเอาใจใส่ นั ก ศึ ก ษาให้
มากยิ่งขึ้น ทั้งในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
โดยใช้โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต ติดต่อติดตามนักศึกษา
ให้ก�ำลังใจแก่นักศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนให้
นักศึกษา นักศึกษาที่มีการท�ำงานระหว่างเรียนเพื่อฝึก
ประสบการณ์ ผู้ปกครองก็สามารถให้ค�ำปรึกษาในเรื่อง
การท�ำงานหรือเรือ่ งการคบค้าสมาคมระหว่างบุคคล เพือ่
ส่งเสริมนักศึกษาทัง้ ด้านทรัพยากรและด้านจิตใจ เป็นผูท้ ี่
ให้ค�ำปรึกษาและการพึ่งพาที่ดีของบุตรหลาน
3. ด้านสถานศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความ
ส�ำคัญกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของการจัดการ
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ศึกษานานาชาติ ค�ำนึงถึงความต้องการของนักศึกษาต่าง
ชาติ ในด้านการวัดและประเมินผล ควรมีวิธีหลากหลาย
เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาได้ครบถ้วน
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น ควรช่วย
เหลือนักศึกษาจีนปรับตัวต่อแรงจูงใจและแรงกดดันทาง
สังคมได้ ช่วยนักศึกษาจีนแก้ปัญหาแรงกดดันทางสังคม
ให้มีประโยชน์ทางบวกส�ำหรับนักศึกษาจีน เช่นปรับปรุง
หลักสูตรให้มปี ระโยชน์ตอ่ การท�ำงานในอนาคตมากยิง่ ขึน้
ช่วยประสานงานกับหน่วยงานในสังคม เพื่อให้นักศึกษา
จีนได้มโี อกาสทีด่ มี ากขึน้ ในการฝึกปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะ
ให้การบริการข้อมูลข่าวสารในด้านการจ้างงานส�ำหรับ
นักศึกษาทีก่ ำ� ลังจะจบการศึกษา เพิม่ เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคล
ในการประสานงานเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา อ�ำนวยความสะดวก
แก่นักศึกษาต่างชาติ
4. ด้ า นเพื่ อ นและสั ง คม นั ก ศึ ก ษาจี น มี
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนที่ดี ส่วนใหญ่อาจเป็นการ
ปฏิสมั พันธ์เกีย่ วกับด้านการใช้ชวี ติ แต่ดา้ นการเรียนรูอ้ าจ
ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร นักศึกษาจีนควรตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการท�ำงานเป็นกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเพื่อนกล้าถามเพื่อนที่เรียนได้ดี และให้ค�ำ
ปรึกษากับเพื่อนที่เรียนอ่อน เพราะในสังคมปัจจุบัน ต่าง
คนต่างอยูจ่ ะไม่สามารถสร้างพลังทีเ่ หนือกว่าได้ นักศึกษา
จีนยังควรปรับตัวต่อแรงจูงใจและแรงกดดันเป็นไปในทาง
บวก ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนพัฒนาตนเองเพือ่ เข้า
สู่สังคมในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ควรศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพา
3. ควรศึกษาแนวทางในการปรับตัวต่อแรงจูงใจ
และแรงกดดันทางสังคมส�ำหรับนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัย
บูรพา
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คุณภาพชีวิตในการทำ�งานของครู สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี*
Quality of work life of teachers.Office of Secondary Education
Area 20 Udon Thani Province
อมฤต หัศกรรจ์**

บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานของครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ตามความเห็นของ
ข้าราชการครู 2.เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
20 จังหวัดอุดรธานี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1.คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานของครูทกุ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว อยูใ่ นระดับ
มาก 2.ครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่ท�ำงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่าง
กัน มีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน 3. ครูสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์การท�ำงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
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
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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.
พิจารณาแก้ไข จะบั่นทอนจิตใจและมีผลถึงระบบการ
บทนำ�
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน มีความส�ำคัญอย่าง ท�ำงานดังนั้น คุณภาพชีวิตการท�ำงาน จึงเป็นเรื่องที่มี
ยิ่งในการท�ำงานในปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ ผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้างชัว่ คราวรายปีเป็นอย่างมาก
ส�ำคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ค่า ในปัจจุบนั คนส่วน ซึง่ ถ้าหากเกิดสภาพปัญหาคุณภาพชีวติ การท�ำงานทีไ่ ม่ได้
ใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการท�ำงาน ต้องท�ำงานเพื่อให้ชีวิต มาตรฐาน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพในสภาพ
ด�ำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อคน วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบด้านค่า
ต้องท�ำงานในที่ท�ำงานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่ ตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ และความมั่นคงก้าวหน้าใน
อาชีพ กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
เหมาะสม ท�ำให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
คุณภาพชีวิตส่งผลต่อองค์กร 3 ประการ คือ ต่อความเจริญก้าวหน้าในการบริหารองค์กรอย่างแน่นอน
ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประการที่สอง การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ช่วยเพิ่มขวัญและก�ำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน 5 ด้าน ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
เป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท�ำงาน ประการสุดท้าย สถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษารวม
คุณภาพชีวิตการท�ำงานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ ทั้งสภาพแวดล้อมและการบริการปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดใน
ปฏิบตั งิ านด้วย (Huse & Cumming, 1985, หน้า 198 – การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ คือ ครู
199) ในการท�ำงานจะเน้นไปทีไ่ ปทีก่ ารสร้างความสบายใจ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ คุณภาพ
สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัย โดยเฉพาะพยายาม ของตัวครู และคุณภาพการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
สร้างให้คนท�ำงานมีความสุขกับงาน (Cascio.2003 : และประเมินผลของครู ครูทดี่ ตี อ้ งมีความศรัทธาในอาชีพ
27-28) อันจะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ทั้งทาง เมตตาและเอาแต่ใจใส่ลูกศิษย์เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
ร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ซึ่งส่งผลไปสู่ ศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและชุมชนได้
การมีแรงจูงใจในการท�ำงานมากขึน้ และช่วยเพิม่ ผลผลิต ดีและ สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการ
ได้มากขึน้ ด้วย ในการท�ำงานจะพบปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น จัดการเรียนการสอน (ถ่ายทอดความรู้และต่อยอดความ
ว่า ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขาดความมั่นคง รู้ให้ผู้เรียนได้) อย่างมีความเชื่อว่า .”เด็กทุกคนมีความ
ในหน้าทีก่ ารงาน ขาดเวลาส่วนตัว ไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม สามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้” จึง
ไม่ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ งานหนักเกินไปและขาด จะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่
ความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา (สุภารัตน์ น�้ำใจดี, ใช้ในการสอนเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการ
2548, หน้า 118 - 119) ปัญหาเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการ สอน หรือการจัดการเรียนรู้ของครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
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สามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครู
มืออาชีพต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หมั่นปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามอย่างสม�่ำเสมอ และ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะ
ในการด�ำรงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะเจริญเติบโตท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา และเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศ
ชาติในอนาคต (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2554, หน้า 5-6)
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้ามีความประสงค์ทจี่ ะศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี เพือ่
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้เกิด การจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
มากขึ้นสภาพสังคม ผู้ปกครอง ชุมชน มีความต้องการ
ให้โรงเรียนทั่วไปและรวมถึงโรงเรียนในสังกัด ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ต้องจัดการศึกษา
เพือ่ คุณภาพชีวติ และเพือ่ จะได้ทราบว่าความคิดเห็นของ
บุคลากรครูที่มีข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่ต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่างกันหรือไม่ บุคลากรเหล่านี้มีความรู้สึก
พึงพอใจในความเป็นอยูแ่ ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ เป็นอยูอ่ ย่างไร
ในขณะที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียน

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1.เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
จังหวัดอุดรธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้าน
สังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว ทั้ง
โดยรวมและจ�ำแนกเป็นรายด้าน
2.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 จังหวัดอุดรธานี จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการท�ำงาน

สมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า
1.ครู ใ นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีขนาดโรงเรียน
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานแตกต่างกัน
2.ครู ใ นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์
ท�ำงานต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานแตกต่างกัน

วิธีการศึกษาค้นคว้า
การกำ�หนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้ศึกษากับประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวนครู 2,823 คน จ�ำนวน 63
โรงเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้มา
จากประชากรที่เป็นครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random
sampling) ตามโดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ ของการ
สุม่ (Strata) และมีโรงเรียนในแต่ละชัน้ เป็นหน่วยของการ
สุ่ม (Sampling unit) ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ขนาดของโรงเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับขนาดของ
ชุมชน โดยชุมชนทีม่ ขี นาดใหญ่จะมีความหลากหลายทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพของความเป็นอยู่ แหล่งการ
เรียนรู้ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ตลอด
จนความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าชุมชนขนาดเล็ก และ
อาจเป็นเหตุปัจจัยท�ำให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพ
ชีวิตในภายในกลุ่มประชากร ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงจัดกลุ่ม
ขนาดของโรงเรียนเพื่อความสะดวกในกระบวนการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ ตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครตซี่ และมอร์แกน (Kregcie & Morgan, 1970, p.
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 338 คน
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ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.

บุคลากรครู
ขนาดเล็ก (1 – 499 คน) 32 โรงเรียน
ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) 19 โรงเรียน
ขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) 5 โรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) 7 โรงเรียน
รวม

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง
นี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต
เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น ซึ่งอาศัย
แนวคิดจากแบบวัดคุณภาพชีวติ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณภาพชีวิตของครู โดยก�ำหนดข้อค�ำถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้าน
สังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว 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
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานมากที่ สุ ด มี ค ่ า
เท่ากับ 5 คะแนน
มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานมาก มีค่าเท่ากับ 4
คะแนน
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานปานกลาง มี ค ่ า
เท่ากับ 3 คะแนน
มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานน้อย มีค่าเท่ากับ
2 คะแนน

ประชากร (คน)
550
818
386
1069
2,823

กลุ่มตัวอย่าง
66
98
46
128
338

มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานน้ อ ยที่ สุ ด มี ค ่ า
เท่ากับ 1 คะแนน

การจัดกระทำ�และการวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา มาคัดเลือกและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วน�ำมาท�ำการวิเคราะห์ดังนี้
1.แบบสอบถามส่วนที่ 1 จ�ำแนกข้อมูลตาม
ตัวแปรที่ต้องศึกษา คือบุคลากรครูจ�ำแนกตาม เพศ และ
อายุ และประสบการณ์ในการท�ำงาน เพื่อหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ
2.แบบสอบถามส่วนที่ 2 ตรวจให้คะแนนข้อมูล
จากแบบสอบถาม เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ครู สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
20 จังหวัดอุดรธานี

ผลการศึกษาค้นคว้า
จากการศึกษาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของครู ใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
จังหวัดอุดรธานี ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่
ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว
สรุปได้ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู ในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัด
อุดรธานี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า คุณภาพชีวติ การท�ำงานของครูทกุ ด้าน ได้แก่

หน้าที่ 182

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ
และด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก
2. ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ทีท่ ำ� งานในโรงเรียน
ทีม่ ขี นาดต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงาน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้าน
จิตวิญญาณ และด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน
3. ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์
การท�ำงานต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงาน ไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ
และด้านครอบครัว ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของครู
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปและอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู ในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัด
อุดรธานี โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ
ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องจากครู ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอน และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และหน่วย
งานต่างๆ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
ครู รวมทั้งงบประมาณในการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสในการใช้ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดย
ส่งเสริมให้ครูทุกคนโดยไม่แบ่งว่ามีประสบการณ์ท�ำงาน

มากหรือน้อย ได้ท�ำโครงการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ
ให้โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ตลอดจน
มี่เวลาในการท�ำงานและให้กับครอบครัวและชีวิตส่วน
ตัวอย่างเหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิต
การท�ำงานของครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุภาณี
ฝนทองมงคล (2546, หน้า 156) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงานของข้าราชการครู
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในส�ำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงานของ
ข้าราชการครู มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล เทศกุล (2547, หน้า
145) ซึ่งได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับการ
ศึกษาของ บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช (2550, หน้า 152)
ได้ศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครูที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ผลวิจัยพบว่า
คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการวิจัยของ รุ่งนภา
สันติศิรินิรันดร์. (2551, หน้า 75) ซึ่งศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของครู โรงเรียนในเครือพระแม่มารี ใน 4
ด้าน คือ ด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านจิต
วิญญาณ และด้านครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานของครู โรงเรียนในเครือพระแม่มารีโดย
รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ทีท่ ำ� งานในโรงเรียน
ทีม่ ขี นาดต่างกัน มีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงาน โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากครู ในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ได้
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รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และ
หน่วยงานต่างๆ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของครู รวมทัง้ งบประมาณในการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพือ่
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสในการใช้ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จึง
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี
จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
3. ครู สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ์
การท�ำงานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานโดยภาพ
รวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เนื่องจากครู ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20 จังหวัดอุดรธานี ได้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาลอย่างเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ครูทุก
คนโดยไม่แบ่งว่ามีประสบการณ์ท�ำงานมากหรือน้อย
ได้ท�ำโครงการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ให้โอกาสใน
การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ตลอดจนมีเวลาใน
การท�ำงานและให้กับครอบครัวและชีวิตส่วนตัวอย่าง
เหมาะสม จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
จังหวัดอุดรธานี จ�ำแนกตามประสบการณ์การท�ำงาน
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของแน่งน้อย ชู
นิกร (2546:89) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของ
ข้าราชการครู สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษา อ�ำเภอ
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เมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตการท�ำงานใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส�ำนักงานการ
ประถมศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์การท�ำงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาค้นคว้า มีประเด็นที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
หน่วยงานต้นสังกัดทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการ
ดูแลสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนควรหาแนวทางใน
การเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท�ำงานในด้านสุขภาพหน้าที่ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ ด้านจิตวิญญาณ และด้านครอบครัว เพือ่ ให้ครู
มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ดีขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.2.1 ควรท�ำการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับปัจจัย
และข้อคิดเห็นที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู
ในสังกัดอื่น
2.2.2 ควรมีวิธีการศึกษาค้นคว้าที่แตกต่าง
จากวิธีของผู้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เพื่อน�ำมาเป็นกรอบ
แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท�ำงานการ
ศึกษาค้นคว้าในครั้งต่อไป และควรเพิ่มรูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วย เพื่อจะ
ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เป็นพื้นฐานในการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนกลุม่ สาระ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง
พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา
ศาสตร์กอ่ นและหลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ปลวกแดงพิทยาคม อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 44 คน ได้มาโดยวิธกี าร
สุม่ ตัวอย่างแบบง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งพลังงาน
นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) มีประสิทธิภาพ 89.77/84.06
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังเรียนด้วยชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
คำ�สำ�คัญ : ชุดการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์/ พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี/ แนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม/ STS
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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

บทนำ�
สังคมโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิทยาศาสตร์
ท�ำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด มีทักษะในการค้นคว้าหาความ
รู้ สร้างสิ่งใหม่ แก้ปัญหา สามารถใช้ข้อมูลหลากหลายที่มี
ประจักษ์พยานสามารถตรวจสอบได้ ในสังคมแห่งความรู้
(Knowledge base society) ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์ (Scientific literacy for all)
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551, หน้า 1) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยมุง่ น�ำพาประเทศไปสูส่ งั คมและเศรษฐกิจฐาน
ความรู้ ซึ่งจ�ำเป็นต้องสะสมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Knowledge) เพื่อจะได้เป็นแหล่งความรู้
ส�ำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ (วิสุทธิ์ ตรี
เงิน, 2550) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้
ก�ำหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 ไว้ประการหนึง่ ว่า นักเรียนจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการ
สืบเสาะหาความรู้ และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
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สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 8) เพื่อเตรียมคนให้
มีความรู้ และเข้าใจบทบาทของพลังงานนิวเคลียร์ตอ่ โลก
ปัจจุบันที่สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร อาหาร
การรักษาพยาบาลการแพทย์ การควบคุมคุณภาพ และ
ในอนาคตประเทศไทยอาจจะต้องใช้ในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า (สุวพันธ์ นิลายน และดุษณี นิลายน, 2539, หน้า
1) เพือ่ ตอบสนองการใช้พลังงานไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อ
เนื่องทุกปี จากปัญหาราคาน�้ำมันแพงและความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน หลายประเทศได้สนใจ
มาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน�้ำมัน ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก แต่ถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
ก็ยังมีเสียงคัดค้าน (ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, 2552) และ
พบว่าคนไทยหวาดกลัว วิตกกังวลเกี่ยวกับการสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ขาดความรูเ้ พือ่ ใช้ในการตัดสินใจ ดัง
นัน้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจึงต้องเตรียมคนให้
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพลังงานนิวเคลียร์ เพือ่ ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการเลือกใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาด
จากการศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ต าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม หรือ Science
Technology and Society (STS) พบว่ า มี ค วาม
สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่
มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่ต้องการพัฒนาคนให้มีความรู้ความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์ สามารถน�ำความรู้นั้นไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน เข้าใจข้อเท็จจริง แนวคิด ความเชื่อมโยง
ของแนวคิดและมีทกั ษะกระบวนการทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการ
เรียนรูแ้ ละการคิดอย่างมีเหตุผล เข้าใจคุณค่าและข้อจ�ำกัด
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทมี่ ตี อ่ สังคม เข้าใจและรู้
ถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหา
สังคม ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ณัฐวิทย์
พจนตันติ, 2548, หน้า 6) ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการ

วิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด และกระบวนการใน
สถานการณ์จริง (Wilson and Livingston, 1996,
p.65) เป็นวิธีการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมบทบาทของพลเมือง
ในอนาคต ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รอบรู้ในเนื้อหาวิชาและการใช้ทักษะ
กระบวนการ ผู้เรียนจะพัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ�ำวัน (NSTA,
1993, p.3) และชุดการสอนก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ท�ำให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมและสือ่ ทีห่ ลากหลาย ทีม่ กี าร
วางแผนการเรียนการสอนไว้อย่างเป็นระบบ (เบญจพิชญ์
เหรียญผูก และสมพิศ นิชลานนท์, 2537, หน้า 190)
ซึ่งสามารถหยิบใช้ได้สะดวก และสร้างความมั่นใจในการ
สอน แม้ว่าครูจะไม่มีเวลาเตรียมด้านเนื้อหาและกิจกรรม
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543, หน้า 91) เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยตนเอง ได้
แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ รู้จักรับผิดชอบ และ
ได้ฝกึ ทักษะแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนีช้ ดุ การ
สอนยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยส่งเสริม
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด
และอภิปรายระหว่างนักเรียนด้วยกัน และระหว่างนักเรียน
กับครู ชุดการสอนจะช่วยให้ครูดำ� เนินการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ตอ้ งใช้เวลาเตรียมการสอนมากนัก ท�ำให้
การเรียนการสอนบรรลุจดุ มุง่ หมาย ส่งเสริมให้นกั เรียนได้
แสดงความคิดเห็น รูจ้ กั รับผิดชอบและได้ฝกึ ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2539, หน้า 100)
จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าวผู้วิจัยจึง
ได้สร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องพลังงานนิวเคลียร์แ ละกัม มันตภาพรังสี ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ที่มุ่งให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์ และมีจติ วิทยาศาสตร์ สามารถน�ำความ และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ซึง่ มีหวั ข้อในการน�ำเสนอ
รู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของ เนื้อหาดังนี้ 1) พลังงานนิวเคลียร์ 2)โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เหตุผลและคุณธรรม เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนา 3) กัมมันตภาพรังสี 4) รังสีกับมนุษย์
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
นิยามศัพท์เฉพาะ
เทียบเท่านานาประเทศต่อไป
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจตรงกั น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก�ำหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่ม
1. แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ หมายถึง แนวคิดในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
กัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในบริบทของประสบการณ์
โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของนักเรียน จะเน้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีขั้นตอนในการเรียนรู้ 6 ขั้น
เรื่ อ งพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี ทั ก ษะ คือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของ
1.1 ขั้ น สงสั ย (I wonder) ครู จ ะสร้ า ง
นักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุด การสอนกลุ่มสาระ สถานการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการตั้งค�ำถาม และการ
การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละ ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้ข่าว บทความ
กัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือวีดิทัศน์ และค�ำถาม
1.2 ขั้นวางแผน (I plan) นักเรียนเป็นผู้
โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
วางแผนค้นหาค�ำตอบ ซึ่งอาจจะท�ำงาน เป็นงานเดี่ยว
ขอบเขตของการทำ�วิจัย
หรืองานกลุ่ม แผนงานที่นักเรียนวางไว้จะเป็นแนวทาง
ประชากรเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในการท�ำงานของนักเรียน
1.3 ขั้ น ค้ น หาค� ำ ตอบ (I investigate)
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 5 ห้องเรียน มีนกั เรียน นั ก เรี ย นลงมื อ ค้ น หาค� ำ ตอบโดยครู ท� ำ หน้ า ที่ คอย
ช่วยเหลือในขณะที่นักเรียนก�ำลังท�ำกิจกรรม ปฏิบัติการ
จ�ำนวน 202 คน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ทดลอง ค้นคว้าหาค�ำตอบจากการอ่านและอภิปรายเกีย่ ว
4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนปลวกแดง กับข้อมูลจากการอ่านและอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลจาก
พิทยาคม จ�ำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ�ำนวน 44 คน แหล่งความรู้ต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อค้นพบ
1.4 ขัน้ สะท้อนความคิด (I reflect) นักเรียน
ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยจับฉลากเพื่อเลือก 1 ห้องเรียน จาก 5 สะท้ อ นความคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เขาท� ำ และสิ่ ง ที่ เข้ า ได้
เรียนรู้ในขณะที่นักเรียนสะท้อนความคิด นักเรียนจะ
ห้องเรียน
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สาระการเรียนรู้แกน คิดไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่องที่ท�ำว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไร
กลางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 สาระที่ 5 บ้าง โดยมีครูแนะน�ำนักเรียนในการสรุปสิ่งที่เขาเรียนรู้
พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ และเชื่อมโยงความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนรู้มา
กัมมันตภาพรังสี และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกัน ครูจัดหาวิธีการต่าง ๆ ที่นักเรียนจะแสดง
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ความรู ้ ความเข้ า ใจทางวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น การใช้ ผั ง
มโนทัศน์ ค�ำถามหรือเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
เป็นต้น
1.5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (I share)
ครูจัดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้
อื่นในเรื่องที่เรียนมาและมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้อื่น โดย
นักเรียนเสนอผลการค้นคว้าหาค�ำตอบแก่นักเรียนอื่น ๆ
หรือฟังกลุ่มอื่น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรายงาน
การสาธิต การจัดแสดงผลงานการใช้ตัวอย่างของจริง ใน
การฟังผู้อื่นนักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม
1.6 ขั้นน�ำไปปฏิบัติจริง (I act) ครูกระตุ้น
ให้นกั เรียนน�ำความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์ ทีไ่ ด้เรียนมาไป
ใช้ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนโดยการปฏิบัติจริง เช่น การ
ท�ำหนังสือเล่มเล็ก การโต้วาที เสียงตามสาย การพูดหน้า
แถวหลังเคารพธงชาติ การท�ำแผ่นพับ การจัดป้ายนิเทศ
การจัดมุมวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่ อ งพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละกั ม มั น ตภาพรั ง สี โดยใช้
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม หมายถึง
โปรแกรมการเรี ย น การสอนที่ จั ด ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
ประกอบไปด้วยคู่มือครู คู่มือนักเรียน สื่อ กิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบทดสอบ เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์
ให้แก่นักเรียนโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนของ
STS
3. ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน หมายถึ ง
คุณภาพของชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งให้นักเรียน
ในกลุ่มตัวอย่างใช้เรียน และท�ำแบบทดสอบท้ายชุดใน
แต่ละชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาได้
จากประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ์ ซึ่ง
มีความหมายดังนี้
ประสิทธิภาพกระบวนการ หมายถึง ร้อยละของ
จ�ำนวนนักเรียนทีต่ อบแบบทดสอบท้ายชุด หลังเรียนด้วย
ชุดการสอนแต่ละชุดผ่านเกณฑ์การรอบรู้

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ หมายถึง ร้อยละของ
จ�ำนวนนักเรียนทีต่ อบแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน หลังเรียนด้วยชุดการสอนผ่านเกณฑ์การรอบรู้
4. เกณฑ์การรอบรู้ หมายถึง คะแนนจุดตัด
ของแบบทดสอบท้ายชุดการสอนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งได้มาจากการใช้ดุลยพินิจของผู้ทรง
คุณวุฒิด้านเนื้อหาวิชา หรือครูผู้สอน โดยอาศัยระดับ
ความยากของเนื้อหาข้อสอบเป็นตัวชี้วัดบอกคะแนน
จุดตัด (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2527, หน้า 122)

วิธีการวิจัย
การศึกษาค้นคว้า เรือ่ ง การสร้างชุดการสอนกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ
กัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและ
เทคนิควิธกี ารสร้างชุดการสอน ตลอดจนเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ และการจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เพือ่
เป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 ตัวชี้
วัด ม.4-6/5 - 9 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ตัวชี้วัด ม.4-6/1-12
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 102 - 104) ผู้วิจัย
จึงได้จำ� แนกเนือ้ หาออกเป็น 4 ชุด คือ พลังงานนิวเคลียร์
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และรังสีกับมนุษย์
1.3 ด�ำเนินการสร้างชุดการสอน โดยยึดตาม
แนวทางการสร้างชุดการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2525,
หน้า 187 - 188) และบุญเกื้อ ควรหาเวช (2530, หน้า
97 -109) และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2545, หน้า 35 - 36)
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ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนีค้ อื 1) ก�ำหนดหมวดหมู่ เนือ้ หา หน่วย
การสอนและ หัวเรื่อง 2) ก�ำหนดความคิดรวบยอด 3)
ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ก�ำหนดกิจกรรมการ
เรียนตามขั้นตอนของแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม 5)ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้
6) เลือกและผลิตสื่อ
1.4 ด�ำเนินการทดสอบปรับปรุงแก้ไขชุด
การสอน โดยการน�ำชุดการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่
ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วน�ำมาปรับแก้ไขความเหมาะ
สมทางด้าน เนื้อหา ภาษา เวลา เมื่อแก้ไขแล้วน�ำเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 8 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบทั่วไป เนื้อหา ภาษา กิจกรรมการเรียนการ
สอน สือ่ การสอน และการวัดผลประเมินผล น�ำไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนรายบุคคล และกลุ่มย่อย เพื่อตรวจสอบหา
ข้อบกพร่องของชุดการสอนในเรื่องความเหมาะสมของ
ระยะเวลา เนื้อหาและกิจกรรม แล้วน�ำมาปรับแก้ไขให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น และน�ำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอน
2. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ท้ายชุดการสอน
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล
และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษา
จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์
และกัมมันตภาพรังสี และสร้างแบบทดสอบเป็นปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก ชุดการสอนละ 10 ข้อ
2.2 หาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบท้ า ยชุ ด
โดยการน�ำแบบทดสอบท้ายชุดที่ผู้วิจัยสร้าง เสนอต่อที่
ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตรวจ
สอบความถูกต้องและน�ำมาปรับแก้ไขความเหมาะสม
เมือ่ แก้ไขแล้วน�ำเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC)
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(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2527, หน้า 69)
พร้อมทั้งลงคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์, 2527, หน้า122) ทีอ่ าศัยระดับความ
ยากของเนือ้ หาข้อสอบเป็นตัวชีบ้ อกคะแนนจุดตัด ซึง่ ได้
คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบท้ายชุดการสอน 4 ชุด
ดังนี้ 5.3, 5.3, 5.3 และ 6.0 คะแนน ตามล�ำดับ
3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาเรื่องพลังงาน
นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี โดยวัดพฤติกรรมด้าน
ความรู้ ความจ�ำ ความเข้าใจ และการน�ำไปใช้ โดยมีขั้น
ตอนการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสารและต�ำราเกี่ยว
กับการวัดผลการศึกษา และวิธีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์
จากหนังสือการทดสอบแบบอิงเกณฑ์ วิเคราะห์หลักสูตร
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และตัวชี้วัด เพื่อก�ำหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ
3.2 สร้างแบบแบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด จุด
ประสงค์การเรียนรู้ จ�ำนวน 65 ข้อ น�ำแบบแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน (คณะเดียวกับผู้ตรวจแบบ
ทดสอบท้ายชุดการสอน) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ในเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00
จ�ำนวน 56 ข้อ พร้อมให้ผทู้ รงคุณวุฒลิ งความเห็นคะแนน
จุดตัดของแบบทดสอบ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์,
2527, หน้า 122) โดยอาศัยระดับความยากของเนื้อหา
ข้อสอบเป็นตัวชี้บอกคะแนนจุดตัด ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนจุดตัดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ได้
เท่ากับ 34 คะแนน
3.3 น�ำแบบทดสอบทีไ่ ด้ไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 50 คน ซึ่งเคยเรียนเนื้อหา
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ทีใ่ ช้ในการวิจยั แล้ว เพือ่ วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อ (P) (สมนึก ภัททิยธนี, 2549,
หน้า 212) วิเคราะห์ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (B) ของแบบ
ทดสอบเป็นรายข้อตามวิธีของเบรนนัน (Brennan)
(สมนึก ภัททิยธนี, 2549, หน้า 214) พบว่าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (B) 0.2 –
0.79 และค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.79
จ�ำนวน 42 ข้อ คัดเลือกข้อสอบที่มีอ�ำนาจจ�ำแนกและ
ค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์และครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ จ�ำนวน 30 ข้อ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็น
คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนจุดตัดได้เท่ากับ 18 คะแนน และหาความเชื่อ
มั่นของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรโลเวทท์ (Lovett)
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 248) ได้ค่าเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.87
4. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะ
ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความหมาย ขอบเขต และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ
4.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ทงั้ 13 ทักษะ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 40 ข้อ น�ำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการ
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต รวจสอบ เพื่ อ พิ จ ารณาความ
ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดตลอดจนภาษาที่
ใช้ในการสือ่ ความหมาย แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข น�ำแบบ
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (คณะเดียวกับผู้
ตรวจแบบทดสอบท้ายชุดการสอน) พิจารณาและให้ข้อ
เสนอแนะแล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึ่งได้ค่า IOC

ระหว่าง 0.66 – 1.00 ทัง้ 40 ข้อ ให้ผทู้ รงคุณวุฒลิ งความ
เห็นคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนจุดตัดเท่ากับ 24 คะแนน
4.3 น�ำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 50 คน แล้วน�ำแบบทดสอบมา
ตรวจค�ำตอบ จากนั้นน�ำผล ที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (p) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ซึ่งมีค่าความยากง่าย
อยูร่ ะหว่าง 0.22 – 0.78 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยูร่ ะหว่าง
0.21 – 0.72 จ�ำนวน 34 ข้อ คัดเลือกข้อสอบทีม่ คี า่ ความ
ยากง่ายและค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ในเกณฑ์และครอบคลุม
พฤติกรรมที่ต้องการวัด จ�ำนวน 30 ข้อ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงความเห็นคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ ได้เท่ากับ 18
คะแนน และวิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่ ของ ได้ความเชือ่
มั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87
5. การสร้างแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์
5.1 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามวั ด
เจตคติและจิตวิทยาศาสตร์ตามแบบของลิเกิรต์ (Likert’s
Method) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543, หน้า
90 -96) และศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับจิตวิทยาศาสตร์
5.2 สร้างแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 50 ข้อ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้นำ� คุณลักษณะของ
จิตวิทยาศาสตร์มาจากคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545,
หน้า 5) เกี่ยวกับการมีจิตวิทยาศาสตร์ ดังนี้คือ ความ
สนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย์
ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท�ำงานร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ น�ำแบบสอบถามวัดจิตวิทยา
ศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความชัดเจนของค�ำถามและ
ภาษา และน�ำแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะเดียวกับผู้ตรวจแบบทดสอบท้ายชุด
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การสอน) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
ภาษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ค่า IOC
เท่ากับ 1.00 ทั้ง 50 ข้อ
5.3 น� ำ แบบสอบถามวั ด จิ ต วิ ท ยาศาสตร์
จ�ำนวน 50 ข้อไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จ�ำนวน 50 คน แล้วน�ำแบบสอบถามมาตรวจให้
คะแนน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถามโดย
ใช้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่
ไม่รวมข้อนั้น (Corrected Item Total Correlation)
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 252) พบว่า ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกมีค่าระหว่าง 0.30 - 0.72 จ�ำนวน 41 ข้อคัด
เลื อ กแบบสอบถามวั ด จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ค ่ า อ� ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ในเกณฑ์และครอบคลุมวัตถุประสงค์จ�ำนวน
30 ข้อมาวิเคราะห์ของคอนบรัค (α - Coifficient)
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2544, หน้า 200)
พบว่าแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อ
มั่น (α) = 0.90

แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบการทดลองแบบ ทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน (One-group Pretest – Posttest
Design)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน�ำตัวจากคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ปลวกแดงพิทยาคม ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม
2555 จ�ำนวน 20 ชั่วโมง
2. ผูว้ จิ ยั น�ำชุดการสอนไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล ดังนี้
2.1 ชีแ้ จงวิธกี ารเรียนโดยใช้ชดุ การสอนกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และ
กัมมันตภาพรังสี ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจและ
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ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
แบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยท�ำการทดสอบก่อน
การทดลองจริง 1 วัน
2.2 ผู้วิจัยด�ำเนินการสอนกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้ชดุ การสอนผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เมือ่
สิ้นสุดการสอนตามก�ำหนดการทดลอง ท�ำการทดสอบ
(Posttest) กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็น
แบบทดสอบฉบับเดิม ตรวจผลการสอบ เพื่อน�ำคะแนน
ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้จากการทดลองของกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ก่อน
และหลังเรียนด้วยชุดการสอนโดยมีวธิ กี ารด�ำเนินการดังนี้
1. รวมจ�ำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การรอบรู้
ในชุดการสอนแต่ละชุดตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิก�ำหนด น�ำ
มาคิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด เป็นประสิทธิภาพ
กระบวนการ (E1)
2. รวมจ�ำนวนนักเรียนที่ท�ำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบการเรียนด้วยชุดการสอน
ทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์การรอบรู้ที่ผู้ทรงคุณวุฒิก�ำหนด
ไว้ น� ำ มาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นทั้ ง หมด เป็ น
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)
3. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
แบบสอบถามวัด จิตวิทยาศาสตร์กอ่ นเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ รียนด้วยชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์
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และกั ม มั น ตภาพรั ง สี โดยใช้ แ นวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ จุดประสงค์การเรียนรู้ ก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
เทคโนโลยี และสั งคม (STS) โดยใช้ t-dependent ขั้นตอนของแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2544, หน้า 249) (STS) ที่มีการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ สงสัย วางแผน
ค้นหาค�ำตอบ สะท้อนความคิด แลกเปลีย่ นประสบการณ์
สรุปผลการวิจัย
และน�ำไปปฏิบตั จิ ริง ก�ำหนดแนวทางการประเมินผล การ
จากการศึกษาเรื่องการสร้างชุดการสอนกลุ่ม เรียนรู้ เลือกและผลิตสื่อการสอน นอกจากนี้ชุดการสอน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์และ ที่สร้างขึ้นแต่ละชุดได้ผ่านการแนะน�ำจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วยังผ่าน
โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) การทดลองกับนักเรียนกลุ่มย่อยแล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบูรณ์ จึงท�ำให้ชุดการสอนสามารถใช้ในการเรียน
สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้
1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับ ของ อดุลย์ ค�ำมิตร (2554) ที่พัฒนาชุดการเรียนการ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ สอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอส
เทคโนโลยี แ ละสั ง คม (STS) ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี คิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสารส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้น
ประสิทธิภาพ 89.77/84.06
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ อย่างมีระบบ เมื่อน�ำไปหาประสิทธิภาพแล้ว ชุดการสอน
ทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 82.81/83.15 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานที่ตั้งไว้
2. การจัดกิจกรรมโดยน�ำหลักการทางจิตวิทยา
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยใช้ แ นวคิ ด ที่กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) หลังเรียนมีค่า Difference) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคละนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ช่วยเหลือกันและกันในด้านการ
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เรียนรู้ และการท�ำกิจกรรมร่วมกัน นักเรียนได้แบ่งหน้าที่
กันภายในกลุ่มตามความเหมาะสม ท�ำให้สมาชิกทุก
อภิปรายผล
1. การสร้างชุดการสอนมีประสิทธิภาพเพราะได้ คนในกลุ่มรู้จักหน้าที่และเห็นว่าความส�ำเร็จของตนเอง
ด�ำเนินการสร้างอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เริ่มจากการ คือความส�ำเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับดูนน์ (Dunn,
ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับแนวคิดและเทคนิควิธกี ารสร้าง 1976, p.64 อ้างถึงใน อภิณห์พร แม้นวิเศษพงศ์, 2549,
ชุดการสอน ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หน้า 107) ที่ได้กล่าวไว้ว่า จ�ำนวนสมาชิกที่จัดกลุ่มเพื่อ
ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมในลักษณะกลุม่ ย่อย ในแต่ละกลุม่ ควร
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คละเก่ง อ่อน ปานกลาง เข้าด้วยกัน จะได้ช่วยเหลือซึ่ง
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4 ตัวชี้วัดและ กันและกัน นอกจากนี้ได้น�ำหลักการทางจิตวิทยาทฤษฎี
สาระ การเรียนรู้แกนกลาง จัดแบ่งเนื้อหา ก�ำหนดเวลา พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) เข้ามาใช้
ของการสอนในแต่ละชุดการสอน ความคิด รวบยอด ในการจัดกิจกรรม เพราะการเรียนรู้จะเกิด ได้ดีเมื่อมีการ
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เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ และมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมมาก ๆ จะช่วยให้เด็กดูดซึมข้อมูลเข้า
สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก อันเป็นการส่งเสริม
พั ฒ นาการทางสติ ป ั ญญาของเด็ก (ทิศนา แขมมณี,
2550, หน้า 66) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้จัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนการสอน โดยจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ทั้งห้อง
สมุด อินเตอร์เน็ต และป้ายนิเทศ เพือ่ ให้นกั เรียนได้ใช้เป็น
แหล่งค้นคว้า และท�ำให้เกิดปฏิสมั พันธ์กบั แหล่งเรียนรู้ มี
การน�ำสื่อประสมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น
อุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เอกสารประกอบการ
เรียน วีดทิ ศั น์ จากการน�ำวีดทิ ศั น์มาประกอบการสอนทัง้
ในการน�ำเข้าสูบ่ ทเรียน ท�ำให้นกั เรียนเห็นภาพเคลือ่ นไหว
ได้ยินเสียง ท�ำให้นักเรียนสนใจ และมีความกระตือรือร้น
กับสิ่งที่จะเรียนมากขึ้น และใช้ประกอบการสรุปสาระ
ส�ำคัญหลังจากที่นักเรียนท�ำกิจกรรม ท�ำให้นักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในเนื้อหาที่เรียนดีขึ้นด้วย สอดคล้อง
กับค�ำกล่าวของภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 266) ที่
กล่าวว่า การน�ำสือ่ เข้ามาใช้ในการสอนมีผล ท�ำให้นกั เรียน
เกิดความสนใจ ตลอดจนกระตุน้ ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมใน
การเรียนการสอน อย่างกระตือรือร้น ช่วยให้การเรียนถูก
ต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ภาวนา เรียมริมมะดัน (2549, หน้า 65) ที่พบว่าสื่อการ
เรียนการสอนมีผลต่อเจตคติและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตั้งไว้ เนื่องจากนักเรียนได้ท�ำกิจกรรมตามขั้นตอนของ
STS คือ 1)ขั้นสงสัย มีการจัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนสงสัยและตั้งค�ำถาม จากข่าว หรือวีดิทัศน์ที่เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
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พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี 2) ขั้นวางแผน
นักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจและวางแผนในการศึกษา
ค้นคว้า ระบุวิธีศึกษาและแหล่งข้อมูล 3) ขั้นค้นหาค�ำ
ตอบ นักเรียนได้ลงมือหาค�ำตอบ ท�ำให้คน้ พบความรูห้ รือ
ค�ำตอบของปัญหาด้วยตนเอง และไม่ถูกจ�ำกัดขอบเขต
ของการเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้เวลานอกห้องเรียน
ในการเรียนรู้ 4) ขั้นสะท้อนความคิด เมื่อนักเรียนได้
ค้นคว้าหาค�ำตอบแล้วจะต้องไตร่ตรองค�ำตอบและสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม
เช่น จัดท�ำ ผังมโนทัศน์ การคิดแบบหมวกหกใบ 5) ขั้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียน
รู้กับเพื่อน เกิดทักษะการสื่อสาร การยอมรับความคิด
เห็นของผู้อื่น และ 6) ขั้นน�ำไปปฏิบัติจริง เช่น การท�ำ
หนังสือเล่มเล็ก การจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมโต้วาที
ซึง่ ส่งผลโดยตรงให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หา
ได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐวิทย์ พจน
ตันติ (2548, หน้า9) ที่กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ
จัดกิจกรรมรูปแบบนี้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้ การ
รู้จักคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การผสานแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์กับประสบการณ์ของตัวนักเรียนเอง และ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจากการท�ำงานกลุ่มแบบร่วมมือ
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญศิรินทร์ ปราบบริปู
(2554, หน้า 74) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนม่วงไข่
พิทยาคม โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
(STS) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4. ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ด การสอนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยใช้ แ นวคิ ด
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) หลังเรียนมีค่า
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภายใน
ชุดการสอนทุกชุดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียน
ได้สบื เสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การ
ส�ำรวจ การสังเกต การวัด การจ�ำแนกประเภท การทดลอง
การสร้างแบบจ�ำลอง การสืบค้นข้อมูล เป็นผลให้นกั เรียน
ได้ฝกึ การใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน
จึงมีโอกาสฝึกฝนทั้งด้านการปฏิบัติและพัฒนาความคิด
ดังที่ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 14) กล่าวว่า การ
ที่นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ในชุด
การสอนแต่ละชุด ได้ฝึกปฏิบัติซ�้ำ ๆ หรือท�ำหลาย ๆ
ครั้ง จึงท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุดา ธนพิบูลกุล (2552, หน้า 104) ได้
ศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 พบว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยชุด
การสอนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
5. จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ย
ชุ ด การสอนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (STS) หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูเ้ รียนทีส่ นใจเรือ่ งเดียวกันให้ศกึ ษาร่วมกัน ท�ำให้นกั เรียน
ได้ฝึกการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และนักเรียนจะได้ศึกษาหาความ
รู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ มี
ขั้นตอน ซึ่งนอกจากที่นักเรียนจะได้รับความรู้แล้ว ยัง

ท�ำให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยที่เรียกว่า
จิตวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับประวิตร ชูศิลป์
(2542, หน้า 3) กล่าวว่า การสอนให้ผู้เรียนได้สะสม
คุณลักษณะเหล่านี้ทีละน้อย ๆ ก็จะเป็นการสร้างเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในตัวนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท�ำการ
ทดลองด้วยตนเองจริงตามแบบเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเจริญงอกงามทางด้านพุทธิพิสัย และการปฏิบัติ
แล้ว ผู้เรียนยังจะได้พัฒนาจิตพิสัยไปพร้อม ๆ กันด้วย
ทุกขั้นตอน

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์
และกัมมันตภาพรังสี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(STS) ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูง
ขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรน�ำวิธีการ ขั้นตอนการผลิต
ตลอดจนแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ไปใช้
ในการผลิตชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องอื่น ๆ และส�ำหรับระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ครูควรเตรียมแหล่ง
ข้อมูล หรือแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียน
สร้างสถานการณ์หรือบรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กั บ ชี วิ ต จริ ง และควรให้ เวลานั ก เรี ย นในการศึ ก ษา
หาความรู้ และไตร่ตรองสิ่งที่เรียนรู้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ผลการจั ด กิ จ กรรม
1. ควรมีการสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์
โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เทคโนโลยีและสังคม (STS) ในด้านอื่น ๆ เช่น ความ
คงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ในเรื่องอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ
วิทยาศาสตร์
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Wilson, J., & Livingston, S. (1996). “Process Skills Enhancement in the STS Classroom”.pp. 5957. in R.E. Yager (ed). Science/Technology/Society As Reform in Science Education .New
York: State University of New York Press.
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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�ำได้
เนือ่ งจากมีความเป็นวิทยาศาสตร์และเห็นว่าการสอนเด็ก
ให้รู้จักคิดและคิดเป็นต้องเป็นหน้าที่ของครูที่จะขัดเกลา
บ่มเพาะกระบวนการคิดให้แก่เด็กรวมทัง้ เห็นว่าห้องเรียน

เป็นสถานที่ส�ำคัญที่สุดในการก�ำหนดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
ผู้เขียนมีความเห็นว่ากระบวนการสืบถามทาง
ปรัชญา( Philosophical Enquiry)เป็นเครื่องมือที่จะ
สอนให้เด็กรู้จักคิดและมีการใช้ได้ผลในหลายประเทศ
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายแนวคิดในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้
สามารถน�ำแนวทางของกระบวนการสืบถามทางปรัชญา
มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้
สาระส�ำคัญโดยย่อของหนังสือเปลี่ยนห้องเรียน
ให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับ แก่นความคิดอันจ�ำเป็นต่อการเรียนรู้ใน
ทุกวิชา เช่นการคิดในเชิงประวัติศาสตร์ การคิดอย่าง
ภาคพลเมือง การสอนโดยมุ่งเน้นการสืบถาม การเปลี่ยน
ห้องเรียนให้เป็นห้องคิด ห้องเรียนแนวใหม่ที่มุ่งส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมการคิด ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยส�ำคัญต่างๆ
ได้แก่ การสอนหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณควบคู่
ไปกับการสอนเนื้อหาวิชา การส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
คิดอย่างมีอิสระ หลักการคิดด้วยค�ำถามและพลังค�ำถาม
นอกจากเนื้อหาดังกล่าวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยัง
ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและแนวทางการถาม
แบบโสเครติส ประกอบด้วยค�ำนิยามของการถามแบบ

*รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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โสเครติส ระบบวิธีของโสเครติส กระบวนการวิภาษวิธี
รูปแบบการสอนการสนทนาแบบโสเครติส ความส�ำคัญ
และประโยชน์ของการถามแบบโสเครติส ค�ำถามแบบ
โสเครติสกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ค�ำถามที่พุ่ง
เป้าส่วนของความคิด ค�ำถามที่พุ่งเป้าต่อคุณภาพการ
ใช้เหตุผล การอภิปรายแบบโสเครติส การคิดร่วมกันใน
ห้องเรียน การสอนเสวนา การใช้เรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้
คิด และบทบาทของค�ำถามในการคิดและการเรียนรู้

การน�ำเสนอเนื้อหามีประเด็นเด่นชัด เรียงล�ำดับ
เนื้อหาตามความส�ำคัญเป็นขั้นตอนน่าสนใจและอ่าน
เข้าใจได้ง่าย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับครู
อาจารย์ที่จะน�ำไปใช้ในการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้อง
คิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญาได้อย่างถูกต้องตามหลัก
การและมีประสิทธิภาพและขับเคลือ่ นให้เกิดกระบวนการ
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. รูปแบบการนําเสนอบทความวิชาการ
3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.3 บทนํา
3.4 เนื้อหา
3.5 บทสรุป
3.6 เอกสารอ้างอิง
3.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

4. รูปแบบการนําเสนอบทความวิจัย
4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.3 คําสําคัญ
4.4 บทนํา
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�ำนักพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา..., สาขาวิชา..., คณะ..., มหาวิทยาลัย...

5. วิธีการส่งบทความ
5.1 กรอกแบบนําส่งเอกสาร
5.2 แนบบทความ จํานวน 3 ชุด
5.3 แนบไฟล์บทความ 1 แผ่น (แผ่น Diskette หรือ แผ่นซีดีรอม)
5.4 ส่งเอกสารที่ กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร QS1 ห้อง408 หรือส่งทางไปรษณีย์ในนาม ภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ 2,500 บาท
(ส่งเป็นธนาณัติพร้อมกับการน�ำส่งบทความ)
สั่งจ่ายในนาม รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

6. ระยะเวลาในการรอคอย
6.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการ
กลั่นกรอง ประมาณ 4 - 12 สัปดาห์
6.2 เมือ่ ได้รบั บทความคืนจากกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์
6.3 เมือ่ ผูเ้ ขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ให้กองบรรณาธิการฯ โดยวิธสี ง่ ด้วยตนเอง
หรือส่งทางอีเมล์ : supukjira@buu.ac.th
6.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

7. การตีพิมพ์วารสาร
ครบแล้ว

7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�ำนวนผู้ขอลง

7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว 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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แบบนำ�ส่งเอกสาร
เพ่อื ตีพมิ พ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
เรียน บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ผูส้ ง่ บทความ (ผูเ้ ขียน/ผูว้ จิ ยั ) ชือ่ ……………………..……….………..……….……………………………..
สังกัด…………………………………….…………ต�ำแหน่งทางวิชาการ……………...………………………….
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้………………………………………...………………..……………….…………
โทรศัพท์………….….……...……...………...…………E-mail : ……..……….……...…………......….……….…..
มีความประสงค์ขอส่ง
		
บทความวิชาการ จ�ำนวน 3 ชุด ( ) มีแผ่นDiskette ( ) ไม่มีแผ่นDiskette
			 ( ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร…………………………………………….
			 ( ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
		
บทความวิจัย จ�ำนวน 3 ชุด ( ) มีแผ่นDiskette ( ) ไม่มีแผ่นDiskette
			 ( ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร…………………………………………….
			 ( ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………...………………………….…
…………………………………………………………………….……………………………………………........
..........................................................................................................................................................................
ชือ่ เรือ่ ง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………….………….....…………………………..……..…………
โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�ำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
		 (กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ลงนาม…………………………………..
(…………………………………………)
ผู้ส่งบทความ
วันที่………./……………/…………..

