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community (2015)
Industrial Safety and Accident
To prepare workers
*
ุ
for the ASEAN community (2015) ดร.เกรียงศักดิ์ บญญา

ิ
ดร.เกรีวยตั งศัน์กซึดิ่ ง์แนวโน้
บุญญา*
จากการเปลี่ยนแปลงของบริ บทการพัฒนาเศรษฐกจและสั
งคมในกระแสโลกาภิ
ม
ิ งต้องเตรียมความพร้
ของบริ บจากการเปลี
ทการเปลี่ยนแปลงที
่สาํ คัญ คืบอทการพั
การรวมตั
วของกลุ
ม่ เศรษฐกจและการเปลี
่ยนแปลงในตลาดการเงิ
่ ย นแปลงของบริ
ฒ นา
ประเทศไทยจึ
อมและการพัฒนนา
่ ่มีคุณในอาเซี
โลกโดยเฉพาะการจั
ดตั้ งประชาคมอาเซี
พ.ศ.
ประเทศตางๆ
ยนจะรวมตั
ว
เศรษฐกิ
จและสังคมในกระแสโลกาภิ
วัตน์ ยซึนในปี
่งแนวโน้
ม 2558
ทรัพ(ค.ศ.
ยากร2015)
โดยเฉพาะคนที
ภาพรองรั
บกับสภาพ
ของบริ
บทการเปลีย่ วกน
นแปลงที
คัญ คือ การรวมตั
วของ ิ เศรษฐกิ
งคมที
ก่ ำ� ลังจะเปลี
ย่ นแปลงไปของอาเซี
ยน
ั เป็ น่ส�ำตลาดการค้
ั จและสั
ั
เป็ นประชาคมเดี
าและเศรษฐกจเดี
ยวกนเป็
นการเปิ
ดโอกาส
การลงทุ
นให้กบประเทศ
กลุ
จและการเปลี
นแปลงในตลาดการเงิ
กระบวนการจัดงต้การศึ
อบรมวิชาชีพฒเพื
่ ่มเศรษฐกิ
่มอาเซียน่ยและนอกกลุ
่มอาเซียนนดัโลก
ตางๆ
ทั้ งในกลุ
งนั้ น ประเทศไทยจึ
องเตรีกษาและการฝึ
ยมความพร้อกมและการพั
นา่อ
โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผลิตและพัฒนาก�ำลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ั
ิ
ํ งจะเปลี่ยนแปลงไปของ
ทรัพยากร โดยเฉพาะคนที่มีคุณภาพรองรับกบสภาพเศรษฐกจและสั
งคมที่กาลั
ุ ภาพตามความต้องการของ
(ค.ศ. 2015) ประเทศต่ า งๆ ในอาเซี ย นจะรวมตั ว ระดับเทคโนโลยี จะต้องมีคณ
ํ
อาเซี
ย
น
กระบวนการจั
ด
การศึ
ก
ษาและการฝึ
ก
อบรมวิ
ช
าชี
พ
เพื
อ
่
ผลิ
ต
และพั
ฒ
นากาลั
งคนพระดั
ระดับ อง
อิสระบฝีเพืมอ่ ือสอดคล้
เป็นประชาคมเดียวกัน เป็นตลาดการค้าและเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานและการประกอบอาชี
บเทคโนโลยี
จะต้องมี
คุณกับภาพตามความต้
งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชี
พ
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของ
เดีเทคนิ
ย วกัคนและระดั
เป็ น การเปิ
ด โอกาสการลงทุ
น ให้
ประเทศ กับอการพั
โลก
ต่อิาสงๆระ ทัเพื้งในกลุ
่มอาเซี
ยนั และนอกกลุ
่มอาเซียิ น ดังนัง้นคมของประเทศและของโลก
่อสอดคล้
องกบการพั
ฒนาเศรษฐกจและสั
แผนงานสําคัญภายใต้ AEC Blueprint

เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี

AEC
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝ�มืออย่างเสรี

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

ภาพที่ 1 แผนงานสำ�คัญภายใต้ AEC Blueprint
2. ประเทศอินโดนีเซีย แรงงานส่วนใหญ่เป็น
1. ประเทศสิงคโปร์ แรงงานมีทักษะสูง ช�ำนาญ ชาวมุสลิม ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
ด้านการจัดการทรั
พยากรบุกคอาเซี
คล ยและธุ
รกิจ มีทวี่ตยั้งเอื้อ เฉียงใต้เป็นตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ
ประเทศสมาชิ
นประกอบด้
ต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ แต่ต้องพึ่งพาการน�ำเข้า 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
1. ประเทศสิ งคโปร์ บแรงงานมี
านการจัดการทรั
พยากรบุคคลำนวนมาก
และธุรกจิ มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
หลากหลายและจ�
วัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดั
ล่าง ท�ำให้ทคกั ่าษะสู
ใช้จ่างย ชํามีนาญด้
่ นธุรกิจสูนงศูนย์กลางเดินเรื อ แตต้่ องพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับลาง
่ ทํา
ที่ต้ งั เอื้อำเนิ
ตอการเป็
ในการด�
ยนประกอบด้
วย
ภาพที่ 1ประเทศสมาชิ
แผนงานสํากคัอาเซี
ญภายใต้
AEC Blueprint

่ จ่ายในการดําเนินธุรกจสู
ิ ง
ให้คาใช้
่
่ นชาวมุสลิม ขนาดเศรษฐกจใหญ
ิ
่ที่สุดในเอเชีย
2. ประเทศอินโดนีเซีย แรงงานสวนใหญเป็
ตะวันออกเฉียงใต้เป็ นตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็ นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชีย

*อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้าที่ 8
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3. ประเทศมาเลเซีย แรงงานมีทักษะ จ�ำนวน
ประชากรค่อนข้างน้อย ท�ำให้ขาดแคลนแรงงาน โดย
เฉพาะระดับล่าง แต่มปี ริมาณส�ำรองน�ำ้ มันมากเป็นอันดับ
3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟกิ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบ
4. ประเทศบรูไน ขาดแคลนแรงงาน ประชากร
ประมาณ 4 แสนคน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ
2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก การเมืองค่อนข้าง
มั่นคงเป็นผู้ส่งออกน�้ำมัน และมีปริมาณส�ำรองน�้ำมัน
อันดับ 4 ของอาเซียน
5. ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แรงงานทั่ ว ไปมี
ความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่มีที่ตั้งห่างไกลจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
สวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
6. ประเทศเวียดนาม แรงงานมีค่าจ้างเกือบ
ต�่ำสุดในอาเซียน รองจากประเทศกัมพูชา แต่ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าส�ำนักงานค่อนข้างสูง
7. ประเทศกัมพูชา ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
มีค่าจ้างแรงงานต�่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day) ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ต้นทุน
สาธารณูปโภค (น�้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง
8. ประเทศลาว แรงงานมีค่าจ้างค่อนข้างต�่ำ
(2.06 USD/day) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่
พัฒนาเท่าที่ควร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา

9. ประเทศพม่า แรงงานมีค่าจ้างค่อนข้างต�่ำ
(2.5 USD/day) ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานยั ง ไม่
พัฒนาเท่าที่ควรและยังมีความไม่แน่นอนทางการเมือง
และนโยบาย
10. ประเทศไทย แรงงานมีทักษะเป็นฐานการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการ
รายใหญ่ของโลก ทีต่ งั้ เอือ้ ต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่าย
เชือ่ มโยงคมนาคมด้านต่างๆ สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทัว่ ถึง
ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง แรงงานมีจ�ำนวนมาก
แต่ยังมีจุดอ่อน เพราะแรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
การท�ำงาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) วัตถุประสงค์ AEC Blueprint 1) แผน
งานส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายสินค้าบริการ การลงทุนแรงงาน
และเงินทุนที่เสรี โดยลดอุปสรรคในด้านต่างๆ 2) แผน
งานส่งเสริมขีดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย
การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา 3) แผนงานส่งเสริม
การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกลดช่องว่างและความ
แตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่
4) แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลก
ปรับประสานนโยบายในระดับภูมิภาค สร้างเครือข่ายการ
ผลิตและจ�ำหน่าย
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หน้าที่ 9

AEC Blueprint
วัตถุประสงค์ 4 ด้าน

Single Market and
production base

แผนงานส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน
แรงงาน

High competitive
economic region

แผนงานส่งเสริมขีด
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ

Equitable
economic
development

Fully Integrated
into
global economy

แผนงานส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของประเทศ
สมาชิก

แผนงานส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเข้ากับ
ประชาคมโลก
สร้างเครือข่ายการ
ผลิต/จําหน่าย
16

รปที
ู ่ 2 วัตถุประสงค์ AEC Blueprintรูปที่ 2 วัตถุประสงค์ AEC Blueprint
วัตถุประสงค์ AEC ดังกล่าวมีการน�ำแรงงาน องค์การสหประชาชาติซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยมี
่ มีการนํ
วัตถุามาในเขตพื
ประสงค์ AEC
กลาว
าแรงงานตางประเทศเข้
ุตสาหกรรม
ส�่ ำนักงานใหญ่ตามาในเ
งั้ อยูท่ กี่ ขตพื
รุงเจนี้นวทีา่อประเทศสวิ
สเซอร์แลนด์)
ต่างประเทศเข้
้นที่อดัุตงสาหกรรม
ซึ่งแรงงาน
่ ้ ความสามารถที
่ ้ง ั มีรวมทั
ซึต่่ งาแรงงานตางชาติ
มีความรู ้ ความสามารถที
กตางกน
กษะการทํ
างานการใช้
ุปกรณ์
สมาชิ้ งกทัอยู
่ 158 ประเทศ
ท�ำอหน้
าที่ส่งเครื
เสริ่ อมงมืให้อเกิด
งชาติมีความรู
่แตกต่างกัน่แตรวมทั
ยิ ในการท�
ำ งาน
มี วั ต ถุ ปดระสงค์
เ พื่ อ ส่ ง
ทัก่ ษะการท�
กรณ์ เครืบ่อตงมื
อเครือุ่อบงจั
กรทีเป็่ นความปลอดภั
่ ใครคาดคิ
่ ั อุปในการปฏิ
ตั ิเหตุ
เหตุการณ์ที่เกดขึ
ไมมี่ การ
เครื
องจักรทีำ่แงานการใช้
ตกตางกน
ั ิงาน
้ นโดยไมมี
มความยุ
งคม การยอมรั
แตกต่างกัน่ ในการปฏิ
บัติงานมไมได้
อุบ่ ัติเหตุ
นเหตุการณ์ท่สี่ ู งเสริ
วางแผนลวงหน้
าและควบคุ
เชน่ เป็การตกจากที
การถู
กวัตถุตหิธนีรรมทางสั
บหรื อกระแทกอวั
ยวะ เป็บนสิทต้ธินแซึรงงาน
่ งจะ
เกิดขึน้ โดยไม่มใี ครคาดคิด ไม่มกี ารวางแผนล่วงหน้าและ และสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ก�ำหนดมาตรฐานแรงงานใน
ิ ได้ เช่นญการตกจากที
่ ป้ ระสบอุ
อุบตั ิเหตุในการทํ
างานเป็ น่ง
ทํควบคุ
าให้เมกดความสู
เสี ยตอผู
บตกั ิเวัหตุ
องด้วกยารแรงงานระหว่
่ งอื่นทีส่เกยวข้
ัญี่ ญาองค์
างประเทศซึ
ไม่
่สูง การถู
ตถุหบุนีคบคลอื
หรือ่นหรืรูปอสิของอนุ
่ ้นต�่ำพเกีนั่ยกวกังานที
่ ้ ง จะสงผลให้
่ เป็นดต้ทีน่เกดขึ
บตั ิงาน ้น
ี่เกดขึ
เหตุ
การณ์ไยมคาดคิ
างาน ญอุเสีบยตั ต่ิเหตุ
้ นในขณะทํ
นิ ข้้ อนก�แตละครั
ำหนดมาตรฐานขั
บสิท่ปธิฏิแรงงานขั
กระแทกอวั
วะ
ซึิ ่งจะท�
ำให้เกิดความสู
อ ทเป็
ิ ้ นโดยไมมี
้
ั
ทุผูก้ปคนรู
้สึกบกงวลและกลั
ว หากวา
อุบตั เสรี
ิเหตุภเาพในการจั
กดขึ
การแกไขและป้
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องค์การดังกล่าวภายใต้กลไกหรือระบบขององค์การ
สหประชาชาติ นอกจากนี้ ปัญหาความปลอดภัยยังเป็น
ปัญหาที่ทางรัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญโดยมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ มากมายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศ
ที่ท�ำหน้าที่ ดูแลการป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายเพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งมี
การเตรียมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
เกรียงศักดิ์ บุญญา (2552, บทคัดย่อ) การวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสถานประกอบการในภาคตะวันออก
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในสถานประกอบ
การในภาคตะวั น ออก 2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด
เห็ น ของพนั ก งานคณะกรรมการความปลอดภั ย ใน
สถานประกอบการต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย จ� ำ นวน 558 คน
ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารสถานประกอบการ หั ว หน้ า แผนก
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานสถานประกอบการ
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 1) การบริหาร
ความปลอดภัย 2) การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล
3) สภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย
ด้านการบริหารความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากเรียงล�ำดับดังนี้ 1. ก�ำหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก 2. การฝึกอบรมหัวหน้างาน
3. การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับดังนี้ 1) การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ถูกต้อง
2) วิธกี ารดับเพลิงและใช้อปุ กรณ์ประเภทต่างๆ 3) ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีภัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับดังนี้ 1) การส่งเสริม
กิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม 2) การจัดเตรียมอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ฉุกเฉิน 3) การตรวจสอบและแก้ไขจุดอันตรายต่างๆ

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการใน
ภาคตะวันออก ทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล�ำดับดังนี้ 1) ด้านการบริหารความปลอดภัย 2) ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
จากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวน�ำมาวิเคราะห์ดังนี้
1. การบริหารความปลอดภัย ส�ำหรับนโยบาย
ด้านความปลอดภัยที่ดีและเด่นชัด ผู้บริหารองค์การจะ
ต้องเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้รับ
ทราบกันอย่างทัว่ ถึง ลักษณะของนโยบายจะต้องไม่กว้าง
เกินไปแต่ต้องใช้ได้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จะ
ต้องเขียนให้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความเป็น
รูปธรรมเพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้
การจัดองค์การเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัย การจัดองค์การด้านความปลอดภัยนั้น ขึ้นอยู่
กับลักษณะของสถานประกอบการ เช่น ขนาด จ�ำนวน
พนักงาน ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน อาจ
เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีหน้าที่ดูแล สถานประกอบการขนาด
ใหญ่อาจจะมีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเป็น
จ� ำ นวนมากพอส� ำ หรั บ ดู แ ลงานต่ า งๆที่ แ บ่ ง หน้ า ที่ ไว้
อย่างครบถ้วน หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
ด้านความปลอดภัย การควบคุมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
ด้ า นการแพทย์ และงานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พนักงาน การจัดองค์การนั้น ถ้าเป็นสถานประกอบการ
ขนาดเล็กอาจจะมีเพียงผู้ประสานงานคนเดียวท�ำหน้าที่
เกือบทุกอย่างหรืออาจใช้วิธีว่าจ้างที่ปรึกษามาดูแลและ
ให้คำ� ปรึกษาเป็นครัง้ คราวเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม องค์การ
นี้ เมื่อตั้งขึ้นมาแล้ว ก็ยังต้องพยายามสร้างข่ายงาน หรือ
สร้างความสัมพันธ์ เพื่อการประสานงานกับหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายซ่อม
บ�ำรุง โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ข่ายงานที่กล่าว
ถึงนัน้ อาจอยูใ่ นรูปของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
(Safety Committee) โดยเขียนเป็นโครงสร้างดังนี้
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(Safety Committee) โดยเขียนเป็ นโครงสร้างดังนี้
ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความปลอดภัย

เลขานุการ
(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
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คณะกรรมการดําเนินการความปลอดภัย

ผูจ้ ดั การแผนก...
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ิ บตั ิเหตุใช้เครื่ องมือที่ชาํ รุ ด หรื อใช้
ทํเครืางานไมรั
เครื่ องประดับที่เอื้ออํานวยให้เกดอุ
คะนอง หยอกล้อกันในขณะปฏิบตั งิ าน ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ เฮ็นริช ได้อธิบายการเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกับการเรียง
่ กวิธีและไมเหมาะกบงาน
่
ไมถู
ความปลอดภั
ยสวมใสชุ
ดั ท�ำงานไม่รัดกุมหรือใส่เครื่อง ล�ำดับของตัวโดมิโนทีเ่ รียงกันอยู่ 5 ตัว เมือ่ ตัวใดหนึง่ ตัว
์ บุญญา, 2555,
โดมิบโนนี
ช (Henrich,
งในมลงก็
เกรียย่องศัมส่กงดิผลกระทบต่
า 10)
โดยมี วย
แต่งกายมีเทฤษฎี
ครื่องประดั
ที่เอื้ ้อเฮ็อ�นำรินวยให้
เกิดอุบัต1959
ิเหตุใช้อ้างถึใดล้
อตัวถัหน้
ดไปล้
มตามไปด้
เครืก่อการสํ
งมือทีา่ชคั�ำญรุดคือหรืการเรี
อใช้ไยม่งลํ
ถูกาวิดัธบีแการประสบเหตุ
ละไม่เหมาะกับงาน
ซึ่งเขาให้
ความหมายของตั
โดมิ
ิ บตั ิเวหตุ
หลั
อนั ตรายเป็
นขั้ นตอน
ถ้าเกดอุ
ที่ทโนดั
าํ ให้งนีข้ นั ตอนใด

่
่ ่องแบบโดมิโน จนถึงขั้ นตอนสุ ดท้าย
ิ ้ นกจะ
็ สงผลกระทบไปยั
งขั้นตอน อื่นๆ เรี ยงลําดับตอเนื
ขั้นหนึ่งเกดขึ
ิ บตั ิเหตุเชนเดี
่ ยวกบการเรี
ั
ั ่ 5 ตัว
คือการบาดเจ็บ เฮ็นริ ช ได้อธิบายการเกดอุ
ยงลําดับของตัวโดมิโนที่เรี ยงกนอยู
็่ ่
่ วถัดไปล้มตามไปด้วย ซึ่งเขาให้ความหมายของตัว
เมื่อตัวใดหนึ่งตัวใดล้มลงกยอมสงผลกระทบตอตั
โดมิโนดังนี้
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3
1

สภาพแวด
ล้อมหรื อ
ภูมิหลัง
ของบุคคล

2

ความ
่
บกพรอง
ผิดปกติ
ของบุคคล

4

5

การกระทํา
หรื อ
สภาพการณ์
ที่ไม่
ปลอดภัย

อุบตั ิเหตุ

บาดเจ็บ
หรื อ
เสี ยหาย

รูปที่ 4 ลำ�ดับขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุ 5 ขั้น (Domino Theory)

ิ บตั ิเหตุ 5 ขั้น (Domino Theory)
รปที
ู ่ 4 ลําดับขั้นตอนการเกดอุ

โดมิโนตัวที่ 1 หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือ จากการควบคุม การแก้ไขหรือก�ำจัดการกระท�ำหรือ
ภูมหิ ลังของบุคคล โดมิโนตัวที่ 2 หมายถึง ความบกพร่อง สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีการต่าง ๆ ออกไป ก็
่ 1วทีหมายถึ
ง งสภาพแวดล้
ลังของบุบคคล
โดมิโนตัยวหายก็
ที่ 2 หมายถึ
จะท�อำภูให้มกิหารบาดเจ็
และความเสี
จะไม่เกิงดขึ้น
ผิดปกติของบุโดมิ
คคลโนตั
โดมิวโทีนตั
่ 3 หมายถึ
การกระท�ำ อมหรื
ของบุ
คคลโนตัโดมิ
วที่ 3 งหมายถึ
ง การกระทํ
าหรือก�อำสภาพการณ์
ย น้
เนือ่ งจากการแก้
ไขหรื
จัดโดมิโนตัวททีี่ไห่ มปลอดภั
นึ่ ง่ และสองนั
หรืความบกพรองผิ
อสภาพการณ์่ ที่ไม่ดปปกติ
ลอดภั
ย โดมิ
วที่โ4นตัหมายถึ
ท�ำได้ยงากคืการบาดเจ็
อพื้นฐานของมนุ
ษย์ที่ไม่ยเหมื
อุบโดมิ
ัติเหตุ
โดมิ
ที่ 5 หมายถึ
โนตั
วทีโนตั
่ 4 วหมายถึ
ง อบัุง ตการบาดเจ็
ิเหตุ โดมิบโหรืนตัอความ
วที่ 5 หมายถึ
บหรื อความเสี
หายอนกันในสภาวะ
างกัน ขนบธรรมเนี
ย้ งมนิวัสฒยั นธรรมรวม
เสียหาย
่ ั
แสดงให้เห็นวา่ สภาพแวดล้อมหรื อภูมิหลังของสั
ของบุงคมที
คคลมี่แตกต่
ความแตกตางกนรวมทั
ดั้ งเดิม
ทั
น
ความแตกต่
า
งระหว่
า
งบุ
ค
คลเชื
อ
้
ชาติ
ท
แ
่
ี
ตกต่
าง ดังนัน้
แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อ่ มหรือภูมิหลังของ
อาจจะได้แก่ ความประมาทเลินเลอ ความสะเพรา่ และสภาพแวดล้อมทางสังคมได้แก่ การศึกษา การอบรม
บุคคลมีความแตกต่างกันรวมทัง้ นิสยั ดัง้ เดิมอาจจะได้แก่ การหลีกเลีย่ งการเกิดอันตรายก็ให้จดั การกับการกระท�ำที่
่ ยถือเกดความบกพรองผิ
งบรรยากาศในการทํ
างาน
กอให้
เลี้ ยงดู สภาพความเป็
นอยู่ รวมถึ
ปลอดภั
ว่ิ าเป็นวิธีการที่ด่ ีที่สุดดปกติของบุคคลได้
ความประมาทเลิ
นเล่อ ความสะเพร่
า และสภาพแวดล้
อม ไม่
่ เกดการกระทํ
ั ยกตั
่ กการขาดความรอบคอบ
่ ขวั
่ ซึ่งทั้ งหมดนัไ่ ม่้ นปกอให้
เชน่งกน
อยาง
ความตื่นเต้นงาย
ออน
3.ญสภาพการท�ำงานที
ลอดภั
ยิ อุปกรณ์การา
ทางสั
คมได้
แก่วการศึ
ษา การอบรมเลี้ยงดู สภาพความ
งจัก่ งรล้อยู
ใ่ นสภาพช�
ำรุดไม่
เป็ทีน่ไอยูมปลอดภั
่ รวมถึงบรรยากาศในการท�
งาน ก่อให้
เกิ่ ดความ
่ ่อโดมิผลิโตนตัเครืวทีอ่ ่หนึ
็ ด มฝาครอบ
ย เพราะฉะนั้ นตาำมทฤษฎี
กลาววาเมื
มลง
กระทบตั
วถัมดเี ซฟการ์
ไปกจะล้
ตาม
เครื่อองกนไมให้
งกั้นั หรือ่ เครืตวั่อทีงป้่สอี่ ลงกั
นตรายอื
่นๆวทีโครงสร้
บกพร่
คลได้องกนมิ
เช่นกัั น ใยกตั
การคือการป้
่ องผิ่ ดปกติ
ิ วอย่บาตั งิเหตุ
อยางตอเนื
่อง ขดัองบุ
งนั้ นคการป้
ห้เกดอุ
ม้ นัน้ นอัจะต้
องเอาตั
่สาม าง
ขาดความรอบคอบ ความตื่นเต้นง่าย ขวัญอ่อน ซึ่ง อาคารไม่มั่นคงแข็งแรง ขาดการวางแผนจัดระเบียบ
ํ ดการกระทําหรื อสภาพการณ์ที่ไมปลอดภั
่
้
ออกไป นัน่ กค็ ือการกาจั
ย อันเนื่องมาจากการควบคุม การแกไข
ทั้งหมดนั้นก่อให้เกิดการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย เพราะ รักษาความสะอาดในโรงงาน การจัดกองวัสดุสิ่งของไม่
ํ ดการกระทํ
่ ๆ ออกไป
็ ดาสารเคมี
หรื้นอตามทฤษฎี
กาจั
หรืาอเมืสภาพการณ์
ีการตาง
กจะทํ
ให้การบาดเจ็
ยบและไม่
ถูกต้องการจั
ที่เป็นพิบษและ
วัสดุ
ฉะนั
ก ล่ าาวว่
่ อ โดมิ โ นตั วททีี่ไ่ หมปลอดภั
นึ่ ่ ง ล้ ม ลงยด้วเป็ยวินธระเบี
ิ ้ น เนืางต่
ํ ระเบิ
ความเสีวยถัหายกจะไมเกดขึ
่องจากการแกไขหรื
ดโดมิ
วที่หนึเหมาะสมและไม่
่ งและสองนั้ นทํถากู ได้
ากคือพืท่ ้นำ� ฐาน
ด วัตโนตั
ถุไวไฟไม่
วิธยี สถานที
งาน
กระทบตั
ดไปก็็ จะล้ม่ ตามอย่
อเนื่อง ดังนั้ ้นการอกาจั
ไม่
ย เช่น แสงสว่
เพียงพอ ไม่
มีระบบการ
ป้ อของมนุ
งกั น มิษใ ห้ย์เทกิี่ไดมเหมื
อุ่ บั ตอิ เ หตุ
คั ื อ การป้ อ งกั น ไม่ ใงห้คมที
ตั ว ที่แต่ สี่กตางกน
่ ปัลอดภั
นกนในสภาวะของสั
ขนบธรรมเนี
ยม วัฒางไม่
นธรรมรวมทั
นความ
ไม่ิ มนีระบบการเตื
ยที่เหมาะสม
ล้มแตกตางระหวางบุ
นั้นจะต้
่สามออกไป
่นก็ค่ ือการก�
ด ระบายอากาศ
่ องเอาตั
่ วคทีคลเชื
็ จอดนภั
ั
ดังนั้ นำจัการหลี
กเลี่ยงการเกดอั
ตรายกให้
ั การกบการกระทํ
าที่
้ อชาติที่แนัตกตาง
การกระท�ำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย อันเนื่องมา

่
่ นวิธีการที่ดีที่สุด
ไมปลอดภั
ยถือวาเป็
3. สภาพการทํางานทีไ่ ม่ ปลอดภัย อุปกรณ์การผลิต เครื่ องจักร อยูใ่ นสภาพชํารุ ดไม่มีเซฟการ์ด
ั นตรายอื่น ๆโครงสร้างอาคารไมมั่ น่ คงแข็งแรง ขาดการวางแผนจัด
ฝาครอบ เครื่ องกน
้ ั หรื อเครื่ องป้ องกนอั
่ นระเบียบและไมถู่ กต้องการจัดสารเคมีที่
ระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงาน การจัดกองวัสดุสิ่ งของไมเป็
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Successful Task Feedback
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Unsuccessful Task Feedback
Man

Machine

Environment

Decision

Risks

A
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E

N
T

T
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S
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รปที
ยของ บอบ ฟี เร้น (Bobยของ
Firenze
ู ่ 5 รู ปแบบระบบความปลอดภั
รูปที่ 5 รูปแบบระบบความปลอดภั
บอบอ้างถึ
ฟีเงร้ใน
น กวิณช์ตา อภิธนาดล, 2546,
หน้า 43)
(Bob Firenze อ้างถึงใน กวิณช์ตา อภิธนาดล, 2546, หน้า 43)

ทฤษฎีรปู แบบความปลอดภัยของ บอบ ฟีเร้นได้ ให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละครั้งจะมีความเสี่ยงแอบแฝง
ทฤษฎีรูปแบบความปลอดภั
ยของ่องบอบอยูฟี ่เร้เ สมอ
นได้อดัธิงบนัายแนวคิ
ดรู ปแบบความปลอดภั
้ น ก่ อ นการตั
ด สิ น ใจแต่ ล ะครัย้ งวาผู่ ้ ป ฏิ บั ติ
อธิบายแนวคิดรูปแบบความปลอดภั
ยว่าการศึกษาเรื
ิ บตั ปิเหตุ
การศึกษาเรื
จะต้องศึงานควรมี
กษาองค์ปขระกอบทั
ระบบ ซึอ่ งการตั
มีปฏิดสสิมั นพัใจเพื
นธ์เกยวข้
องกน
้อมูลเพีย้งงพอต่
่อี่ จะได้
ไม่ั
สาเหตุของการเกิ
ดอุบ่ อัตงสาเหตุ
ิเหตุจะต้ของการเกดอุ
องศึกษาองค์
ระกอบ
วยคนประกอบ
เครื่ องจักรตัและสิ
อม ความสํ
ขององค์
ระกอบที
่เป็ น อมี
่ งแวดล้
ดสินใจผิ
ดพลาด
เพราะว่าคัาญหากตั
ดสินปใจผิ
ดพลาดหรื
ทั้งระบบ ซึองค์
่งมีปประกอบดั
ฏิสัมพันงธ์กลาวประกอบด้
เกี่่ยวข้องกัน องค์
่ กร และสิ
่ ย่ งสูดง สิจะท�
ิ ำบงาน
สาเหตุของอุ
บตั ิเหตุ
ประกอบมี
ความสํ
ญตอการตั
นใจในการผลิ
ตงานและการเกดอุ
ตั ิเหตุซึง่
ำให้เกิดความล้
มเหลวในการท�
ดังกล่าวประกอบด้
วยคน
เครืแ่อตละองค์
งจั
่งแวดล้
อม าคัความเสี
งผลท�
เิ หตุาขเป็นึ้ นได้ต้อเครื
รอุปอกรณ์
ความส�ำคัญดัขององค์
นสาเหตุ
ของอุ
บัติเหตุอทําอาจจะส่
่ ำ้นให้ผูเป้ กิฏิดบอุตับิงตั านจํ
งนี้ คนหรืประกอบที
อผูป้ ฏิบตั ่เิงป็าน
ในการผลิ
ตงานหรื
งานในแตละชิ
งตัดอ่ สิงจันกใจเลื
กวิธี
ที่ใช้แตการตั
ในการผลิ
องมีความพร้
ดพลาด
แต่ละองค์ปปฏิ
ระกอบมี
สินบรรลุ
ใจในการ
่ ความส�่ ำคัญต่่ ง อเพืการตั
่ ดสิตนต้ใจในการดํ
บตั ิอยางใดอยางหนึ
่อให้งดาน
เป้ าหมาย
าเนิอนมปราศจากข้
งานให้บรรลุเอป้ผิาหมายใน
ผลิตงานและการเกิ
อุบัตคิเวามเสี
หตุดัง่ ยนีงแอบแฝงอยู
้ คนหรือผู้ปเ่ ฏิสมอ
บัติงดัาน
ถ้่ าหากเครืด่อสิงจั
กรอุป่ กรณ์้ งอผูอกแบบไม่
ถูกต้อขงหรื
่ ้ ดงจะมี
แตละครั
งนั้ นกอนการตั
นใจแตละครั
ป้ ฏิบตั ิงานควรมี
อ้ มูลอไม่มี
ในการผลิตเพีงานหรื
อ่ ท�ำงานในแต่
ละชิ
้น ผูไ้ปมตั
ฏิ่ บดัสิตนิงาน
ความพร้
อมในการผลิ
จะท�ำดให้
เกิดการผิ
พลาดขณะ
่
ยงพอตอการตั
ดสิ นใจเพื
่อจะได้
ใจผิดพลาด
เพราะวาหากตั
ดสิตนใจผิ
พลาดหรื
อมีคดวามเสี
่ ยงสู ง
จ�ำเป็นต้องตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ปฏิบัติงาน ซึ่งจะน�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
ิ
่
ิ บตั ิเหตุข้ ึนได้ เครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่ใช้
จะทําให้เกดความล้
มเหลวในการทํางาน ซึ่งอาจจะสงผลทํ
าให้เกดอุ
ให้งาน บรรลุเป้าหมาย แต่การตัดสินใจในการด�ำเนินงาน
ในการผลิตต้องมีความพร้อมปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าหากเครื่ องจักรอุปกรณ์ออกแบบไมถู่ กต้องหรื อไมมี่
ิ
ิ บตั ิเหตุได้
ความพร้อมในการผลิตจะทําให้เกดการผิ
ดพลาดขณะปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะนําไปสู่ การเกดอุ
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่
สิ่ งแวดล้อม สภาพการทํางานและสิ่ งแวดล้อมในการทํางานมีความสําคัญตอกระบวนการผลิ
ต

สิเพราะวาหากมี
่งแวดล้อ่ ม สภาพการท�
งานและสิ
่งิ แวดล้
อมในการท�
ำคัญต่อากระบวนการผลิ
ตเพราะว่
่
่ ่ าหากเกดิ
ความผิดำพลาดที
่เกดขึ
มหรืคอวามส�
สภาพการทํ
งานไมเหมาะสมยอมกอให้
้ นจากสิ
่ งแวดล้ำองานมี
มีความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ แวดล้อมหรือสภาพการท�ำงานไม่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผูป้ ฏิบตั งิ านและ
ิ บตั ิเหตุได้
ปัญ่งหาตอผู
ป้ ฏิบตั ขิงองการเกิ
านและเครื
กรซึได้่ งจะเป็ นสาเหตุของการเกดอุ
เครื่องจักรซึ
จะเป็่ นสาเหตุ
ดอุ่บอัตงจัิเหตุ

1.
การบริ หารและ
การวางแผน
ผิดพลาด

2.
การกระทํา
ของบุคคล
ไม่ปลอดภัย

3.

สภาพแวด
ล้อม
การทํางาน
่
ไมปลอดภั
ย

อุบตั ิเหตุ

ความสูญเสี ย ได้แก่
1. คน
2. ทรัพย์สิน
3. ผลผลิต
ํ
4. กาไร
รูปิ ที่ บ6 ตั สรุิเหตุ
ปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
รปที
ู ่ 6 สรุ ปสาเหตุของการเกดอุ

ิ บตั ิเหตุเกดได้
ิ เป็ น 3 สวน
่ คือเกดจ
ิ าก 1) การบริ หารและการวางแผน
สรุ ป สาเหตุของการเกดอุ
่
ผิดพลาด 2) การกระทําของบุคคลไม่ ปลอดภัย 3) สภาพแวดล้อมการทํางานไม่ ปลอดภัยสงผลให้
เกดิ
ิ
ํ ความ
อุบตั ิเหตุจากการทํางานและทําให้เกดความเสี
ยหายตามมา ได้แก่ คน ทรัพย์สิน ผลผลิตและกาไร
ั บตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมแรงงานสู่ ประชาคมอาเซียน
ปลอดภัยและการป้ องกนอุ
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สรุป สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดได้เป็น 3 ความปลอดภัย จากข้อมูลเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฏี
ส่วน คือเกิดจาก 1) การบริหารและการวางแผนผิดพลาด และหลักการต่างๆ ที่กล่าวมาสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้าง
2) การกระท�ำของบุคคลไม่ปลอดภัย 3) สภาพแวดล้อมการ องค์ความรูใ้ นด้านความปลอดภัยเพือ่ เป็นแนวทางในการ 9
ท�ำงานไม่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน วางแผนและจัดกระบวนการพัฒนาแรงงานเพื่อป้องกัน
ญเสียวรรณกรรม
ทั้งผลผลิตและคุ
ณภาพที
่มีผลจากการท�
และท�ทัำกให้ษะในการทํ
เกิดความเสีายงานให้
หายตามมา
ย์สิน อมูการสู
ิ ได้แก่ คน ทรัย พจากข้
่ ำงาน
่
เกดความปลอดภั
ลเอกสาร
ทฤษฏี
และหลั
กการตางๆ
ที่กลาว
ผลผลิตและก�ำไร ความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุ ทีข่ าดความปลอดภัยสถานประกอบการควรวางแผนการ
มาสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในด้านความปลอดภัยเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนและจัด
ในงานอุ ตสาหกรรมเพื่อ เตรีย มความพร้อ มแรงงานสู่ พัฒนาแรงงานตามองค์ประกอบต่อไปนี้
ั
กระบวนการพั
นาแรงงานเพื
ป้ องกนการสู
ญเสี ยทั้ งผลผลิตและคุณภาพที่มีผลจากการทํางานที่ขาดความ
ประชาคมอาเซี
ยน ฒ2015
ควรมีก่อระบวนการในการ
่
ปลอดภัยสถานประกอบการควรวางแผนการพั
้
พัฒนาแรงงานให้
มคี วามรูแ้ ละทักษะในการท�ำงานให้เกิดฒนาแรงงานตามองค์ประกอบตอไปนี
การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015
(เกรียงศักดิ์ บุญญา)
การฝ�กอบรม

การจัดกิจกรรม
การประเมินผล

การสร้างแรงจูงใจ
การปฐมนิเทศก์

รูปที่ 7 การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015 (เกรียงศักดิ์ บุญญา)
การปฐมนิเทศก์ จะเป็นกระบวนการส�ำคัญ ถึงวิธกี ารท�ำงานทีเ่ หมาะสมให้พนักงานใหม่ทราบได้อย่าง
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและข้อ ชัดเจน รายละเอียดหัวข้อเรื่องที่จะท�ำการปฐมนิเทศและ
รปที
ู ่ 7 การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน 2015 (เกรี ยงศักดิ์ บุญญา)
ก�ำหนดที่ส�ำคัญทางด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ก่อนทีจ่ ะเริม่ เข้าปฏิบตั งิ าน
ี่ ั บัติกการรและ
เทศก์
จะเป็ นกระบวนการสํ
คัญกในการสร้
วามเข้
ใจเกยวกบองค์
งานใหม่ทาุกงความรู
คนไม่ว่า้คจะเป็
น าพนั
กงานปฏิ
ผู้
ใหม่ ดังนั้นองค์การปฐมนิ
กรควรจะให้
ความสนใจต่
อการด�ำเนิน าพนั
ํ ้ ใ ห้ มี ป ่สระสิ
ข้อกาหนดที
าํ คัทญธิทางด้
แกพนั
กงานใหม
ดังแนัต่้ นผองค์
กรควรจะให้ครับวามสนใจตอการ
หารหรือ่แม้
ู้รับเหมาควรจะได้
การปฐมนิเ่ ทศก์
กิ จ กรรมนี
ภ าพสูานความปลอดภั
ง สุ ด เพื่ อ ให้ แยน่ให้
ใจว่
า่ บริ
เพื่ ่อให้่ ข้อมูกงานใหมแตละคนจะได้
ลในเรื่องต่่ อไปนี
พนั กดํงานใหม่
รั บ ข้ทอธิมูภลาพสู
ที่ เ หมาะสมต่
อ แนใจวาพนั
ิ แต่ละคนจะได้
่ ้
าเนินกจกรรมนี
งสุ ด เพื่อให้
รับข้อมูลที่เหมาะสม
้ ให้มีประสิ
ข้อ์ มูลทั่ว่ ไปเกี่ยวกันบสองสวนหลั
สถานประกอบการที
การสร้ตอการสร้
า่ งความปลอดภั
ยในการปฏิ
บัติงาน การปฐมนิ
ท
่
างความปลอดภั
ยในการปฏิ
บตั ิงาน เการปฐมนิ
เทศกจะแบงออกเป็
ก ๆ ได้แ่กกล่่ าว
ศก์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) การให้ ถึงการจัดองค์กร นโยบายทัว่ ไป การผลิตและกฎระเบียบ
ี่ ั
ี่ ั
1) การให้ขอ้ มูลทัว่ ไปเกยวกบองค์
กรและความรู ้ทว่ั ไปเกยวกบความปลอดภั
ย ซึ่งควรดําเนินการโดย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทั่วไปขององค์กร นโยบายความปลอดภัยขององค์กร
ี่ องกบการปฏิ
ั ย อาชีวบอนามั
เจ้าหน้าทีย่ความปลอดภั
กราหน้
2) าเรืที่ อ่คงความปลอดภั
ยที่เกยวข้
ตั ิงานที
่ควรดําเนินการ
ความปลอดภั
ซึ่งควรด�ำเนิยนขององค์
การโดยเจ้
วาม กฎหมายความปลอดภั
ยและกฎหมายอื
่น
โดยผู
บ้ งั คับบักญร ชาของพนั
กงานใหม่ยเนื
ยดและชีก้ ชอบรมที
ดั ถึงวิธ่เีกกีารทํ
ปลอดภั
ยขององค์
2) เรื่องความปลอดภั
ที่เ่กีอ่ยงจากจะสามารถให้
วข้อง ที่เกี่ยวข้องรายละเอี
โปรแกรมการฝึ
่ยวข้าองานที
ง ปรั่ชญา
กับการปฏิ
บตั งิ านทีพค่ นัวรด�
ำเนินการโดยผู
บ้ งั คัอบยางชั
ในการด�
ำ เนิวนข้องานความปลอดภั
ย ขององค์
ก ร ระบบ
่
่บัญชาของ
เหมาะสมให้
กงานใหมทราบได้
ดเจน รายละเอี
ยดหั
เรื่ องที่จะทําการปฐมนิ
เทศและฝึ
กอบรม
พนักงานใหม่
เนือ่ งจากจะสามารถให้
รายละเอี
ยดและชี
ช้ ดั กการบริ
หารความปลอดภั
ร หน่วบยงานด้
่ ่จะเริ
่ กคนไมวาจะเป็
่ ่ ยขององค์
ด้านความปลอดภั
ย กอนที
บตั ิงานพนั
งานใหมทุ
น พนักกงานปฏิ
ตั ิการ าน
่ มเข้าปฏิ

์ ่อให้ขอ้ มูลในเรื่ องตอไปนี
่
ผูบ้ ริ หารหรื อแม้แตผู่ ร้ ับเหมาควรจะได้รับการปฐมนิเทศกเพื
้
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ความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
การประชุ ม ด้ า นความปลอดภั ย และคณะกรรมการ
ต่าง ๆ รายละเอียดขัน้ ตอนการรายงานสอบสวนอุบตั เิ หตุ
กฎระเบียบและระเบียบปฏิบตั งิ านต่าง ๆ อุปกรณ์ปอ้ งกัน
อันตรายส่วนบุคคล(การเบิกจ่ายและใช้งาน) ข้อปฏิบัติ
ในภาวะฉุกเฉิน ข้อห้ามต่าง ๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
จากการศึกษางานวิจัยของ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่าเมื่อประเทศไทย
เข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free
Trade Area) ประเทศไทยต้องจะต้องรับมือกับทุนข้าม
ชาติ นวัตกรรม ภาษาวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องเตรียมคุณภาพคนให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนผ่าน
ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันนี้ เป็นมาตรการอันส�ำคัญ
ในยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ
ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองคือ พ.ศ.
2552-2561 เพื่อใช้ในการก�ำหนดกรอบแนวทางการ
ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศ
ต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์
ภาวะเศรษฐกิจและการรวมกลุม่ เขตเสรีทางการค้า การให้
ความรูแ้ รงงานด้านการปฏิบตั งิ านให้มคี วามปลอดภัยคือ
เครือ่ งมือในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพใน
การเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืนสามารถแข่งขันได้กบั นานาประเทศได้
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การจะต้องก�ำหนดนโยบาย
และจัดท�ำเป็นเอกสารพร้อมทัง้ ลงนามเพือ่ แสดงเจตจ�ำนง
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แล้วมอบหมายให้มี
การด�ำเนินการตามนโยบายพร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่
จ�ำเป็นในการด�ำเนินการต้องให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ
นโยบาย ได้ รั บ การฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสมและมี ค วาม
สามารถที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการมี
การกล่าวถึงอันตรายและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดท�ำแผนงาน
ควบคุมความเสี่ยงการวัดผลและการทบทวนระบบการ
จัดการความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ ก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้สามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้ถูกต้องทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร
สถานประกอบการต้องน�ำแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้มาปฏิบตั ิ
โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเป็นผูร้ บั ผิดชอบ โครงการจัดให้มี
การฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถที่
เหมาะสมและจ�ำเป็น จัดท�ำและควบคุมเอกสารให้มคี วาม
ทันสมัย การประชาสัมพันธ์เพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกให้ทกุ คนใน
องค์การตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความ
ส�ำคัญและร่วมมือกันน�ำไปใช้ปฏิบตั พิ ร้อมทัง้ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้มั่นใจว่ากระบวนการด�ำเนินไปด้วยความ
ปลอดภัยและสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้รวมถึงมี
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
ขึ้น การบริหารจัดการความปลอดภัยสถานประกอบการ
ควรมีการบริหารจัดการควบคุมสภาพที่ไม่ปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน อาทิ เช่น การเลือกใช้แบบฟอร์ม เพื่อ
บันทึกจุดหรือต�ำแหน่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และมีการ
ประชุมวิเคราะห์ค้นหา คัดเลือกแนวทางป้องกันรวมทั้ง
น�ำแนวทางที่ผ่านการวิเคราะห์ไปด�ำเนินการแก้ไขสภาพ
การณ์ท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยจนส�ำเร็จส่งผลให้สภาพการ
ท�ำงานในสถานประกอบการมีความปลอดภัยสูงขึ้น
การสร้างแรงจูงใจ แรงจูงใจเพือ่ ความปลอดภัย
หมายถึง สภาพการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
บุคคลและมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้แสดงออกหรือตอบ
สนองเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคม
การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยแบ่งตามสาเหตุ
ของสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจได้หลายประเภท แรงจูงใจ
เพื่อความปลอดภัยที่เกิดจากแรงผลักดันทางร่างกาย
แรงจูงใจประเภทนี้จะเหมือนกันทุกชาติ ทุกเพศ ทุกวัย
และทุกวัฒนธรรม แรงจูงใจประเภทนี้เกิดจากสภาวะ
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ของสรีรวิทยาภายในร่างกายมนุษย์แล้วกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมในทิศทางที่ก�ำหนดไว้ เพราะเป็นแรงผลัก
ดันของร่างกายที่เกิดขึ้น แรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยที่
เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าภายนอก แรงจูงใจประเภทนี้เกิดจาก
สิ่งของภายนอกร่างกายหรือภายนอกตัวบุคคลมีทั้งใน
ลักษณะนามธรรมและรูปธรรม เช่น การเลือ่ นยศ ต�ำแหน่ง
การขึ้นเงินเดือน การชม ตรงข้ามกันคือ การติเตือน
การต�ำหนิ แรงจูงใจอีกประเภทหนึ่งคือแรงจูงใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่เกิดจากภายใน หรือเกิดจากค่านิยม
ของตนเองโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ หรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ มาบังคับ ประเภทนี้เกิดขึ้นภายในบุคคลโดยไม่มี
สิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้เกิด เป็นการแสดงออกมา
มีความเหมาะสมกับตนเองและสังคม เช่น ความหิว แรง
จูงใจอีกประเภทหนึ่งการจูงใจความปลอดภัยที่เกิดจาก
การเรียนรู้ แรงจูงใจนีท้ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อันเนื่องมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝนที่ได้รับมี 3
ประการดังนี้ คือ 1.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัย
โดยการใฝ่สมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ 2. การสร้างแรงจูงใจเพือ่ ความ
ปลอดภัยเพื่อใฝ่ในอ�ำนาจ 3.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความ
ปลอดภัยเพื่อใฝ่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แรงจูงใจที่แสดงออกมาแต่ละครั้ง อาจเกิดมา
จากแรงจูงใจหลาย ๆ ชนิด เกิดจากความต้องการของ
มนุษย์ตามทฤษฏีของ มาสโลว์ (Maslow อ้างถึง ใน
เกรียงศักดิ์ บุญญา, 2555, หน้า 44) นั้น ประกอบด้วย
5 ล�ำดับขั้น คือ
ขั้นที่ 1 คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย อัน
มีปัจจัย 4 เป็นสิ่งส�ำคัญ
ขั้นที่ 2 คือ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ขั้นที่ 3 คือ ความต้องการความรัก ความอบอุ่น
ใจในชีวิตหน้าที่การงานและสังคม
ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการชื่อเสียงเกียรติยศการ
ยอมรับจากสังคม
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ขั้นที่ 5 คือ ความต้องการความส�ำเร็จในชีวิต
และการสร้างสรรค์ชีวิต
การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยจากความ
ต้องการของมนุษย์ โดยพิจารณาจากแรงขับหรือแรง
ผลักดันที่เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์เป็นแรงขับทั่วไป เช่น
ความอยากรู้ อยากเห็น ความสงสัย ความกล้า ความ
หิว แรงขับหรือแรงผลักดันที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น
สิ่งแวดล้อม สิ่งรอบข้างและสังคม การสร้างแรงจูงใจ
เพื่อความปลอดภัยจากแรงขับหรือแรงผลักดันที่กล่าว
มาก็สามารถสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดพฤติกรรมความ
ปลอดภัย สิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างแรงจูงใจแรง
ขับหรือแรงผลักดันท�ำให้ร่างกายกระท�ำกิริยาอาการและ
ควบคุมกิริยาอาการให้มีทิศทางไปสู่เป้าหมายเพื่อเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) มีการน�ำแรงงานต่างประเทศเข้ามาในเขต
พื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานต่างชาติซึ่งมีความรู้ความ
สามารถที่แตกต่างกัน รวมทั้งทักษะการท�ำงานการใช้
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรทีแ่ ตกต่างกัน ในการปฏิบตั ิ
งานอาจเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มี
ใครคาดคิด ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและควบคุมไม่ได้
ฉะนัน้ จึงต้องตั้งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการท�ำงานทั้ง 2 ฝ่ายระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยในสังคม
อาเซียนทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีส่ งู ขึน้ ประโยชน์ของ
การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้างต้องท�ำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข ท�ำให้สังคมและประเทศชาติไม่ขาดแรงงานใน
การท�ำงานหรือปฏิบัติงาน เกิดการลดภาระการจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเพือ่ ให้เกิดผลผลิตสูงขึน้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมีการยอมรับในระดับ
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สากล ท�ำให้เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้บริหารเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพราะ
ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดเจตคติที่ดีใน
การตระหนักและเห็นความส�ำคัญของความปลอดภัยใน
การงาน ท�ำให้เกิดความรับผิดชอบในความปลอดภัย
จากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ไม่เกิดปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงาน
หรือลูกจ้างเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพราะมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ทั้งสร้าง
เสริมลักษณะนิสัยที่ดีด้านความปลอดภัยในชีวิต เกิด
ขวัญก�ำลังใจและความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน สร้าง
ความมั่นคงในการปฏิบัติงานมีผลตอบแทนที่ดี การ
ก�ำหนดนโยบายการสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัย
ควรก�ำหนดให้สถานประกอบสามารถจูงใจส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย หัวข้อของ
นโยบายจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์การ
เพือ่ สร้างความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทุกระดับ โดยพิจารณาหลักการปฏิบัติงานที่ถูกขั้นตอน
ตามคู่มือที่ถูกต้อง การเลือกกลวิธีที่เหมาะสมในการ
สร้างเสริมแรงจูงใจเพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงานสูก่ าร
สร้างสัมพันธภาพที่ดีและเกิดความเข้าใจแก่พนักงานทุก
ระดับ ก�ำหนดจุดยืนของหน่วยงานในการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน โดยก�ำหนดข้อตกลง
ในการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ เป็นเงื่อนไขในนโยบายให้ผู้
ปฏิบตั งิ านจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
การฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานเกิด
ความเข้าใจในงานหน้าทีต่ า่ ง ๆ โดยเน้นถึงความปลอดภัย
ซึง่ ส่งผลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชายึดเป็นแบบอย่างการท�ำงาน
ที่ปลอดภัย การเรียนรู้ที่จะปรับปรุงงานด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปรับปรุงสิ่งที่เคยบกพร่องใน
ครั้งแรกและปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การฝึกอบรม
เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติ

งานอย่ า งทุ ่ ม เทให้ กั บ การงานในหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ง านมี
คุณภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ในการปฏิบัติงาน
ทุกประเภท หัวหน้างานต้องมีความรับผิดชอบต่องาน
สูง มีทัศนคติที่ดีต่องาน ท�ำให้การท�ำงานเข้มแข็งมุ่งมั่น
ให้งานส�ำเร็จลุล่วง แม้ว่างานจะหนักใช้เวลามากเพียงไร
ก็ไม่เป็นอุปสรรค ถ้าตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
โดยมั่นตรวจสอบการท�ำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และนโยบายของสถานประกอบการในการปฏิบัติงานไป
ในทางเดียวกันด้วย เพื่อน�ำไปอบรมให้แก่พนักงานโดย
เฉพาะเรื่องความปลอดภัย การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม วัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมแต่ละครั้งอาจไม่เหมือนกัน ฉะนั้น
สถานประกอบการควรมีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงาน
ทุกฝ่าย สามารถบริหารจัดการ ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องความปลอดภัย ท�ำงาน
เป็นทีม และฟังความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาและจาก
เพื่อนร่วมงาน มีความรอบรู้และประสบการณ์ สามารถ
น�ำไปพัฒนาหน่วยงานในการด�ำเนินงานและปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
ฉะนั้ น ควรมี ก ารฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานในการป้องกันอุบัติเหตุที่ส่งผล
ให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง การฝึกอบรมเป็นวิธีการ
ที่ส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ
และเจตคติ อั น จะท� ำ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีสมรรถภาพในการ
ท�ำงานได้บรรลุผลส�ำเร็จตามต้องการ
การจั ด กิ จ กรรม มี กิ จ กรรมหลายอย่ า งรวม
ถึงการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ
เช่น การจัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ การสัมมนา
ความปลอดภัย การประกวดค�ำขวัญความปลอดภัย
การประกวดภาพโปสเตอร์ การประกวดความสะอาด
การจั ด ฉายวี ดี โ อความปลอดภั ย การรณรงค์ ก ารใช้
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อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย การรณรงค์ กิจกรรม
5 ส การรณรงค์ด้วยโปสเตอร์ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ การท�ำแผ่นป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุ การตอบ
ปัญหาชิงรางวัล การกระจายเสียงบทความ การเผยแพร่
บทความในวารสาร การทัศนศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อ
การด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการท�ำงาน รวมทั้งกิจกรรม
การฝึกอบรมให้ความรูค้ นงาน ทีก่ ล่าวมาการจัดกิจกรรม
เป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างจิตส�ำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
เป็นแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้ความรูแ้ ละสร้างเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีสว่ นร่วมกับการ
จัดกิจกรรมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้นและสามารถน�ำกิจกรรมไปพัฒนาในหน่วยงาน
จัดระเบียบการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
การประเมินผล การประเมินผล คือการวัดและ
การประเมินผลด้านความสามารถในการปฏิบตั งิ าน หรือ
เรียกว่าการวัดด้านทักษะปฏิบตั ิ หลังจากทีม่ กี ารฝึกอบรม
ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ ตามจุดประสงค์
ที่ได้ตั้งไว้ การประเมินผลทางด้านความปลอดภัย ต้อง
อาศัยเครือ่ งมือและเทคนิคเฉพาะ เช่น ข้อสอบภาคปฏิบตั ิ
ด้านความปลอดภัยที่ดีจะต้องประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
3 ส่วนได้แก่ 1) สิ่งที่ต้องการ (Task or outcome
statement) 2) ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนด (Condition
Statement) 3) มาตรฐานที่ใช้วัดในครั้งนั้น (Criterion
statement) แบบทดสอบทักษะปฏิบัติ (Performance
test) เป็นแบบทดสอบทีใ่ ช้ในการวัดการกระท�ำทางทักษะ
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย และความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับงานต่างๆ
การประเมินผลที่ดีนั้น จะต้องสามารถวัดผลได้
ดีคือ จะต้องเป็นไปตามหลักการของการวัดผล เช่น มี
ความเที่ยงตรง (Validity) ความชัดเจน (Legibility)
ความยุติธรรม (Fair) เป็นต้น และต้องวัดความสามารถ
ของผู้เข้าอบรมได้หลายๆ ด้านดังต่อไปนี้
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1. วั ด ทั ก ษะและความสามารถทางด้ า นการ
สังเกต การอ่านแบบ และการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความปลอดภัย
2. วัดทักษะและความสามารถในการใช้วสั ดุ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
3. วัดทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ
ในการใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหางานให้เกิดความปลอดภัย
ขณะที่ก�ำลังปฏิบัติอยู่
4. วัดทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์
งาน การวางแผนงาน และการด�ำเนินงานตั้งแต่เริ่มจน
ส�ำเร็จ
5. วัดทักษะและความสามารถในการบริหารเวลา
ในการปฏิบัติงาน
6. วัดคุณภาพของงาน ซึ่งจะต้องมีการก�ำหนด
เกณฑ์ ม าตรฐานไว้ ว ่ า ผลงานสุ ด ท้ า ยในการปฏิ บั ติ
นั้นเป็นอย่างไร เช่น ต้องท�ำงานได้ 100% มีความ
สะดวกเกิดความปลอดภัยในการน�ำไปใช้ และอื่นๆ อีก
ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนการปฏิบัติงาน
บทสรุป การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 (ค.ศ. 2015) มีการน�ำแรงงานต่างประเทศเข้ามา
ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานต่างชาติมีความรู้
ความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ ทักษะการท�ำงาน การ
ใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีแ่ ตกต่างกันในการปฏิบตั ิ
งาน อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาด
คิด ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและควบคุมไม่ได้ ผู้บริหาร
สถานประกอบการ ควรส่งเสริมสนับสนุน โดยการจัด
องค์การเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด�ำเนิน
การดังนี้ การปฐมนิเทศก์ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกอบรม
การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ให้พนักงานพร้อม
ที่จะใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานที่รับ
ผิดชอบและเห็นความส�ำคัญของความปลอดภัยสามารถ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้
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การบริหารและการวางแผนในการเตรียมแรงงาน
เพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงาน สถานประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงาน มี
ความรู้และความเข้าใจการท�ำงานที่ปลอดภัย การมีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการและขั้นตอนในการใช้รูปแบบการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ ทีผ่ า่ นมาสถานประกอบการให้พนักงาน
ปฏิ บั ติ ง านโดยไม่ มี ร ะบบการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ เ ท่ า ที่
ควรโดยเฉพาะตามที่กฎหมายก�ำหนดท�ำให้พนักงานมี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
พนักงานซึ่งเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการบาดเจ็บและ
อาจถึงกับการเสียชีวิตที่ตามมาท�ำให้ไม่มีขวัญและก�ำลัง
ใจในการท�ำงานเท่าที่ควร สถานประกอบการควรมีการ
แก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ให้ความส�ำคัญในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน การวางแผนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
การบริหารจัดการความเสีย่ งหรือการคาดการณ์อบุ ตั เิ หตุ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไม่ควรปล่อยให้อบุ ตั เิ หตุเกิดขึน้ โดยไม่มี

การวางแผนป้องกันและควบคุม ฉะนั้นสถานประกอบ
การควรจัดให้มีการปฐมนิเทศก์ การอบรม การสร้าง
แรงจูงใจ การจัดกิจกรรมและการประเมินผล ซึ่งเป็นก
ระบวนการพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
งานตลอดจนสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพ ประเทศไทยเข้า
สู่เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free
Trade Area) ประเทศไทยต้องรับมือกับทุนข้ามชาติ
นวั ต กรรม ภาษาวั ฒ นธรรม ถ้ า การปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานมีความปลอดภัยจะส่งผลต่อเนื่องกับสายการ
ผลิตของไทยมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติ
งานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
กฎ ระเบียบ นโยบายของสถานประกอบการที่ก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจนเพื่อให้แรงงานไทยมีความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะการท�ำงานที่มีคุณภาพ
เกิดการจ้างงานมากขึ้นและได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
ท�ำให้ประเทศไทยเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
A Lesson-learnt from the Failure of Co-Management for
Sustainable Development in Panthong District, Chonburi Province
ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ใน 3 ต�ำบล ของอ�ำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรีบนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Co-management) ควบคู่กับการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ของทฤษฎีระบบ (System Model) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ�ำนวน 126 ชุด
จากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน ใน 3 ต�ำบล ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัย
ส�ำคัญ 3 ประการที่ส่งผลกระทบเชิงพลวัตต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ (1) สภาพพื้นที่และการตั้งบ้านเรือนที่
อยู่กระจายตัวห่างกัน ท�ำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารและการเดินทางเพื่อเข้าร่วมท�ำกิจกรรมที่องค์กรพัฒนา
เอกชนจัดขึ้น (2) การตั้งบ้านเรือนที่อยู่กระจายตัวห่างกันและอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การก�ำหนด
กิจกรรมการพัฒนาขาดความครอบคลุมและขาดการตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
และ (3) การขาดความสมดุลระหว่างจ�ำนวนกิจกรรมการพัฒนาและจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่
สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อการท�ำกิจกรรม ซึ่งยังเป็นผลสืบเนื่องให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งการ
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางและวิธีการพัฒนาขาดประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ : องค์กรพัฒนาเอกชน การจัดการร่วมกัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract
The objective of this research was to analyze the principal factors which affected the process
of bolstering a targeted population’s participation in an NGO’s sustainable development activities in
3 sub-districts of Pan Thong district, Chonburi province, based on the concepts of co-management
as well as components of the systems model. Mixed methods were applied, which were based
mainly on qualitative data derived from focus groups and in-depth interview techniques, and
quantitative data derived from 126 questionnaires which gathered from the targeted group of the
*อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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NGO in the 3 sub-districts. The results of this research found that there were three interrelated
factors affecting the process of public participation in sustainable development, namely: (1) the
conditions of the area and the dispersed settlement pattern which inhibited communication and
caused inconvenience for the people in engaging in development activities supported by the NGO;
(2) the diversity of settled areas caused difficulty in establishing suitable activities needed for
responding to the targeted groups in diverse but specific areas, and; (3) the imbalance between
development activities needed for development and the number of NGO staff led to ineffective
engagement of the staff with the community for project monitoring and evaluation, as well as for
the process of project improvement.
Keywords : Non-governmental organization, Co-management, Sustainable Development

บทนำ�
“…Ability to make development
sustainable – to ensure that it meets the needs
of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own needs”
(United Nations, 2010; Ferguson, 1990; Escobar,
1995)
จากรายงานของ World Commission on
Environment and Development (WCED) เรื่อง
Our Common Future ได้เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
อนาคต (United Nations, 1987) ซึ่งถือเป็นการให้
ความส�ำคัญกับ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable
Development) ขณะเดียวกัน ประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่าง
ใกล้ชดิ กับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คือ “การมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาชน” (Public Participation) ในการพัฒนา
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ได้เริ่มน�ำแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนมาปรับใช้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529)
และได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่ม
ปรากฏเด่นชัดมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) และ

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549) โดยเน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้กลไกทางเศรษฐกิจเป็น
เครื่องมือช่วยในการพัฒนาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเน้น
การบูรณาการแบบองค์รวม (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปท)
จากประเด็นที่กล่าวมา “ภาคประชาชน” คือ
ตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นใน
ทุกระดับของสังคม โดยทีก่ ารพัฒนาดังกล่าวจะก้าวหน้า
มากน้อยเพียงใดและจะยั่งยืนหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา
ต่างๆ รวมทั้งการยอมรับในประเด็นปัญหาร่วมกัน เพื่อ
น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดทิศทางการพัฒนาทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การ
ร่วมด�ำเนินการและการร่วมประเมินผลและรับผิดชอบต่อ
การด�ำเนินการนั้นๆ (Cohen and Uphoff, 1981;
Pearse and Stiefel, 1979) นอกจากนี้ จะสังเกตได้
ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรพัฒนาเอกชน (NonGovernmental Organizations: NGOs) ได้เข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นถึงความอย่าง
ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสร้างและการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น
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การเคลื่ อ นไหวขององค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขององค์กร
พัฒนาเอกชนในยุคปัจจุบันมีเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ความล้มเหลวของการพัฒนากระแสหลัก (Mainstream
of Development) ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา ซึง่ เน้น
ในเชิงวัตถุและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น�ำไปสู่แนวคิดการพัฒนา
ทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนามนุษย์อย่างเท่าเทียม มีส่วนร่วม
และยั่งยืน ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาแบบใหม่ที่จะ
ต้องมีหลักคิดเรือ่ งความเสมอภาค ใช้กระบวนการมีสว่ น
ร่วม สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และพัฒนาความ
อยู่ดีกินดีของประชาชน การพัฒนาทางเลือกจึงเปรียบ
เสมือนการพัฒนาจากระดับล่าง (Development from
Below) โดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นตัว
แสดงในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งมีความแตกต่าง
จากการพัฒนาแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระดับ
บน (Development from Top) โดยมีรัฐเป็นผู้ชี้น�ำ
การพัฒนา (Pieterse, 1998) ขณะเดียวกันองค์กร
พัฒนาเอกชนโดยส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะปรับ
แนวทางการด�ำเนินงานจากเดิมที่เป็นผู้ชี้น�ำการพัฒนา
ให้กบั ชุมชน ไปเป็นผูเ้ อือ้ ให้เกิดกระบวนการพัฒนา โดย
ชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตถึงแนวทางการ
พั ฒ นาและผลจากการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รพั ฒ นา
เอกชนในหลายพื้ น ที่ พบว่ า การพั ฒ นาที่ เ น้ น การ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยส่วน
ใหญ่แล้ว ยังขาดความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการ
พัฒนา ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่ม
อาชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ห รื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
(Community Enterprise) จะด�ำเนินการไปได้ ก็ต่อ
เมื่อได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นๆ
อย่างต่อเนื่อง หากองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านั้นถอน
ตัวออกจากพื้นที่ การด�ำเนินงานของกลุ่มอาชีพหรือ

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดั ง กล่ า วก็ จ ะหยุ ด ชะงั ก หรื อ สลายตั ว
ไปในที่สุด (Creighton, 2005; Shigetomi, 2006)
นอกจากนี้ ข้อมูลในระดับพื้นที่และข้อมูลจากงานวิจัย
จ� ำ นวนมาก ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การรวมกลุ ่ ม ของ
ประชาชนในชุ ม ชนเพื่ อ การด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น ในรู ป
แบบต่างๆ อาทิ กลุ่มอาชีพ (Occupational Groups)
กลุ่มออมทรัพย์ (Savings Groups) หรือแม้แต่สหกรณ์
ชุมชน (Community Co-op) ยังขาดความชัดเจนใน
ทิศทางของการพัฒนา รวมทั้งขาดการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (สิทธิชัย
ตันศรีสกุล, 2553; นัฐวุธ แก้วสมบัติ, 2554; ศิริวรรณ
เจนการ และคณะ, 2545)
จากประเด็นที่กล่าวมา การวิจัยนี้ได้น�ำเสนอ
ผลการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยส�ำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางและกระบวนการ
ที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยภาคประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
พั ฒ นาแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน เพื่ อ การพึ่ ง พา
ตนเองอย่างยั่งยืน
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะส�ำคัญ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานของ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ผลลัพธ์ของ
การด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ คยด�ำเนินการ
อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีศึกษา
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โดยท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี (ทองโรจน์ อ่อนจันทร์, 2544; United Nations, 2002)
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่วมกัน (Co-management) ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในเชิงทฤษฎี ผลที่เกิดขึ้น
และกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย (1) การมี จากการด�ำเนินงานในด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบในเชิง
ส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรจะท�ำอะไรและท�ำอย่างไร พลวัต (Dynamic Impact) ต่อการด�ำเนินงานและผล
(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้ การด�ำเนินงานในอีกด้านหนึง่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ประยุกต์
(3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น องค์ประกอบส�ำคัญของทฤษฎีระบบ (System Theory)

and Ostlund,
จากการด�ำเนินงาน และ (4) การมีสว่ นร่วมในการติดตาม (Easton, 1965; Jokela, Karlsudd
และประเมิน(Dynamic
ผลการด�Impact)
ำเนินงาน
(Cohen
and Uphoff,
2008)กด้เพื
่อก�่ งำหนดกรอบแนวคิ
ต่อการดํ
าเนินงานและผลการดํ
าเนินงานในอี
านหนึ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ ดและกระบวนการวิจัย
ประยุกand
ต์องค์Stiefel,
ประกอบสํา1979)
คัญของทฤษฎี
(Easton,ต1965;
Jokela, Karlsudd
1981; Pearse
รวมทัระบบ
้งหลัก(System
การ Theory)
โดยแสดงได้
ามแผนภาพที
่1
and่ งOstlund,
2008) เพื่อกําหนดกรอบแนวคิ
ดและกระบวนการวิจยั โดยแสดงได้ตามแผนภาพที่ 1
พั ฒ นาอย่ า งยั
ยื น (Sustainable
Development)
แนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปั จจัยแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและวิถีชีวิต
ของประชาชน

แนวทางการสร้าง
การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนา

กระบวนการและวิธีการ
สร้างการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนา

ความต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน

ปั จจัยแวดล้อมภายใน
- การร่ วมแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ
- การร่ วมดําเนินการ
- การร่ วมรับผลที่เกิดขึ้น
- การร่ วมติดตามและประเมินผล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ต�ำบลมาบโป่ง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้วิจวิธัยีดได้าํ เนิด�นำเนิ
นการวิ
การวิ
จยั จัยโดยใช้กรณีศึกษาของ ในพื้นที่นี้ ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแบบ
กลุกรพั
่มอาชี
พ รวมทั้งได้
สนุนการสร้างเครือข่าย
ผูว้ ิจยั ได้
ดาํ เนิ
กรณี่ใศนหลาย
ึกษาขององค์
ฒนาเอกชนแห่
หนึร่ งับซึการสนั
่ งดําเนินบ
งาน
องค์กรพัฒนาเอกชนแห่
งหนึ
่ง นซึการวิ
่งด�ำจเนิยั โดยใช้
นงานอยู
่มเป้ าหมายในการเก็
อยูใ่ นหลายพื
หรับพื้นทีม่และกลุ
้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชนในหลายรู
ปแบบ บโดยเฉพาะการส่งเสริม
พื้นที่ทางภาคตะวั
นออกของประเทศไทย
ส�ำหรับพื้นที่ สําภายในชุ
อมูลเพื่อการวิจยั บนัข้้ นอผูมูว้ ลจิ ยัเพื
ได้อ
่เคยผ่
นกระบวนการพั
นามาแล้
ไม่ ตาม ในปัจจุบันนี้
และพั
ฒานาสหกรณ์
ชุมฒชน
อย่าวงไรก็
และกลุม่ เป้าข้หมายในการเก็
่ เจาะจงเลื
การวิจยั อนักพืน้ ้นผูทีว้ ่ดจิ าํ เนิยั นงานที
น้อยกว่า 5 ปี แต่ยงั ไม่สามารถสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ได้เจาะจงเลืชุอมกพื
้นที่ด�ำเนินงานที่เคยผ่านกระบวนการ กลุ่มอาชีพและเครือข่ายต่างๆ จ�ำนวนมาก ไม่ได้รับการ
ชนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้มาเป็ นกรณี ศึกษา คือ พื้นที่ 3 ตําบล ในเขตอําเภอพานทอง
พัฒนาให้
มคี วามเข้ง มประชาชน
แข็งและได้ยตุ กิ ารด�ำเนินการไปแล้ว
พัฒนามาแล้จัวงไม่
อ้ ยกว่รี ประกอบด้
า 5 ปี แต่วยยงั ไม่
สามารถสร้างความ
หวัน
ดชลบุ
ตําบลหนองหงษ์
ตําบลหนองกะขะ
ตําบลมาบโป่
งนั้น กลุ่มเป้าหมายในการเก็
บข้พอมูลที่ผู้วิจัยได้ก�ำหนด
ต่อเนือ่ งในการพั
นาและการมีสฒว่ นร่
วมของประชาชนใน
กลุ่มเป้ฒาหมายของการพั
นาในพื
พเสริ มแบบกลุ่มอาชี
้นที่น้ ี ได้รับการส่ งเสริ มดัการประกอบอาชี
รวมทั้งฒได้นาอย่
รับการสนั
การสร้
างเครื
อข่ายภายในชุ
โดยเฉพาะการส่
ไว้ คือ กลุป่มแบบ
ประชาชนที
่เป็นกลุงเสริ
่มเป้มาหมายในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อการพั
างยับ่งสนุ
ยืนนได้
มาเป็
นกรณี
ศึกษา มชนในหลายรู
คือ พื้นที่ 3 ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ประกอบด้ ว ย ต� ำ บลหนองหงษ์ ต� ำ บลหนองกะขะ พัฒนาเอกชนที่เคยท�ำงานอยู่ในพื้นที่นั้น
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ในกระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดยการเก็บ
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประชาชน
ที่ เป็ น กลุ ่ มเป้ า หมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนา
เอกชน จ�ำนวน 30 คน และกลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิก
และกรรมการของสหกรณ์ชุมชน จ�ำนวน 8 คน และ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รพั ฒ นาเอกชน จ� ำ นวน 6 คน
ประกอบกับการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative
Data) ที่ ไ ด้ จ ากการแจกแบบสอบถามประชาชนที่
เป็นกลุม่ เป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จ�ำนวน 126 ชุด ซึ่งค�ำนวณตามสูตรของ Yamane
(1960) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นข้อมูล
สนับสนุนในการวิเคราะห์
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล นั้ น ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และ
การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ส�ำหรับข้อมูลที่
ได้จากการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคูก่ บั
การเทียบเคียงข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งแสดงผลเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยการก�ำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมาย
ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว
(2535) เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปผลการ
วิจัยตามองค์ประกอบส�ำคัญของทฤษฎีระบบ (System
Model) บนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Comanagement) โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป
(Context) ครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย

ทั่วไปของชุมชน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
ในการพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่การเสริมสร้างและการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ด�ำเนินการ ซึ่งนับเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งใน
การวิเคราะห์ตามแนวทางของทฤษฎีระบบ และเป็นขั้น
ตอนส�ำคัญอันดับแรกที่จะต้องด�ำเนินการเพื่อวิเคราะห์
ก�ำหนดแนวทางการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา จากการศึกษาสภาพพืน้ ทีข่ องอ�ำเภอพานทอง
โดยภาพรวม พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก เนือ่ งด้วยสภาพภูมปิ ระเทศและแหล่งน�ำ้ ภายใน
พืน้ ทีท่ มี่ อี ยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ พิจารณาเฉพาะเจาะจงใน
พื้นที่ของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีความ
เหมาะสมต่อการท�ำการเกษตรเช่นเดียวกัน นอกจาก
นี้ พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ ยังมีนิคม
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ด้วย ซึ่งนับเป็นแหล่งอาชีพอีกด้าน
หนึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถสะท้อนได้จาก
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ซึ่งระบุว่า อาชีพ
โดยส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อาชีพรับจ้าง
ทั่วไป (ร้อยละ 34.13) รองลงมา คือ พนักงานบริษัท
(ร้อยละ 30.16) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 21.43) และ
อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 14.29) ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูล พบความไม่สมดุล
ระหว่างรายได้ของครัวเรือนและจ�ำนวนสมาชิกในครัว
เรือน กล่าวคือ ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่ มีจ�ำนวนสมาชิกตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป (ร้อยละ
80.95) ซึ่งบางครอบครัวมีสมาชิกมากกว่า 7 คน หาก
พิจารณาโดยทั่วไปแล้ว การที่ครอบครัวหนึ่งมีจ�ำนวน
สมาชิกภายในครอบครัวจ�ำนวนมากย่อมส่งผลกระทบ
ต่อสถานะทางการเงินของครอบครัว จากข้อมูลทาง
ด้านรายได้ พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 20,000
บาทต่อเดือน (ร้อยละ 72.23) จากระดับรายได้ดังกล่าว
ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง
อาจส่งผลกระทบต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ขององค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจาก
สภาพภูมิประเทศ ควบคู่กับลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือนของประชาชนที่มีการกระจายตัวอยู่ห่างกัน
ซึ่งต่างจากชุมชนเมืองแล้ว ย่อมส่งผลท�ำให้การติดต่อ
สื่อสารและการเดินทางไปมาระหว่างกันเป็นไปได้ไม่
สะดวกนัก อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเครือข่าย
การพัฒนา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านของ
แต่ละต�ำบล ตลอดจนส่งผลกระทบสืบเนื่องท�ำให้การ
พัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนา
ต่างๆ ขาดความเหนียวแน่นและต่อเนื่อง
2. การวิเคราะห์แนวทางการด�ำเนินงาน เน้น
การวิเคราะห์แนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้ประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด�ำเนิน
การ จากการเก็บข้อมูลแผนการด�ำเนินงานขององค์กร
พั ฒ นาเอกชนแห่ ง นี้ สามารถสรุ ป ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่
เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
2.1 งานด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญในการ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพือ่ ให้สามารถพึง่ พา
ตนเองได้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน โดยการสนับสนุนให้ประชาชน
กลุม่ เป้าหมายได้ประกอบอาชีพการเกษตรแผนใหม่ การ
พัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน ตลอดจนส่งเสริมการวิเคราะห์
ด้านการผลิตและการจัดการ และการจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มออมทรัพย์ โดยหวังให้เกิด
การด�ำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอันจะน�ำไปสู่ธุรกิจ
ชุมชนต่อไป
2.2 งานด้ า นการพั ฒ นาสหกรณ์ ชุ ม ชน
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาสหกรณ์ชุมชนให้เป็นองค์กร
ที่ ส ามารถเลี้ ย งตนเองได้ ผ่ า นกระบวนการส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้คณะกรรมการสหกรณ์มีความรู้ความ
สามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นระบบและ
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มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงธุรกิจกับเครือข่าย
สหกรณ์ในพืน้ ทีไ่ ด้ เพือ่ ให้สหกรณ์เกิดประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการมากขึ้น และมีครัวเรือนในพื้นที่ด�ำเนินการ
สามารถเข้าถึงบริการของสหกรณ์และมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในงานสหกรณ์ รวมทั้งให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนให้กับ
สมาชิก หรือเป็นองค์กรที่สามารถชี้แนะช่องทางการเข้า
ถึงสถาบันทางการเงินให้กับครัวเรือนและชุมชนได้
อย่ า งไรก็ ต าม จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า
การเริ่มต้นด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ขององค์กร
พัฒนาเอกชนแห่งนี้ ยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วม หรือ
ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายของการพัฒนาและ
ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไป ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม
การพัฒนาในระดับทีค่ อ่ นข้างจ�ำกัด หากพิจารณาตามหลัก
การแล้ว การพัฒนาจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ
เมื่อกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น มีความสอดคล้องกับความ
เชือ่ พืน้ ฐาน ทัศนคติ ค่านิยม และคุณค่าทีส่ อดคล้องกับผล
ประโยชน์ของประชาชน (International Association for
Public Participation (IAPP), 2009) ทว่าการก�ำหนด
กิจกรรมทีผ่ า่ นมา ยังขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนและ
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร
เช่น การฝึกอบรมอาชีพเกษตรในกลุม่ คนทีป่ ระกอบอาชีพ
อื่นเป็นหลัก ซึ่งท�ำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มีเวลาหรือ
ไม่เห็นความส�ำคัญที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากนัก หรือขาด
การด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3. การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการด�ำเนิ น งาน
(Process) ครอบคลุมการวิเคราะห์ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ (1) ความครอบคลุมของโครงการและกิจกรรมในการ
แก้ไขปัญหาและ/หรือพัฒนา (2) ความต่อเนื่องของการ
ด�ำเนินโครงการและ/หรือกิจกรรม และ (3) การมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินโครงการและ/หรือ
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ
และวิธีการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายของการพัฒนา สามารถสรุปได้ว่า เป็นการ
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ด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก ทฤษฎี ที่ ก� ำ หนดไว้ โ ดย
ทัว่ ไป กล่าวคือ เจ้าหน้าทีข่ ององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้
ใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ
รั บ ฟั ง ความต้ อ งการและความคิ ด เห็ น ในการพั ฒ นา
หลังจากนัน้ จะด�ำเนินการลงพืน้ ทีใ่ นแต่ละหมูบ่ า้ นทีม่ กี ลุม่
เป้าหมายของการพัฒนาอาศัยอยู่ เพื่อท�ำการถ่ายทอด
และฝึกอบรมแนวทางการประกอบอาชีพเสริมให้กบั กลุม่
เป้าหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบ เครื่องมือ และ
เงินทุนเริ่มต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยจะมีการ
ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการด�ำเนิน
งานเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผลการด�ำเนินงานได้สะท้อน
ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับผลที่คาดหวัง โดยสรุปได้
ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเด็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของการพัฒนา

3.1 การร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งในส่วนของการพัฒนาอาชีพ
เพื่อการสร้างรายได้เสริมและการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชน
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
การพัฒนายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจ�ำกัด โดยเฉพาะใน
ส่วนของการพัฒนาอาชีพ ข้อค้นพบที่ส�ำคัญประการ
หนึ่ง คือ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์บอกข่าว
กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่อาศัยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
ของการด�ำเนินการ โดยแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบสอบถาม ดังตารางที่ 1

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถาม

x

1. การรับทราบข่าวสารการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะ
วิชาชีพ
2. การได้รับโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรม
ความรู้และทักษะวิชาชีพ
3. การได้รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สหกรณ์ชุมชน
4. การได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ชุมชน

3.02

Standard Deviation
(S.D.)
1.07

2.43

1.30

น้อย

2.75

1.18

ปานกลาง

2.37

1.30

น้อย

นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มประชาชนและ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า แม้การส่งเสริมอาชีพ
และรายได้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ทว่า
เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ยังขาดการเข้า
ถึงประชาชน เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สหกรณ์ชุมชนที่
องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้จัดตั้งขึ้น ยังไม่สามารถให้
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรพัฒนาเอกชน ยังระบุว่า แม้เจ้าหน้าที่จะพยายาม

แปลความหมาย
ปานกลาง

ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการพัฒนาอาชีพและรายได้
ให้กบั ประชาชนกลุม่ เป้าหมายของการพัฒนา ทว่าความ
หลากหลายของสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีท่ ำ� ให้แนวทางการ
ส่งเสริมมีความแตกต่างกันออกไป ประกอบกับข้อจ�ำกัด
ทางด้านเวลาในการที่ประชาชนจะเข้าร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ท�ำให้การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น
ไปด้วยความยากล�ำบาก
3.2 การร่วมด�ำเนินการ จากการสนทนา
กลุ่ม พบว่า มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชีพ
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โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอาชีพที่ท�ำอยู่ ท�ำให้ไม่มี
เวลาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของกลุ ่ ม ได้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วนี้
ยังสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถาม กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า ตนเองเข้าไปมีสว่ นร่วมหรือได้รบั โอกาสให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรม
ความรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับที่ค่อนข้าง
จ�ำกัด อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้
และพัฒนาทักษะวิชาชีพค่อนข้างน้อย เมื่อสอบถามใน
เรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ชุมชนหรือร่วม
กิจกรรมกับสหกรณ์ชุมชน พบว่า ประชากรกลุ่มเป้า
หมายของการพัฒนาเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยส�ำคัญ 4 ประการ
คือ (1) ลักษณะของการประกอบอาชีพที่ท�ำให้ไม่มีเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้แต่การเข้าเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ (2) ระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ตั้ง
ของสหกรณ์ซึ่งมีความห่างไกล เนื่องจากการกระจายตัว
ของการตั้งบ้านเรือน (3) การขาดความรู้ความเข้าใจใน
การด�ำเนินงานและประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
และ (4) ความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ใน
ขณะเดียวกัน เนือ่ งด้วยจ�ำนวนเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ทมี่ ี
จ�ำนวนน้อย จึงท�ำให้ขาดบุคลากรในการติดต่อประสาน
งานกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นประชาชนกลุ่มเป้า
หมายของการพั ฒ นาขององค์ ก รพั ฒ นาเอกชนและ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
3.3 การร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
งาน พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา และ
ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้ความเห็น
ว่า กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้จัดขึ้น
เป็นประโยชน์ส�ำหรับการประกอบอาชีพและการสร้าง
รายได้เสริม เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั้งจากแบบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม ได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน
ว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้รับจากการ
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ฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามอีกจ�ำนวนหนึ่งตอบว่า ได้น�ำความ
รู้และทักษะวิชาชีพจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์จริง
ในทางปฏิบัติ
3.4 การร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ใน
ส่วนของการร่วมประเมินผลนั้น พบว่า ในส่วนของ
กิจกรรมการด�ำเนินงานในด้านการพัฒนาอาชีพและราย
ได้ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออม
ของครัวเรือน ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้า
หมายของการพัฒนา เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผล
แต่จะมีเพียงแค่การด�ำเนินงานของสหกรณ์ชมุ ชนเท่านัน้
ทีค่ ณะกรรมการสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ทัง้ ทีเ่ ป็น
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายของการพัฒนาขององค์กรพัฒนา
เอกชนแห่งนี้ และประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการรับรูผ้ ลการด�ำเนินงาน ติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานได้

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย จะสังเกตได้ว่า การก�ำหนด
แนวคิด แนวทาง และวิธีการในการพัฒนาชุมชนของ
องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนแห่ ง นี้ เป็ น ไปตามหลั ก ทฤษฎี
การพั ฒ นาโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง ถ้ า หากด� ำ เนิ น การได้ ต าม
กระบวนการทีก่ ำ� หนดไว้ทงั้ หมด ก็สามารถคาดหวังได้วา่
ผลการด�ำเนินงานจะประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ทีก่ ำ� หนดไว้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
ทางปฏิบัติจริง กลับพบว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดัง
กล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยส�ำคัญที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน 3 ประการ ดังนี้
(1) สภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐาน
แม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ จะด�ำเนิน
การวิ เ คราะห์ ส ภาพวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่
รวมทั้งท�ำการวิเคราะห์สภาพพื้นที่โดยทั่วไปแล้วก็ตาม
ทว่ า พื้ น ที่ แ ละการตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชาชนในพื้ น ที่ มี
ลักษณะที่ค่อนข้างกระจายตัวอยู่ห่างกัน ซึ่งโดยพื้นฐาน
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แล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มคนเพื่อท�ำกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ อาจเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดของ ประเวศ วะสี (2535) ที่กล่าวว่า องค์กร
ชุมชนเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุม
ปรึกษาหารือกันซ�้ำแล้วซ�้ำอีก จนปรากฏตัวผู้น�ำตาม
ธรรมชาติ เกิดการจัดการองค์กรที่มีการวิเคราะห์ปัญหา
การวินิจฉัยปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและตัดสินใจทาง
เลือกได้ถูกต้อง
ดังนัน้ เมือ่ การทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีอ่ าศัยกระจาย
ตัวห่างกัน ประกอบกับเงื่อนไขทางด้านการประกอบ
อาชีพ ซึ่งท�ำให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนหรือขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนีแ้ ล้ว ก็ยอ่ ม
จะท�ำให้การพัฒนา หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ก็คอื การร่วมแสดง
ความต้องการและความคิดเห็นในกิจกรรมการพัฒนา
เป็นไปได้ด้วยความยากล�ำบากและขาดความต่อเนื่อง
จากประเด็นดังกล่าว ยังมีความสอดคล้องกับสรุปผลการ
วิจัยของ สิทธิชัย ตันศรีสกุล (2553) ซึ่งได้ท�ำการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณี
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
โดยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนให้
เกิดความยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การขาดการมีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่องและการขาดการประสานความร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง “ความล้มเหลวของ
กลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร” ของ นัฐวุธ แก้วสมบัติ
(2554) ซึ่ ง เน้ น ศึ ก ษาถึ ง ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาและ
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรชุมชนทางด้าน
การเกษตร ยังได้ระบุถึงปัญหาที่ส�ำคัญของการพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืนในลักษณะเดียวกัน คือ การขาดความ
เหนียวแน่นภายในกลุ่มและการขาดการสร้างความเชื่อม
โยงเป็นเครือข่าย ดังนั้น แม้ว่าข้อมูลในพื้นที่จะระบุว่า
ประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมขององค์กรพัฒนา
เอกชนแห่งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทว่าข้อมูลทีป่ รากฏ สะท้อนให้เห็นว่า เป็นเพียงการกล่าว

ถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ มากกว่าทีจ่ ะ
เป็นความต่อเนื่องของการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมนั้นๆ
(2) การตั้งถิ่นฐานและการก�ำหนดกิจกรรม
การตั้ ง ถิ่ น ฐานและการก� ำ หนดกิ จ กรรมการ
พัฒนา เป็นอีกหนึ่งปัญหาส�ำคัญที่ค้นพบจากการวิจัย
กล่าวคือ เนื่องด้วยการตั้งถิ่นฐานในแต่ละพื้นที่ซึ่งมี
ภูมิประเทศที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ประกอบกับ
ความแตกต่างของอาชีพหลักที่แต่ละครัวเรือนด�ำเนิน
การอยู่ ท�ำให้ความต้องการในการพัฒนามีความแตก
ต่างหลากหลายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลชีใ้ ห้
เห็นว่า การก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนายังไม่มคี วามหลาก
หลายเท่าทีค่ วร อีกทัง้ กิจกรรมทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยส่วนใหญ่
มาจากความต้องการของกลุ่มประชาชนเพียงบางกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง
ของส�ำนักงานขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับแนวคิดการ
พัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งเน้น
การพัฒนาจากระดับล่างโดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนา
เอกชนเป็นตัวแสดงส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
(Pieterse, 1998) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมที่
ก�ำหนดเกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมแบบบางส่วน (Partial
Participation) โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชนที่
แน่ชดั ซึง่ ท�ำให้การก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนาไม่สามารถ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการโดยรวมได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
(จินตนา สุจจานันท์, 2549)
(3) การก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนาและการ
จัดวางเจ้าหน้าที่เพื่อด�ำเนินการ
จากข้อมูลที่สรุป พบว่า นอกเหนือจากปัญหา
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ท างองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนแห่ ง
นี้จัดขึ้นแล้ว ยังพบปัญหาส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ
การขาดความต่ อ เนื่ อ งของการจั ด กิ จ กรรมอั น เนื่ อ ง
มาจากจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่
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สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
อันเป็นผลมาจากการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานบ้าน
เรือนตามที่ได้อภิปรายไปแล้วข้างต้น ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบถึงการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ และท�ำให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาขาดความสนใจ
ที่จะพัฒนาตามแนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ได้
ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ปัญหาที่ค้นพบจากงานวิจัย เป็นปัญหาที่ส่ง
ผลกระทบเกี่ยวเนื่องกันและท�ำให้การพัฒนาขาดความ
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน การพัฒนาชุมชนโดยขาดการค�ำนึงถึง
สภาพภูมิประเทศและการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือน ย่อมส่งผลกระทบต่อการก�ำหนดกิจกรรมการ
พัฒนา และการผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนจึง
ควรมีการน�ำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์ โดยเฉพาะภู มิ ศ าสตร์ ป ระชากร
(Human Geography) และภู มิ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ
(Economic Geography) เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพวิถีชีวิต อาชีพ และ
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาในด้านต่างๆ อีก ทั้งยังจะ
เป็นประโยชน์ส�ำหรับการวิเคราะห์จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะ
ด�ำเนินการในพื้นที่ให้มีความสมดุลกับจ�ำนวนประชากร
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาและการกระจายตัวของ
ประชากรกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชน
ควรเพิม่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทัง้ กับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ด�ำเนินการ เพื่อเป็นกลไก
แบบคูข่ นานในการพัฒนาชุมชน และเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการด�ำเนินการ
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การดำ�เนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
กรณีศึกษาบ้านหนองมาตร ตำ�บลช้างทูน อำ�เภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำ�บลพลับพลา อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต*
นิภา นภาเศรษฐ์**
ทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา***

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษา บ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน
อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์
(1) เพือ่ ศึกษาการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด (2) เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ (3) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดกับบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับสนทนากลุ่มย่อยคือ
คณะกรรมการโครงการ กข.คจ.บ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รวมสมาชิกในโครงการ
จ�ำนวน 20 คน และคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบล พลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรีและสมาชิกในโครงการ จ�ำนวน 11 คน ได้ผลการวิจัยดังนี้
ผลการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด พบว่าคณะกรรมการได้มาโดยวิธีการประชุมเลือกตั้ง ทั้งหมดมีจ�ำนวน 9 คน ในการวางแผนการ
ท�ำงานจะให้ความส�ำคัญเรื่องการพิจารณาปล่อยเงินยืม โดยสื่อสารให้สมาชิกน�ำแบบฟอร์มการยืมเงินไปกรอกและ
พิจารณาการยืมเงินจากวัตถุประสงค์การยืม มีการใช้ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองมาตรเป็นสถานที่ประชุม
โดยคณะกรรมการรับผิดชอบตามหน้าทีท่ แี่ บ่งงานกันในส่วนของการด�ำเนินงาน คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์คดั เลือก
ครัวเรือนเป้าหมายโดยพิจารณาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนยากจนที่มีความตั้งใจจริงในการประกอบ
อาชีพเสริม และมีการพิจารณาจากโครงการที่ส่ง มา โดยดูจากเหตุผลและความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งประมาณ
กลางเดือนสิงหาคมของทุกปี สมาชิกทีย่ มื เงินไปต้องส่งใช้คนื เงิน หลังจากนัน้ กรรมการจะพิจารณาอนุมตั เิ งินยืมใหม่
โดยกระบวนการพิจารณาเงินยืมประมาณ 1 อาทิตย์ แต่กระบวนการขั้นตอนจนถึงการเบิกจ่ายใช้เวลาประมาณครึ่ง
เดือน ในการจ่ายเงิน/โอนเงิน นายอ�ำเภอบ่อไร่จะเป็นผูล้ งนาม ส่วนใหญ่สมาชิกจะยืมเงินไปประกอบอาชีพเสริม เช่น
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
***นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
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ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในส่วนของการจูงใจ คณะกรรมการมีการแจ้งให้ผู้ยืมทราบว่าถ้าคืนเงินเร็วก็ยืม
เงินรอบใหม่ได้เร็ว ในเวลาทีม่ ปี ญ
ั หาคณะกรรมการจะน�ำมาพูดคุยกัน ร่วมกันหาทางออก ให้กำ� ลังใจซึง่ กันและกัน ใน
ส่วนของการควบคุม มีการหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นให้ครัวเรือนทีม่ คี วามต้องการให้ผลัดกันยืมเงิน และมีคณะกรรมการ
ติดตามสมาชิกทีก่ ยู้ มื เงินไป โดยวิธกี ารพูดคุยและเยีย่ มเยียน ผลลัพธ์ คือครัวเรือนส่วนใหญ่มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าเดิม
ผลการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรืองต�ำบล พลับพลา อ�ำเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า คณะกรรมการได้มาโดยการคัดเลือกจากชาวบ้านผ่านเวทีประชาคมมีจ�ำนวน
11 คน ในส่วนของการวางแผนให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณาการปล่อยเงินยืม ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ใช้สถานที่บ้านอาจารย์ลิ้นจี่ อตัญที เป็นศูนย์ปฏิบัติการ คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดีและทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ ในส่วนของการด�ำเนินงาน คณะกรรมการมีหลัก
เกณฑ์คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายโดยพิจารณาครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนยากจนที่มีความตั้งใจจริงใน
การประกอบอาชีพ การเบิกจ่ายเงินคณะกรรมการโอนเงินให้ผู้ยืม ผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี “ โครงการ กข.คจ.
บ้านดาวเรือง ” สมาชิกส่วนใหญ่ยืมเงินไปประกอบอาชีพเสริมเช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในด้านการ
จูงใจ คณะกรรมการมีการจูงใจให้ครัวเรือนเป้าหมายปฏิบัติตามกฎโดยกรรมการแนะน�ำสมาชิกให้มีวินัยในการใช้
เงินและคืนเงินให้ตรงเวลา และเมื่อมีปัญหาคณะกรรมการจะน�ำมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ส่วนการควบคุม มีการ
หมุนเวียนเงินยืมให้กับครอบครัวเป้าหมายเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยที่จะมีคณะกรรมการติดตาม ก�ำกับ ดูแล ครัวเรือน
เป้าหมายที่ยืมเงินไป ผลลัพธ์คือคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายดีกว่าเดิม
ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร
ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดกับบ้านดาวเรือง หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ประเด็นที่เหมือนกัน การได้มาของคณะกรรมการของทั้ง 2 หมู่บ้านมีการคัดเลือกผ่านเวทีประชาคม ด้าน
การวางแผน ให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณาการปล่อยเงินยืม ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมว่าจะน�ำเงินไปประกอบ
อาชีพ ด้านการจัดองค์กรทั้ง 2 หมู่บ้านมีรูปแบบการจัดองค์กรที่เหมือนกันประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
เหรัญญิก เลขานุการและกรรมการ ด้านกระบวนการด�ำเนินงาน มีกระบวนการพิจารณาการให้ยืมเงินให้สมาชิกที่ยืม
เงินไปต้องส่งเงินคืนหลังจากนัน้ คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมตั เิ งินยืมใหม่ ด้านการจูงใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้
กับสมาชิกว่าถ้ามีการน�ำเงินมาคืนเร็วก็จะพิจารณาปล่อยกูใ้ นรอบใหม่ได้เร็ว ด้านการควบคุม มีคณะกรรมการโครงการ
คอยก�ำกับ ดูแล ติดตามสมาชิกในโครงการและการหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นให้ครัวเรือนทีม่ คี วามต้องการให้ผลัดกันยืม
ส่งผลให้ทั้ง 2 หมู่บ้านจะมีผลลัพธ์เหมือนกัน คือ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม
ประเด็นทีแ่ ตกต่างกัน บ้านดาวเรืองมีคณะกรรมการ 11 คนและทุกคนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนกันแต่บา้ น
หนองมาตรมีคณะกรรมการ 9 คนและทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีการสลับหน้าที่
คำ�สำ�คัญ : การดำ�เนินงานโครงการ, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
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Abstract
The objectives of the research “The Implementation of Poverty Reduction: a Case Study of
Ban Nong Mart, Tambon Chang Thun, Borai District, Trat Province and Ban Daw Reung No. 10,
Tambon Plub Pla, Muang district, Chanthaburi Province” is intended to focus on these objectives
( 1 ) to study the implementation of poverty reduction: a case study Ban Nong Mart Tambon Chang
Thun Borai District, Trat Province. ( 2 ) to study the implementation of the poverty reduction of
the Ban Daw Reung, No. 10, Tambon Plub Pla, Muang district, Chanthaburi Province and ( 3 )
to compare the implementation of poverty reduction between Ban Nong Mart Tambon Chang
Thun Borai District , Trat Province and Ban Daw Reung No. 10, Tambon Plub Pla, Muang district,
Chanthaburi Province. Qualitative research methods was employed. The data was collected from
interviewing 20 members of Poverty Reduction Committee from Ban Nong Mart, Tambon Chang
Thun, Borai District, Trat Province and 11 members of Poverty Reduction Committee of Ban Daw
Reung , No. 10, Tambon Plub Pla, Muang district, Chanthaburi Province.
The study result of the poverty reduction implementation in Ban Nong Mart, Tambon
Chang Thun, Borai District, Trat Province was found that the 9 member committee were formed
by election. The main implementation of the planning is giving loan by ask all members to bring
the loan application form to fill in and consider with the loan objective. The community hall in
group 4, Ban Nong Mart is used for committee meeting in order to share the work responsible
for individual member. The committee also has the principle to select a household by considering
with Basic Needed Information. The poor households included the ones who have the willingness
to making a living and they are also considered with the project by viewing with reasons and
possibility which often taken in the middle of August every year. The members who borrow money
and pay back, the committee considers to approve new loan. The process of loan consideration
takes one week to go, but the step process to finally loan approval will take half a month. In the
money payment or saving, the head of Borai District has to give approval signature. Mostly, the
members borrow that loan to run a small business such as growing vegetable in their home area,
feeding local animal and so on. In the motivation, the committee has informed the loan takers that
the new loan will proceed faster if the old one is paid back earlier before the deadline. If they pay
back late, the new process of loan will be late as well. The committees also stay connected with
the loan takers if they have any problems and discuss to find the solution. All support is provided
to citizens to encourage them for success. The output revealed that the households that join the
project have received their standard of living better than before.
The study result of the poverty reduction implementation Ban Daw Reung , No. 10,
Tambon Plub Pla, Muang district, Chanthaburi Province was found that the committee selected
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from the community election consists of 11 members. The important aspect of planning is focusing
on loan conducting. Necessarily and suitably, the loan is taken to start small businesses by using
the home of Teacher Lynchee Atanthy as an operational place. All work operators have performed
their given tasks very well and every one can replace each other roles in the work process. The
committee has its own principle to select household by considering with Basic Needed Information
(Chor, Po, Thor.), poor household, the citizens who has the true willingness to run a small business,
and the payment and saving process is registered with Krung Thai Bank account named “ K,Kh.
Kh,Ch. Ban Daw Reung”. Most citizens take loan to start a business such as growing vegetable in
the home area, feeding the local animals and so on. In the motivation management, the committee
has the rule of motivation which followed with the law to make all loan takers have discipline
about using loan and pay back on time and when they have problem, they can come to discuss
with the committee to find the good solution. There is also a monitoring process to stay connected
with citizen. The output revealed that the households that join the project have received their
standard of living better than before.
The result to compare the implementation of poverty reduction between Ban Nong Mart,
Tambon Chang Thun, Borai District , Trat Province and Ban Daw Reung , No. 10, Tambon
Plub Pla, Muang district, Chanthaburi Province. The results revealed that:
Agreement, the formation of both committees is proceed by local community election.
Planning is focus on conducting loan whether the citizens take the loan to run a business or for
what. The organization chart of both committees is the same which has a director of committee,
a deputy director of committee, a treasurer, secretary and committee. In the implementation
process, there is the consideration to offer loans. Besides, the committees consider the members
who borrow money and pay back, the committee considers approve new loan.The motivation
implementation. There is a public relation to inform the citizens that if the money is paid back
earlier or on time, the new loan process will be faster. Control, The committee also a monitoring
process to stay connected with citizens to take care of them whether they have problems and
emphasizes on rotating the household to take the loan The output has showed that the households
that join the project have received their standard of living better than before.
Disagreement, The committee Ban Daw Reung, No.10, Tambon Plub Pla, Muang district,
Chanthaburi Province consists of 11 members and every one can replace each other roles in the
work process but the committee Ban Nong Mart, Tambon Chang Thun, Borai District, Trat Province
consists of 9 members and everyone have performed their given tasks. Roles are not replaced
each other in the work process.
Keywords : Project Implementation, Poverty Reduction Project.
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บทนำ�
ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐได้ปรับปรุง
พั ฒ นาทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ การบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น โดยมีการปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางโครงสร้าง มีการออกกฎหมายมารับรอง
อาทิเช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยเป้าหมายสุดท้ายคือการ
บริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดท�ำให้ประชาชน
มีชวี ติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ซึง่ เป้าหมายสูงสุดคือความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจะได้มีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น มีฐานะทางการเงินมั่นคงปราศจากหนี้และมี
รายได้สูงกว่าเส้นความยากจนที่โดยมีเกณฑ์ว่ามีรายได้
ต�่ำกว่า 5,000 บาท/ คน/ ปี ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2535
ในช่วง ปี พ.ศ. 2533 ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในชนบทไทยมีจ�ำนวนมาก (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2538) ผลจากการส�ำรวจรายได้ของครัวเรือน
ทั่วประเทศของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ ไทยพบว่า คนจนในเขตชนบท
มีรายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจนเพิม่ ขึน้ ค่อนข้างมาก และ
จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้าน
ล้าหลังหรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 อยู่จ�ำนวน
11,608 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก�ำหนด
ด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี พ.ศ. 2536 เห็นชอบ
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยด� ำ เนิ น งานโครงการ กข.คจ.
ระยะที่ 1 ระหว่าง (ปี 2536 - 2540) จ�ำนวน 11,608
หมูบ่ า้ น โดยมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบด�ำเนินการ เพือ่ ตอบสนองนโยบายการกระจาย
รายได้และความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค
ผลการด�ำเนินการระยะที่ 1 ประสบผลส�ำเร็จ
ระดับหนึ่งคนยากจนได้มีโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้
และสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพได้
ด้วยตนเองอาจกล่าวได้ว่าเป็นการด�ำเนินงานกองทุน
ชุมชนของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
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อย่างไรก็ดีพบว่า จ�ำนวนคนยากจนยังกระจายตัวอยู่
ในในหมู่บ้านชนบทอีกจ�ำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้
มีมติเมื่อปี พ.ศ. 2540 เห็นขอบในหลักการโครงการ
กข.คจ.ระยะที่ 2 (ปี 2540 – 2544) จ�ำนวน 28,013
หมู่บ้าน โดยด�ำเนินการในหมู่บ้านที่มีครัวเรือนยากจนมี
รายได้เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ 15,000 บาท/คน/ปีตามข้อมูล
ความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2539 เพือ่ ขยายการ
ด�ำเนินงานให้ครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ นทีย่ งั ไม่ได้ดำ� เนินการ
ในระยะที่ 1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินการ ในปี 2544
ด�ำเนินการได้ทั้งสิ้นจ�ำนวน 29,234 หมู่บ้าน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2553)
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ร่วม
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาความยากจนโดยการใช้
กระบวนการให้การศึกษาชุมชนและยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้วย“การด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน” หรือโครงการ กข.คจ. ซึ่งโครงการนี้
เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ำกว่าเกณฑ์
จปฐ.ตามข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยการ
สนับสนุนเงินทุนไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อให้มีการ
เพิ่ ม รายได้ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น และเพื่ อ
สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็น
ปัญหาส�ำคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความส�ำคัญมุ่ง
แก้ไขให้หมดไปและมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเพื่อคนจนมาโดยตลอด โครงการ กข.คจ.ถือเป็น
ภารกิจส�ำคัญทีจ่ ะต้องร่วมกันด�ำเนินการต่อไปจนกว่าจะ
บรรลุเป้าหมาย คือ ไม่มีคนยากจนในหมู่ประชาชนคน
ไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเป็นการ
สนับสนุนเงินทุนให้ในระดับหมูบ่ า้ น และมอบอ�ำนาจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน
ตลอดเวลา การบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. ไม่มี
รูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน
แต่อย่างไรก็ตามเป็นการบริหารจัดการภายใต้หลักการ
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ด�ำเนินงานของ การมีส่วนร่วมขององค์การประชาชน
และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการ ร่วมคิด ร่วม
ท�ำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ การใช้ข้อมูล
ครัวเรือนเป้าหมายจากการจัดเก็บและตรวจสอบของ
องค์กรประชาชนในหมู่บ้าน การมอบอ�ำนาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบในองค์กรประชาชนในหมูบ่ า้ นเป้าหมาย
คือ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการ
เงินทุนให้หมุนเวียนคงอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยมีเจ้า
หน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเป็นผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุน ตรวจสอบ
และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานโครงการ กข.คจ. ให้ มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
แก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 280,000 บาท โดย
ไม่มีดอกเบี้ยซึ่งส่งผลทางสังคมโดยโครงการนี้สามารถ
ตอบสนองแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ฯและนโยบายรัฐบาล และทางการเมืองการปกครอง
โดยโครงการนี้สามารถกระจายอ�ำนาจให้องค์กรชุมชน
ระดับหมู่บ้านเกิดการมีส่วนร่วมตัดสินใจบริหารจัดการ
เงินทุนให้กิจกรรมเคลื่อนไหว และเงินทุนหมุนเวียนเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในหมู่บ้านเกิดการยอมรับ
ในหลักการและเหตุผลด้วยความโปร่งใส อันเป็นการส่ง
เสริมประชาธิปไตยขั้นพืน้ ฐานของชุมชน ที่นำ� ไปสู่ความ
เข้มแข็งด้านการเมือง การปกครองชุมชนเป็นการเสริม
สร้างและพัฒนาผู้น�ำให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ชุมชนในอนาคตเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่
มีต่อรัฐบาล โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่คนยากจนในชนบท
ผู้ด้อยโอกาส และมักได้รับการเหลียวแลน้อย

จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ย มองเห็ น ถึ ง ผล
ประโยชน์ของโครงการดังกล่าวและทราบถึงหมู่บ้าน
เครือข่ายที่ด�ำเนินการโครงการจนประสบความส�ำเร็จ
ดังเช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองมาตร
ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และบ้านดาวเรือง
หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึง่
ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนทัง้ 2 ชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดีขึ้นพ้นจากเกณฑ์ความยากจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาการด�ำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของสองหมู่บ้านนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลให้หมู่บ้านอื่น
ที่สนใจได้น�ำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้อันจะส่งผลให้
ประชาชนทั่วประเทศพ้นจากเกณฑ์ความยากจน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการด� ำ เนิ น งานโครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน
อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการด� ำ เนิ น งานโครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ท่ี 10 ต�ำบล
พลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3. เพือ่ เปรียบเทียบการด�ำเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน
อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดกับบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10
ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบผลการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอ
บ่อไร่ จังหวัดตราด
2. ทราบผลการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3. ทราบผลการเปรียบเทียบการด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน
อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กับ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิ
4 จัยดังนี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
การบริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ.

การวางแผน

การจัดองค์กร

กระบวนการ
ดําเนินงาน

การจูงใจ

การควบคุม

ผลลัพธ์
การแก้ไขปัญหาความยากจน
2. ทราบผลการดําเนินงานโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจนของบ้านดาวเรื อง หมู่ที่ 
ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3. ทราบผลการเปรี ยบเทียบการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนอง
มาตร ตําบลช้างทูน อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กับ บ้านดาวเรื อง หมู่ที่  ตําบลพลับพลา อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง จึงกําหนดเป็ นกรอบ
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
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การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

งานวิจยั นีใ้ ช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากผู้ให้ข้อมูล
Research)
ส�ำคัญในกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งนี้มีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ทสี่ ดุ ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ให้มกี ระบวนการ
ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
คืนข้อมูลในช่วงวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 เพื่อ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส�ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ให้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ได้ เข้ า มาร่ ว มรั บ ฟั ง การน� ำ เสนอ
สนทนากลุ่มย่อยคือคณะกรรมการโครงการ กข.คจ. ผลการศึ ก ษาของนั ก วิ จั ย รวมทั้ ง ได้ ช ่ ว ยตรวจสอบ
บ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัด ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
ตราดและสมาชิกในโครงการกับ คณะกรรมการโครงการ ครั้งนี้ ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผลการศึกษา
กข.คจ.บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอ และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ครั้งนี้
เมือง จังหวัดจันทบุรี และสมาชิกในโครงการ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ รวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ได้ แ ก่
การสนทนากลุ่มย่อยและข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
แบบสนทนากลุ่มย่อย
Data) ทีเ่ ก็บรวบรวมจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้วธิ กี าร
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยเทคนิค
การวิจัยที่พยายามจะบรรยายเนื้อหาของข้อความและ
ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารที่
เอกสารอย่างเป็นระบบ การบรรยายนี้เน้นที่เนื้อหาตาม
เกี่ยวข้อง แล้วจึงด�ำเนินการสร้างแบบสนทนากลุ่มย่อย
ที่ปรากฏในข้อความ พิจารณาเนื้อหาโดย ผู้วิจัยไม่มี
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยและท�ำการตรวจ
อคติหรือความรู้สึกของตัวเองเข้าไปพัวพัน ไม่เน้นการ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ตีความหรือความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง หรือความ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและน�ำแบบสนทนากลุ่มย่อยที่ได้รับ
หมายระหว่างบรรทัด โดยการวิเคราะห์เนื้อหาในงาน
จากผูเ้ ชีย่ วชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และจัดประชุม
วิจัยนี้จะมีลักษณะส�ำคัญ 3 ประการ คือ มีความเป็น
วิพากษ์และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแบบสนทนากลุม่
ระบบ มีความเป็นสภาพวัตถุวิสัย และอิงกรอบแนวคิด
ย่อยโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน หลังจากนัน้ น�ำแบบสนทนา
ทฤษฎี โดยน�ำข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์
กลุ่มย่อยที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุง
ตามเนื้อหา ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytic
แก้ไข
Comparison) พร้อมทัง้ บรรยายเปรียบเทียบสิง่ ทีม่ คี วาม
เหมือนกัน (Agreement) และเปรียบเทียบสิ่งที่มีความ
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
แตกต่างกัน (Disagreement) ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้อธิบายและยกค�ำพูด (Quotation) ของผู้ให้สมั ภาษณ์
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2556
เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยนี้ได้เข้าใจถึงค�ำตอบและความรู้สึก
ของผู้ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

1. การศึกษาการด�ำเนินการโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนบ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน
อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
การแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการ กข.คจ.บ้านหนองมาตร
พบว่า คณะกรรมการได้มาโดยวิธีการประชุมและเลือก
ตั้งจากที่ประชุม มีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย ประธาน
รองประธาน ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการ ประชาสัมพันธ์
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ (2553) ในเรื่องโครงสร้างการ
บริหารและบทบาทหน้าที่ และยังสอดคล้องกับกูลิค และ
เรดอน (Gulick & Lydall, 1973) ในเรื่องการจัดหา
บุคคลและเจ้าหน้าทีม่ าปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับการจัด
แบ่งหน่วยงานทีแ่ บ่งไว้ เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามสามารถ
มาปฏิบัติงานให้เหมาะสม
การบริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ.
ด้านการวางแผน พบว่า คณะกรรมการจะมี
การวางแผนการด�ำเนินงานโดยมีการประชุมทุกวันที่ 9
ของเดือน โดยเน้นเรื่องการวางแผนพิจารณาการปล่อย
เงินยืม ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกน�ำแบบฟอร์มการยืม
เงินไปกรอก และพิจารณาการยืมเงินจากวัตถุประสงค์
การยืมเงิน สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ (2553) ในเรื่องอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมัติโครงการและ
เงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. และ
ยังสอดคล้องกับกูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall,
1973)ในเรื่ อ งการวางแผนเพื่ อ ให้ แ ผนงานที่ ก� ำ หนด
ขึ้ น ไว้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ในการด� ำ เนิ น งาน แผน
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและ
วิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก�ำหนด
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วิธกี าร โดยถูกต้องอย่างมีเหตุมผี ล เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ ในความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
เห็นว่าการประชุมของคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.
เป็นสิง่ ส�ำคัญเพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันวางแผนในการ
พิจารณาการปล่อยเงินยืมให้กับสมาชิกเพื่อไม่ให้เงินทุน
ของโครงการ กข.คจ.สูญหายจะส่งผลให้การด�ำเนินงาน
โครงการประสบผลส�ำเร็จ
ด้ า นการจั ด องค์ ก ร พบว่ า มี ก ารใช้ ศ าลา
ประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองมาตร เป็นสถานที่ประชุม
สมาชิก พิจารณาโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ
ซึ่งคณะกรรมการจะรับผิดชอบตามหน้าที่ที่แบ่งงานกัน
ทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอย่างดี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
จะต้องมีการแจ้งที่ประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการทดแทน
การส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางประธาน ส่วน
กรรมการท่านอืน่ ๆ เป็นการส่งมอบเฉพาะเจ้าหน้าทีไ่ ม่มี
การส่งและรับมอบงาน มีการศึกษาดูงานในเรือ่ งกลุม่ ออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓
(2553) ในหมวดที่ 2 โครงสร้างการบริหารและบทบาท
หน้าที่ ในเรื่องใหมีคณะกรรมการ กข.คจ.หมูบาน จํา
นวนเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยมีวาระคราวละสีป่ ี มีการ
ประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน ตองมีกรรมการ
มารว มประชุมเกินกึง่ หนึง่ ของจาํ นวนกรรมการทัง้ หมดที่
มีอยู่ และยังสอดคล้องกับ กูลิค และเรดอน (Gulick &
Lydall, 1973) ในเรื่องการจัดส่วนราชการหรือองค์การ
พิ จ ารณารวมไปกั บ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ วิ ธี ก ารจั ด การ
(Management) ด้วยเรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่ง
งาน (Division of Work) นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่
ของการควบคุม (Control) หน่วยแนะน�ำหรือที่ปรึกษา
(Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือเป็นต้น
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ด้ า นกระบวนการด� ำ เนิ น งาน พบว่ า คณะ
กรรมการมีหลักเกณฑ์คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายโดย
พิจารณาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ., ครัวเรือนยากจน,
สมาชิกทีม่ คี วามตัง้ ใจจริงในการประกอบอาชีพเสริม และ
มีการพิจารณาจากโครงการที่ส่งมา และดูจากเหตุผล
ความเป็นไปได้ของโครงการ มีการให้สมาชิกยืมเงินซ�้ำ
ประมาณ 80 % โดยที่จะการจัดสรรเงินจะขึ้นอยู่กับ
วงเงินที่สมาชิกขอยืมว่าเหมาะสมกับโครงการที่ขอยืม
ซึ่งประมาณกลางเดือนสิงหาคม สมาชิกที่ยืมเงินไปส่งใช้
คืนเงิน กรรมการพิจารณาอนุมตั เิ งินยืมใหม่ กระบวนการ
พิจารณาเงินยืมประมาณ 1 อาทิตย์ แต่กระบวนการขั้น
ตอนจนถึง การเบิกจ่ายใช้เวลาประมาณครึ่งเดือน ใน
การจ่ายเงิน/โอนเงิน นายอ�ำเภอบ่อไร่จะเป็นผู้ลงนามแต่
เพียงผูเ้ ดียว ส่วนใหญ่สมาชิกจะยืมเงินไปประกอบอาชีพ
เสริม ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ปลา กบ ซื้อ
อุปกรณ์การเกษตร คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนเศรษฐกิจชุมชน,
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, ธกส., กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี , กองทุ น หมู ่ บ ้ า น โดยที่ ค ณะกรรมการ
โครงการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี เนื่องจากกรรมการแต่ละ
คนเป็นคณะกรรมการหลายชุด เกินกว่า 3 ต�ำแหน่ง
เช่น เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่ง
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พ.ศ. 2553 (2553) ในหมวดที่ 3 เงินโครงการ
แกไขปญหาความยากจน และหมวดที่ 4 การบริหารเงิน
โครงการแกไขปญหาความยากจน และยังสอดคล้องกับ
กูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall, 1973) ในเรื่อง
การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธี
ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจน
การใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทั่วไป มัก

มีวงจรทีค่ ล้ายคลึงกัน อย่างทีเ่ รียกว่า “วงจรงบประมาณ”
(Budget Cycle)
ด้านการจูงใจ พบว่า เป็นโครงการที่ผู้ยืมไม่
ต้องเสียดอกเบี้ย ท�ำให้มีผู้สนใจยืมเงินหลายราย ดังนั้น
กรรมการจึงแจ้งให้ผู้ยืมทราบว่าถ้าคืนเงินเร็วก็ยืมเงิน
รอบใหม่ได้ไว คืนเงินช้าก็ยืมเงินรอบใหม่ได้ช้า เพื่อที่จะ
ให้เงินทุนหมุนเวียนไปยังสมาชิกได้ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการบริหารและ
การใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.
2553 (2553) ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ
กระจายโอกาสใหค นยากจนในครัวเรือนทีม่ รี ายไดต ำ�่ กว่า
เกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ไดมีแหลงเงินทุนใน
ระดับหมูบาน สําหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยาย
กิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายไดใหพนเกณฑความ
จําเปนพืน้ ฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหดขี นึ้ สอดคล้อง
กับร๊อบบินส์ (Robbins, 1998) กล่าวว่าการจูงใจเป็น
เรื่องของความเต็มใจที่จะกระท�ำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็น
ผลมาจากการได้รบั การตอบสนองความพอใจส่วนบุคคล
ด้านการควบคุม พบว่า มีการหมุนเวียนผลัด
เปลี่ยนให้ครัวเรือนที่มีความต้องการให้ผลัดกันยืมเงิน
และมีคณะกรรมการติดตามสมาชิกที่กู้ยืมเงินไป โดย
วิธีการพูดคุยและเยี่ยมเยียน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จา่ ยเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 (2553)
หมวด 4 การบริหารเงินโครงการแกไขปญหาความ
ยากจน และหมวด 5 การสงเสริม สนับสนุน การติดตาม
การรายงาน
ผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาความยากจน พบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ดูจากการ
ส�ำรวจข้อมูลความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน ครัวเรือนไม่ตก
เกณฑ์ จปฐ. เรือ่ งรายได้ ส่วนใหญ่จะยืมไปประกอบอาชีพ
เสริม เช่น สมาชิกรายหนึ่งยืมไปประกอบอาชีพท�ำสวน
ผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ
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แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 (2553) ตาม
วัตถุประสงค์คือมีแหลงเงินทุนในระดับหมูบาน สําหรับ
ยืมไปประกอบอาชีพเสริมหรือขยายกิจการอาชีพของ
ตน เพือ่ เพิม่ รายไดใ หพ น เกณฑค วามจาํ เปน พืน้ ฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
2. การด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
บ้านดาวเรือง พบว่า คณะกรรมการ มีจ�ำนวน 11 คน
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ
กรรมการ คณะกรรมการได้มาโดยการคัดเลือกจากชาว
บ้านผ่านเวทีประชาคม ซึ่งผลดังกล่าวหากพิจารณาจาก
จ�ำนวนคณะกรรมการพบว่าไม่สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, 2553)
ที่ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการ กขคจ. หมู่บ้าน จ�ำนวน
7 คนแต่ไม่เกิน 9 คน แต่ทางหมู่บ้านบ้านดาวเรืองมี
คณะกรรมการ มีจ�ำนวน 11 คน ซึ่งได้แบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนพร้อมทัง้ มีความสามัคคี
และเสียสละในการท�ำงานและเมื่อมีคณะกรรมการมาก
และมีความสามัคคีร่วมมือกันอย่างสูงจึงก่อเกิดเป็นพลัง
ขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การด�ำเนินงานของ
โครงการประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
การบริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ. ใน
ประเด็นด้านการวางแผน พบว่า คณะกรรมการมีการ
วางแผนการด�ำเนินงานโดยมีการประชุมชี้แจง โดยเน้น
เรื่องการวางแผนพิจารณาการปล่อยเงินยืมเพื่อพิจารณา
ว่าจะให้ยืมเงินเท่าไร ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมว่า
จะน�ำเงินไปประกอบอาชีพอะไรบ้าง มีการเพิม่ วงเงินหรือ
ปรับลดตามความเหมาะสม พร้อมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกน�ำแบบฟอร์มการยืมเงินไปกรอก และพิจารณา
การยืมเงินจากวัตถุประสงค์การยืมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ
กูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall, 1973) ที่ได้กล่าว
เกีย่ วกับการวางแผนไว้วา่ แผนงานทีก่ ำ� หนดขึน้ ไว้จะต้อง
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มีความชัดเจนในการด�ำเนินงานและการพิจารณาแผนนัน้
จะต้องใช้วิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว
ตัดสินใจให้ถูกต้องอย่างมีเหตุมีผลเพื่อให้การด�ำเนิน
งานเป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ใ นความคิ ด ของ
ผู้วิจัยเห็นว่าการประชุมชี้แจง โดยเน้นเรื่องการพิจารณา
การปล่อยเงินยืมว่าจะให้ยืมเงินเท่าไรนั้นท�ำให้เกิดความ
ชัดเจนในการด�ำเนินงานจึงก่อเกิดเป็นพลังขับเคลือ่ นทีม่ ี
ประสิทธิภาพส่งผลให้การด�ำเนินงานของโครงการประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
การบริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ. ใน
ประเด็นด้านการจัดองค์การ พบว่า มีการใช้สถานที่บ้าน
อาจารย์ลิ้นจี่ อตัญที โดยทางอาจารย์ลิ้นจี่ได้อนุญาติให้
ใช้บ้านเป็นศูนย์ปฏิบัติการ คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
และทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้นอกจากนี้
คณะกรรมการยังท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้สมาชิกที่กู้ยืม
สามารถประกอบอาชีพได้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย มีการ
ประชุมรวมทุกเรื่องและมีการน�ำเรื่อง กข คจ. เข้าในการ
ประชุมหมู่บ้าน ทุกวันที่ 7 และวันที่ 15 ของทุกเดือน
ประธานจะน�ำข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้ทราบส่วนการ
ประชุมเฉพาะของโครงการ กข.คจ. มีการประชุมอย่าง
เป็นทางการ 3 เดือน/ครั้งโดยสาระการประชุมเป็นเรื่อง
ความส�ำเร็จหรือปัญหาของผู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโดยมีการการส่งและรับ
มอบงานของคณะกรรมการจะมีการส่งมอบเอกสารงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการ มีการฝึกอบรม
สัมมนาภาวะผู้น�ำจึงสรุปได้ว่าการด�ำเนินการมีสถานที่
ปฏิบัติงานชัดเจนและมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก
เลขานุการ กรรมการ คณะกรรมการได้มาโดยการคัด
เลือกจากชาวบ้านผ่านเวทีประชาคม สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย,
2553) ที่ก�ำหนดให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
กข.คจ. หมูบ่ า้ นประชุมแบ่งหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการ
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รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
และกรรมการอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมส่งผลให้เกิดความ
ชัดเจนในการด�ำเนินงานจึงก่อเกิดเป็นพลังขับเคลือ่ นทีม่ ี
ประสิทธิภาพส่งผลให้การด�ำเนินงานของโครงการประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ด้านกระบวนการด�ำเนินงาน พบว่า คณะกรรมการ
มีหลักเกณฑ์คดั เลือกครัวเรือนเป้าหมายโดยพิจารณาครัว
เรือนตกเกณฑ์ จปฐ., ครัวเรือนยากจน, สมาชิกทีม่ คี วาม
ตัง้ ใจจริงในการประกอบอาชีพ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา
จากโครงการทีส่ ง่ มาและดูจากเหตุผลความเป็นไปได้ของ
โครงการและใช้เสียงส่วนใหญ่ในการพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และการจัดสรรเงินยืมแต่ละ
ครัวเรือน ดังนี้
1. พิจารณาคนที่ตกเกณฑ์ต�่ำสุดก่อนโดยดูจาก
ประวัติส่วนตัว
2. ความเป็นไปได้ของโครงการ
3. วงเงินทีส่ มาชิกขอยืมว่าเหมาะสมกับโครงการ
หรือไม่
การเบิกจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “
โครงการ กข.คจ. บ้านดาวเรือง ”
1. ผู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพจะต้องเปิดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย
2. กระบวนการโอนเงิน ผู้ขอยืมเขียน
ขออนุ มั ติ โ ครงการ คณะกรรมการพิ จ ารณา
อนุมัติต้องลงชื่อ 2 ใน 3 คน พัฒนากรให้ความเห็น
ชอบท�ำหนังสือแจ้งอ�ำเภอ อ�ำเภอท�ำหนังสือแจ้งธนาคาร
กรุงไทยว่าเบิกเงินได้ แจ้งผู้ยืมเงินมาท�ำสัญญา ผู้ยืม
เงินแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย คณะกรรมการ
โอนเงินให้ผู้ยืม ผ่านธนาคารกรุงไทย จากกระบวนการ
เบิ ก จ่ า ยจึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า การด� ำ เนิ น การนั้ น สอดคล้ อ ง
กั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย (ระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย, 2553) ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการ กข.คจ.
หมูบ่ า้ นพิจารณาอนุมตั โิ ครงการตามล�ำดับบัญชีทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจาก

พัฒนากรผูร้ บั ผิดชอบประจ�ำต�ำบลจึงส่งผลให้การด�ำเนิน
งานของโครงการประสบความส�ำเร็จ
ด้านการจูงใจ พบว่า คณะกรรมการมีการจูงใจ
ให้ครัวเรือนเป้าหมายปฏิบตั ติ ามกฎโดยกรรมการแนะน�ำ
สมาชิกให้มีวินัยในการใช้เงินและคืนเงินให้ตรงเวลา มี
การส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆ
ภายในชุมชนโดยแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
ทราบว่ามีกองทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน, สัจจะ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านสอดคล้อง
กั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย (ระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย, 2553) ที่ ต ้ อ งการกระจายโอกาสให้ ค น
ยากจนระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายมีเงินทุนใน
การประกอบอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของคนยากจนให้ดีขึ้น โดยร๊อบบินส์ (Robbins, 1998)
กล่าวว่าการจูงใจเป็นเรื่องของความเต็มใจที่จะกระท�ำ
บางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการแนะน�ำที่
มีเหตุผลน่าเชื่อถือจนสามารถน�ำไปสู่การท�ำปฏิบัติตาม
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการที่คณะกรรมการแนะน�ำให้ครัว
เรือนเป้าหมายปฏิบัติตามกฎโดยให้มีวินัยในการใช้และ
คืนเงินให้ตรงเวลาที่ก�ำหนดเพราะจะท�ำให้เงินโครงการ
หมุนเวียนไปยังสมาชิกได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้สมาชิกมี
ความเชื่อถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ด้านการควบคุม พบว่า มีการหมุนเวียนเงินยืม
ให้กับครอบครัวเป้าหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยมีการ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนให้ครัวเรือนที่มีความต้องการให้
ผลัดกันยืมเงิน โดยทีจ่ ะมีคณะกรรมการมีวธิ กี ารติดตาม
ก�ำกับ ดูแล ครัวเรือนเป้าหมายทีย่ มื เงินไปประกอบอาชีพ
โดยทีท่ างกรรมการออกเยีย่ มเยียน พูดคุย ติดตามสมาชิก
ที่กู้ยืมเงินไปว่าด�ำเนินการจริง สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, 2553)
ที่ให้คณะกรรมการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน
ของครัวเรือนเป้าหมายให้ทางอ�ำเภอทราบเพื่อรายงาน
จังหวัดต่อไปนอกจากนี้ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็น
ว่าการที่โครงการมีความส�ำเร็จนั้นเกิดจากการที่คณะ
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กรรมการออกเยีย่ มเยียน พูดคุย ติดตามสมาชิกทีก่ ยู้ มื เงิน
ไปว่าด�ำเนินการจริงตามทีย่ นื่ เรือ่ งขอด�ำเนินการหรือไม่จงึ
ส่งผลให้การด�ำเนินงานของโครงการประสบความส�ำเร็จ
ด้านผลลัพธ์ พบว่า คุณภาพชีวิตของครัวเรือน
เป้าหมายที่ยืมเงินดีขึ้นโดยสังเกตจากสภาพความเป็น
อยู่ของสมาชิกที่ยืมเงินโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด� ำ เนิ น โครงการ
กข.คจ. (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, 2553) ที่ต้องการ
ให้ครัวเรือนยากจนได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมมีรายได้สูงขึ้นพ้นเส้นความ
ยากจน
3. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนิน
งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนอง
มาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดกับ
บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
ประเด็ น ที่ เ หมื อ นกั น การได้ ม าของคณะ
กรรมการของทั้ ง 2 หมู ่ บ ้ า นมี ก ารคั ด เลื อ กผ่ า นเวที
ประชาคม ด้านการวางแผน การด�ำเนินงานของทั้ง
2 หมู่บ้านมีการด�ำเนินที่มีรูปแบบคล้ายๆ คือ มีการ
วางแผนให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพิ จ ารณาการปล่ อ ย
เงินยืม ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมว่าจะน�ำเงินไป
ประกอบอาชีพ ด้านการจัดองค์กร ทั้ง 2 หมู่บ้านมีรูป
แบบการจัดองค์กรที่เหมือนกันประกอบด้วย ประธาน
รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการและกรรมการ ด้าน
กระบวนการด�ำเนินงาน มีกระบวนการพิจารณาการ
ให้ยืมเงินให้สมาชิกที่ยืมเงินไปต้องส่งเงินคืนหลังจาก
นั้ น คณะกรรมการกองทุน พิจ ารณาอนุมัติเ งินยืมใหม่
ด้ า นการจู ง ใจ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ว่ า
ถ้ามีการน�ำเงินมาคืนเร็วก็จะพิจารณาปล่อยกู้ในรอบ
ใหม่ได้เร็วด้านการควบคุม มีคณะกรรมการโครงการ
คอยก�ำกับ ดูแล ติดตามสมาชิกในโครงการและการ
หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนให้ครัวเรือนที่มีความต้องการให้
ผลัดกันยืมส่งผลให้ทงั้ 2 หมูบ่ า้ นจะมีผลลัพธ์เหมือนกัน
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คือ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่าเดิม
ประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น พบประเด็ น ที่
แตกต่างกันด้านการวางแผนกล่าวคือบ้านดาวเรืองมีคณะ
กรรมการ 11 คนและทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทน
กันแต่บ้านหนองมาตรมีคณะกรรมการ 9 คนและทุกคน
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีการสลับหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การด� ำ เนิ น งาน
โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน กรณี ศึ ก ษา
บ้านหนองมาตร ต�ำบลช้างทูน อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
และ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�ำบลพลับพลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู ้ บ ริ ห ารโครงการควรก� ำ หนดนโยบายให้ มี
ระบบและกลไกแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบรวมถึ ง ผู ้
เกีย่ วข้องด�ำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ กข.คจ.
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารโครงการควรมีการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ความคิด
เห็นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในเชิงปริมาณ ซึง่ จะสามารถทราบถึง
ระดับความคิดเห็นของประชาชนว่าอยู่ในระดับใด
2. ควรมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบการด�ำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว*
The Relationship Between Transformational Leadership of
Administrators and Effectiveness of Secondary Schools in The
Southern Part of The Lao People’s Democratic Repubic
สุริศักดิ์ แสงจันทร์**
ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนจ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ของครู
3) หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 338คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้าน จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ์ของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน และ ประสบการณ์ของครู
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
คำ�สำ�คัญ : ภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง/ ประสิทธิผลโรงเรียน/ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The objectives of this research were to 1) evaluate transformational leadership of
administrators and school effectiveness 2) compare transformational leadership of administrators
and school effectiveness classified by school size and teachers experience 3) find out the relationship
between transformational leadership of administrators and effectiveness of secondary school. The
samples were 338 secondary school teachers in the southern part of the Lao People’s Democratic
Republic in 2012 academic year. The research instrument was a 5 rating scale questionnaire.
The statistical devices were: frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis
of variance and Pearson’s product moment correlation.
The finding revealed that;
1. Transformational leadership of administrators were rated at high level and effectiveness
of secondary school were rated at high level respectively.
2. Transformational leadership of administrators, classified by schools size and teachers
experience, were statistically difference at .05 level of significance.
3. School effectiveness, school size and experience of teachers, were statistically different
at .05 level of significance.
4. Transformational leadership of administrators and effectiveness of secondary school
was a statistically positive relationship at .05 level of significance.
Keywords : Transformational Leadership / School Effectiveness / Secondary School

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
นโยบายการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวปั จ จุ บั น อยู ่ ใ นยุ ค ของการปรั บ ตั ว ให้
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความ
ต้องการของสังคมซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มีสาระส�ำคัญในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นยุคโลกาภิวัฒน์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความส�ำคัญ
ต่อสังคมท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก่อให้เกิด
สังคมที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่
ในสังคมโลกย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและ

เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว, 2553,หน้า 58)
ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไม่ค่อยปรับเปลี่ยน
บทบาทการบริหารโรงเรียนเท่าใดนัก ส่วนมากจะท�ำตาม
กฎหมายก�ำหนดโดยน�ำนโยบายกฎระเบียบและมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดโดยศึกษาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬา ผู้บริหารบางแห่งใช้ภาวะผู้น�ำทางการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมคือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษารวมทั้ง
สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
แต่ผบู้ ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในบางจังหวัดทีม่ นี กั เรียน
มาก ๆ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ ในระบบการบริหารทีม่ ี
คุณภาพ เห็นได้จากผลการสอบของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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สมบูรณ์โดยรวมใน 4 จังหวัดในปีการศึกษาที่ผ่านมา
(ค.ศ. 2011) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี
ที่ 7 มีนักเรียนทั้งหมด 75,735 คนมีนักเรียนออกกลาง
คัน 5,542 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 สอบได้ 68,473
คน คิดเป็นร้อยละ 90.40 และเรียนซ�้ำชั้น 1,720 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.40ต่อปีการศึกษา สรุปว่า นักเรียนที่
เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ ในแต่ละปี มี
นักเรียนออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งสวน
ทางกับการวางเป้าหมายประจ�ำปีการศึกษาที่ผ่านมา
ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต้องการลดอัตราการ
ออกโรงเรียนกลางคันของนักเรียนให้เหลือเพียงร้อยละ
5.50ถึง 6.00เท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยใน
วิชาหลักได้แก่วิชาภาษาลาวสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามล�ำดับทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
ไม่ถึงร้อยละ 55 หรือ 60 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษาของผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
รวมถึงศึกษาจังหวัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ควรได้รับ
การพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ให้มกี ารพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน (กรมสถิติ
และแผนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว, 2554) ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความของ สังคม จันทร์วิเศษ (2555,
หน้า24) ซึ่งกล่าวว่า ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา หมายถึ ง การแสดงบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ หรือ ชี้น�ำ
ให้บุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และ
ตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วาม
สนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผู้บริหารโรงเรียนในการใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ตนเองรวมถึ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่
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เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน
พั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาคใต้
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ ในจั ง หวั ด ภาคใต้ ข องประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาค
ใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ของครู
4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ ใ นจั ง หวั ด ภาคใต้ ข องประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำแนกตามขนาด
ของโรงเรียนและประสบการณ์ของครู
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ ในจั ง หวั ด ภาคใต้ ข องประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความสำ�คัญของการวิจัย
1.ท�ำให้ทราบระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ทราบ
ความแตกต่ า งขนาดของโรงเรี ย นและประสบการณ์
ของครู ในภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัด
ภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว
2. เป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องส�ำหรับการจัด
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาค
ใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ ในจั ง หวั ด ภาคใต้ ข องประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ของเลทธ์ วู ด และ แจนซี่
(Leithwood and Jantzi, 1996, pp. 26 - 27) ที่
อธิบายภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารว่า มี 6
ด้าน คือ 1) ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ 2ี ) ด้านการก�ำหนด
วิสัยทัศน์3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา4) ด้านการ
สนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล5) ด้านการยอมรับในเป้า
หมายของกลุ่ม6) ด้านการตั้งความหวังในผลงานไว้สูง
และ กรอบแนวคิดของมอทท์(Mott, 1972, cited in
Hoy and Miskel, 1991, p. 373) มี 4 ด้าน คือ 1)
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนสูงขึ้น 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
เจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาโรงเรียนและ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ข้าราชการครู
90 โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปีการศึกษา2555
จ�ำนวน2,800 คน
ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามตารางของ เครซี่
และมอร์แกน(Krejcieand Morgan, 1970, pp. 607 - 610)
ประชากรจ�ำนวน2,800 คน และได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
338 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่
ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ของครู ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ ริหาร ตอนที่ 3เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิผล
ของโรงเรี ย นแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ (5)
ระดับมากที่สุด (4) ระดับมาก (3)ระดับปานกลาง (2)
ระดับน้อย (1) ระดับน้อยที่สุด

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาหลักการทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2. ร่างแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
3.เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)นิยามค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามศัพท์ IOC
(Index of Item Objective Congruence) ได้คุณภาพ
ของข้อค�ำถามตั้งแต่.80 - 1.00
4. น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out)กับ
ข้าราชการครู จ�ำนวน 30 คน
4.1 หาค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกรายข้ อ (Item
Discrimination)โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนแต่ละ
ด้าน (Item Total Correlation)ซึง่ พบว่า แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง .38 - .93แบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกราย
ข้อ ระหว่าง .54 -.92
4.2 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(Coefficient Alpha)ซึ่งพบ
ว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
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ของผู ้ บ ริ ห ารมี ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ .98 ที่ ดี ร องลงมาคื อ ด้ า นการสนั บ สนุ น เป็ น รายบุ ค คล
แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีคา่ ความ ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ด้านการยอมรับในเป้าหมาย
ของกลุ่มด้านการตั้งความหวังของงานไว้สูงและด้าน
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98
การกระตุ้นการใช้ปัญญาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการกระตุ้นการใช้
ผู ้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ ปัญญาด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่มด้านการตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ถึ ง หั ว หน้ า ศึ ก ษาธิ ก ารและกี ฬ า ความคาดหวังของผลงานไว้สูง อยู่ในระดับปานกลาง
2.ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
ประจ�ำจังหวัดเพื่อประสานงานกับผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ผู ้ วิจั ย แจกแบบสอบถาม จ�ำนวน 338 ฉบับ ได้รับ จั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
แบบสอบถามคืน จ�ำนวน 338 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ประชาชนลาว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความ
ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
สามารถในการแก้ปญ
ั หาภายในโรงเรียนรองลงมา คือด้าน
ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีความส�ำเร็จทางการเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ประมวล สูงขึ้น ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติตามหัวข้อ โรงเรียน และด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ ให้มีเจตคติทางบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ของผู ้ ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้านความสามารถในการ
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย พัฒนานักเรียนให้มเี จตคติทางบวกด้านความสามารถใน
(Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การปรับเปลีย่ นและพัฒนาโรงเรียน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น� ำ การ
และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 3)
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson’s เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
จั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
Product Moment Correlation Coefficient)
ประชาชนลาวพบว่า1)ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารจ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .052)ภาวะผู้น�ำการ
ผลการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจ�ำแนกตามประสบการณ์ของ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
ครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ จั ง หวั ด ภาคใต้ ป ระเทศ
4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถสรุปตาม
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ดังนี้
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวพบว่ า 1)
1. ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
ประสิทธิผลของโรงเรียนจ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ จั ง หวั ด ภาคใต้ ป ระเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .052)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ใน
ประสิทธิผลของโรงเรียนจ�ำแนกตามประสบการณ์ของครู
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�ำดับคะแนน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่าง
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5.ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้ง
โดยรวมและรายด้าน โดยด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
3 อันดับคือด้านการตั้งความหวังของงานไว้สูงด้านการ
สนับสนุนเป็นรายบุคคลและด้านการยอมรับในเป้าหมาย
ของกลุ่ม

อภิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อภิปรายผลได้ ดังนี้
1.ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ จั ง หวั ด ภาคใต้ ป ระเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน และระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล�ำดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นแบบ
อย่างทีด่ ดี า้ นการสนับสนุนเป็นรายบุคคลด้านการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่มด้านการ
ตั้งความหวังของงานไว้สูงและด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญาทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
มีกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นตั้งแต่การก�ำหนด
นโยบายการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้แก่ หลักสูตร
การสอนการฝึกอบรมครูการนิเทศการศึกษาการเผย
แพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษาการศึกษาวิจัยการ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา อีกประการหนึ่ง นโยบาย
การศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬาลาว, 2553,หน้า 58)

การศึ ก ษาอยู ่ ใ นยุ ค ของการปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของ
สั ง คมซึ่ ง ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬา มีสาระส�ำคัญในศตวรรษที่21 เป็น
ยุคโลกาภิวัฒน์วิทยาศาสตร์ มีความส�ำคัญต่อสังคม
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก่อให้เกิดสังคมที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย ทัง้ ด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลาและเตรียม
พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก ดังนั้น
รัฐบาลลาว (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2552) จึง
ได้มงุ่ พัฒนาบุคลากรภายในประเทศโดยถือเอาการศึกษา
เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาปัจจัยส�ำคัญที่จะเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้แก่ประเด็น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
ธวัลรัตน์ ใบบัว (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของสม
โชคโพธิ์งาม (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
จั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงคะแนนจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียนรองลงมา คือด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้
มีความส�ำเร็จทางการเรียนสูงขึน้ ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถ
ในการพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี เจตคติ ท างบวกทั้ ง นี้ เ ป็ น
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เพราะส�ำนักงานศึกษาจังหวัดในจังหวัดภาคใต้ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวได้มีนโยบาย
ถือเอาการศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญประการหนึ่งในการ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
สังคมเนือ่ งจากการศึกษาเป็นกระบวนการทีจ่ ะช่วยให้คน
ได้พฒ
ั นาตนเองด้านต่างๆตลอดช่วงชีวติ สามารถพัฒนา
ศักยภาพ และความสามารถที่จะด�ำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุขรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงรวมเป็น
พลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างยังยืนได้การจัดการ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพจึง่ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ โดย
จะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท�ำให้ศักยภาพที่มี
อยูใ่ นตัวคนได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพท�ำให้
เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ไขปัญหามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติ
ปัญญาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2552)ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมโชค โพธิ์งาม (2550) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก
3. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
จั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวจ� ำ แนกตามขนาดของโรงเรี ย น และ
ประสบการณ์ของครู
3.1 ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความคิด
เห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหาร จ�ำแนกตามขนาด
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ของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งผลการเปรียบเทียบ พบว่า
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม จ�ำแนก
ตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน
ขนาดกลาง มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูง
กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคล้องกับผลกานศึกษาของ
ธงชัย สันติวงษ์ พบว่า ขนาดโรงเรียนส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ของการบริหารงานได้มากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป
ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของการบริหารโรงเรียนเป็น
ส�ำคัญ หากโรงเรียนมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ความซับซ้อน
และกิ จ กรรมของโรงเรี ย นก็ ม ากขึ้ น ตามไปเท่ า นั้ น
อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ที่เคยจัด
ไว้ ล ดต�่ ำ ลงในขณะเดี ย วกั น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ
งานอยู่ในโรงเรียนก็อาจเปลี่ยนไปด้วย(ธงชัย สันติวงษ์,
2534, หน้า 194, อ้างถึงใน น�้ำผึ้ง ใจจันทร์, 2552,
หน้า) ดังนั้น ครูจึงมีความเข้าใจและให้ความคิดเห็นว่า
ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ขนาดใหญ่และ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ขนาดกลาง มีภาวะผูน้ ำ� การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมากกว่าผู้บริหารในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์ขนาดขนาดเล็ก
3.2 ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหาร จ�ำแนกตาม
ประสบการณ์ของครู โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู ้ บ ริ ห ารโดยรวม จ� ำ แนกตามประสบการณ์ ข องครู
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05โดย
ครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่ า 10 ปี ขึ้ น ไปและครู ที่ มี
ประสบการณ์ 5 ปี - 10 ปีสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ไม่
เกิน 5 ปีสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมย์ตัน (Mayton,
1980, p. 4565, อ้ า งถึ ง ใน กั ล ยาณี บุ ต รดี ว งศ์ ,
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2552, หน้า 111) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะผู้บริหาร
โรงเรี ย นในรั ฐ อลาบามา พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่
มี ป ระสบการณ์ สู ง ย่ อ มมี ค วามเข้ า ใจในกระบวรการ
บริ ห ารบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมากขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ประสบการณ์ของครูเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะสัมพันธ์
ด้านการบริหาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานด�ำเนินไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนัน้ ครูทมี่ ปี ระสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มีความคิด
เห็นว่าผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ต�่ำกว่าครูที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปีขนึ้ ไปและ ครูทมี่ ปี ระสบการณ์ 5 ปี - 10 ปี
4.ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
จั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวจ� ำ แนกตามขนาดของโรงเรี ย น และ
ประสบการณ์ของครู
4.1 ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สมบูรณ์จงั หวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูทมี่ ตี อ่
ผู้บริหาร จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโดย
รวม จ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดกลาง มีประสิทธิผลสูงกว่าโรงเรียนขนาด
เล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
(กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2536, หน้า 224,อ้างถึงใน
กัลยาณี บุตรดีวงศ์, 2552, หน้า 110) พบว่า ขนาด
โรงเรียนเป็นตัวแปรย่อยในปัจจัยด้านโรงเรียนมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนดังนั้น ประสิทธิผล
โรงเรียนจะเกิดได้กต็ อ้ งอาศัยโรงเรียนทีม่ ผี บู้ ริหารมีภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สมบูรณ์จงั หวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูทมี่ ตี อ่
ผูบ้ ริหาร จ�ำแนกตามประสบการณ์ของครูโดยรวมและราย

ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโดย
รวม จ�ำแนกตามประสบการณ์ของครู แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปีขึ้นไปและครูที่มีประสบการณ์ 5 ปี - 10
ปี มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง โดยรวม สูงกว่าครูทมี่ ปี ระสบการณ์ไม่เกิน5
ปี และครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไปมีความ
คิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
สูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ 5 ปี - 10 ปีสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของกรุณา บุญแก้ว (2552) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ประสบการณ์ใน
การสอนของครูดา้ นความสามารถในการผลิตนักเรียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง และด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวพบว่ า ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
สู ง มากอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากในเชิงทฤษฎีภาวะผู้น�ำเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารแสดงออกที่เป็นพลังผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทัศน์
ใหม่ ๆ คือผู้น�ำต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ
และสร้างสรรค์ในเป้าหมายเดียวกัน ตัดสินใจที่แน่วแน่
มัน่ คง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ติ นเองทีเ่ ป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีการส่งเสริมพัฒนาให้ก�ำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้
บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล มีการโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ
เชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความต้องการสูงขึ้น
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เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการพิ จ ารณาและพั ฒ นาให้ เ กิ ด
วิสยั ทัศน์รว่ มกันมองและเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์
เก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ และควรตั้งมาตรฐานและ
ความคาดหวังในการท�ำงานในทุกด้านให้สงู เกินเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้และในเชิงทฤษฎีประสิทธิผลโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลนัน้ มิได้เกิดขึน้ อย่างมีโชคช่วยหรือในลักษณะ
ที่จะท�ำอย่างไรก็ได้ไม่ต้องทุ่มเทความพยายามเท่าใดนัก
ไม่ตอ้ งใช้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ หรือเป็น
แนวทาง หรือมิได้เกิดขึ้นโดยล�ำพังความสามารถของผู้
บริหารหรือครูคนหนึง่ คนใด โดยไม่คำ� นึงถึงตัวผูเ้ รียนเป็น
หัวใจที่ส�ำคัญ โดยไม่ใส่ใจต่อเป้าหมาย และการบรรลุผล
ต่อเป้าหมาย โดยไม่ค�ำนึงถึงการมีกิจกรรมร่วมกันของ
คณะครูนักเรียนและชุมชน หรือมิได้เกิดขึ้นโดยไม่มีการ
วางแผนเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิผล โดยไม่เน้น
ความมีจติ ส�ำนึกชุมชน โดยไม่คำ� นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน แต่โรงเรียนที่มีประสิทธิผล
นั้ น จะต้ อ งอาศั ย หลั ก การแนวคิด ทฤษฎีเ ป็น แนวทาง
ต้ อ งอาศั ย ความทุ ่ ม เทพยายามในทุ ก ด้ า นจากบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนจากการศึกษาหลักทฤษฎี
แนวคิดที่บรรยายในบทที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ใน
ข้างต้นด้วยเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่าง พบว่า ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียนตามที่ได้บรรยายไว้ใน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องท�ำให้บคุ คลากรภายในโรงเรียนได้พฒ
ั นาการเรียนรู้
พัฒนาวิธีคิด ดังนั้น โรงเรียนถือเป็นองค์กรที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้
บริ ก ารที่ ผู ก พั น กั บ เรื่ อ งการสอน และการเรี ย นรู ้ เ ป็ น
หลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของชลธิชา อนันต์นาวี
(2554) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
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ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กบั องค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกันกับ
ผลการวิจยั ของกัลป์ยานี บุตรดีวงศ์ (2552) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสมบู ร ณ์ ใ นจั ง หวั ด ภาคใต้
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้าน
การกระตุ ้ น การใช้ ป ั ญ ญา มี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา หรือ ศึกษาธิการและกีฬา
จังหวัด ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการกระตุ้นการใช้
ปัญญาให้ผบู้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัด
ภาคใต้
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
ในจั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีเจตคติทางบวกมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ดังนั้นกระทรวง
ศึกษาธิการและกีฬา หรือ ศึกษาธิการและกีฬาจังหวัด
ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มเี จตคติทางบวกให้กบั ผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาคใต้
4. ควรพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา
สมบู ร ณ์ ใ นจั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ให้ เ พิ่ ม ทรั พ ยากรและ
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สิ่งอ�ำนวยความสะดวกโรงเรียนขนาดเล็ก และครูที่มี
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี
5. ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรี ย นมี ค วามสั มพั น ธ์ท างบวกกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาคใต้ ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ควรพั ฒ นา
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมให้มภี าวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงสูง
ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์
ในจั ง หวั ด ภาคใต้ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว
2. ควรศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารโรงเรียนเป็นรายกรณีเช่นผูบ้ ริหารโรงเรียนทีป่ ระสบ
ผลส�ำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและได้รับรางวัลดี
เด่นด้านต่าง ๆ โดยให้เปลี่ยนจากเชิงปริมาณมาเป็นเชิง
คุณภาพ
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*
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Commission
ธนภณ ธรรมรักษ์**
ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด***
ดร.สมศักดิ์ ลิลา****

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านบริหาร
จัดการศึกษา จ�ำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพัฒนารูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาจ�ำนวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็น
เกีย่ วกับความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน 525 คน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3. การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์การ 4. การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5. การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6. การเป็นผู้น�ำองค์การ
ส่วนแนวคิดของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในระดับมากในด้านการเป็น
ผูน้ ำ� องค์การ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านการควบคุมองค์การอย่าง
สมดุล และด้านการก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
คำ�สำ�คัญ : ภาวะผู้นำ�เชิงกลยุทธ์/ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of the study were to construct the development of strategic leadership
model of school administrators under the Office of the Basic Education Commission. The
informants used to construct the model included five educational management experts, derived
by means of purposive sampling. They were invited to participate in this study by using in depth
interview. The model was developed by 10 educational administration experts by using the focus
group discussion. The strategic leadership model was tested for its appropriateness by 525 Basic
Education Commission administrators.
The results revealed that the development of strategic leadership model of school
administrators consisted of six categories : 1) Determining strategic direction., 2) Organization
Resource Management., 3) Sustaining an effective organizational culture., 4) Emphasizing ethical
practices., 5) Establishing balanced organizational controls., and 6) Organizational Leadership.
The model based on the Basic Education Commission administrators’ opinions showed that
the appropriateness of development of strategic leadership model of school administrators in
emphasizing ethical practices was at highest level but the other aspects were at high level in
organizational leadership, organization resource management, sustaining an effective organizational
culture, establishing balanced organizational controls, and determining strategic direction.

บทนำ�
การพัฒนาคนในทุกระดับทั้งในระดับบริหาร
และในระดับปฏิบัติการถือเป็นหน้าที่หลักขององค์การ
หรือหน่วยงานที่จะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอเพื่อพัฒนาบุคคลให้ มีความรู้ ความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ หากองค์การ
หรือหน่วยงานใดขาดการพัฒนาบุคลากรแล้ว ย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ผู้บริหาร
และผูร้ ว่ มงานจึงมีความส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็จของการ
จัดการศึกษา จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาผูบ้ ริหารการ
ศึกษาและผูร้ ว่ มงานควบคูก่ นั ไป ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหารการ
ศึกษาเป็นผูน้ ำ� ในการผลักดันแผนและนโยบายให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและผู้ร่วมงานเป็นผู้น�ำไปปฏิบัติ เพื่อเป็น
กลไกส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย

การปฏิรูปการศึกษาในระยะที่ผ่านมาทุกฝ่าย
ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การปรั บ ตั ว ให้ ทั น
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พุทธศักราช
2550-2554) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้ เ น้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มุง่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เป็นคนดี
มีความสามารถ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้น
ระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 1-2) แม้ว่า
ประเทศไทยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน
แล้วก็ตาม แต่กม็ อี ปุ สรรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การศึกษาไทยยัง
ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายปลายทางเท่าที่ควรเนื่องมาจาก
การขาดผู้น�ำที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะปัญหา
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ด้านผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการของสถานศึกษายังมีปญ
ั หา
ด้านการรวมศูนย์อ�ำนาจในการบริหาร ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ขาดการตรวจสอบและการประกัน
คุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ
ขาดการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้ (ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 หน้า 12-15)
นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยัง
ขาดการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และไม่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน การท�ำงานเป็นทีมยังมีน้อย การ
สร้างระบบแรงจูงใจยังไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากร
ท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ และที่ส�ำคัญขาดการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า
ไม่คล่องตัว บุคลากรไม่เข้าใจในระบบและวิธีการท�ำงาน
ที่ชัดเจน จึงท�ำให้การท�ำงานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
(Myers, & Distel, 2008)
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีรูปแบบ
ของความเป็นผู้น�ำที่เปลี่ยนแปลงไปและผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
(Strategic Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำประเภทหนึ่ง
ที่น�ำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น�ำขององค์การ
หลายแห่งที่ประสบความส�ำเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น�ำ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ความเป็ น ผู ้ น� ำ เชิ ง กลยุ ท ธ์ เริ่ ม จากการมี
คุณสมบัตสิ ำ� คัญคือเป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ (Vision) กว้างไกล
และน�ำวิสยั ทัศน์มาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นผลส�ำเร็จตาม
ขั้นตอน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 43) ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่
ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีคิดและ การบริหารแบบใหม่
ที่สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพยายามใน
การวางแผลกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ทคี่ รอบคลุมภารกิจและ
ขอบข่ายทั้งหมดของสถานศึกษา ท�ำให้มีการน�ำเอาเรื่อง
ของกระบวนการบริหารงาน โดยเฉพาะการน�ำกลยุทธ์ไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ เช่น การจัดโครงสร้างสถานศึกษา วัฒนธรรม
สถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลตลอด
จนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการ
ร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic

Management) โดยผู้น�ำระดับสูงขององค์การหรือผู้
บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลที่ต้อง
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาในทุกขั้นตอน
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว ่ า การบริ ห าร
งานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่จะท�ำให้ การบริหาร
งานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษาผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็น
ผู้น�ำที่มีความส�ำคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ผู้น�ำ
สามารถก� ำ หนดทิ ศ ทางของสถานศึ ก ษาผ่ า นทาง
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ และต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสภาพแวดล้อมภายในภายนอกของสถานศึกษา ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� มาใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ เพื่อน�ำ
ไปสร้างและพัฒนาให้เป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามเหมาะสมส�ำหรับ
สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามกรอบ
แนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของฮิทท์,
ไอร์แลนด์ และฮอสกิสสัน (Hitt, Ireland, & Hoskisson,
2007, p. 384) โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดตาม
ภาพที่ 1 ดังนี้
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แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1. การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
2. การบริ หารทรัพยากรในองค์การ
3. การส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์การ
4. การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม
5. การควบคุมองค์การอย่างสมดุล
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ร่ างรู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรู ปแบบ
รู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 1่  กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดในการวิ
ภาพที
ในการวิจยั จัย
วิธีดําเนิ
วิธีดำ�เนินการวิ
จนัยการวิจัย
จ�ำนวน 5 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
การวิ
จ
ย
ั
เรื
่
อ
ง
รู
ป
แบบการพั
ฒ
นาภาวะผู
น
้
าํ เชิงกลยุทธ์ของผู
กษา สังกัด
เป็บ้ นริผูห้ทารสถานศึ
ี่มีความสามารถและประสบการณ์
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกล Sampling)
กงานคณะกรรมการการศึ
พื้นฐาน เป็ นวิด้ธาีกนการบริ
ารวิจยั แบบผสม
(Mixed
Methodology)
หารการศึ
กษาไม่
นอ้ ยกว่า 10 ปี วุฒกิ ารศึกษา
ยุ ท ธ์ ข องผู ้ บ ริสํหานัารสถานศึ
ก ษา สั ง กั ด ส�กำษาขั
นั ก้นงานคณะ
ในขั
น
ตอนแรกเป็
น
การวิ
จ
ย
ั
เชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
(Qualitative
Research)
โดยการสั
ม
ภาษณ์
ผ
ทู ้ รงคุณวุย่ ฒวชาญ
ิแบบ ประกอบด้วย
้
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม ระดับปริญญาเอกหรือมีวทิ ยฐานะเชี
เชิงลึก (In-depth
และการสนทนากลุ
GroupำนัDiscussion)
รงคุณ(Focus
วุฒิจากส�
กงานปลัดและ
กระทรวงศึกษาธิการ
(Mixed Methodology)
ในขัInterview)
้นตอนแรกเป็
นการวิจัยเชิง่มผูเ้ผูชี่ย้ทวชาญ
ขั
น
ตอนสุ
ด
ท้
า
ยเป็
น
การวิ
จ
ย
ั
เชิ
ง
ปริ
ม
าณ
(Quantitative
Research)
เป็
น
การตรวจสอบความเหมาะสม
้
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 2 คน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปแบบการพั
ฒนาภาวะผูน้ าํ Interview)
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริจ�หำนวน
ารสถานศึ
กษา สัและผู
งกัดสํ้อา�ำนันวยการสถานศึ
กงาน
2 คน
กษา จ�ำนวน 1
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒของรู
ิ แ บบเชิ
ง ลึ ก (In-depth
คณะกรรมการการศึ
ก
ษาขั
น
พื
น
ฐาน
โดยการใช้
แ
บบสอบถามเพื
อ
่
สอบถามความคิ
ด
เห็
น
ของ
้
้
และการสนทนากลุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญ (Focus Group คน น�ำข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผูบ้ ริ หน้ารสถานศึ
โดยมี
ข้ นั ตอนการดํ
นการวิการสั
จยั 5 ขัม้นภาษณ์
ตอน ดัผงนีู้ท้ รงคุณวุฒิมาท�ำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
Discussion) และขั
ตอนสุดกท้ษาายเป็
นการวิ
จยั เชิงปริาเนิมาณ
ตอนที่ เป็การศึ
กษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื(Content
ตํารา บทความ
แนวคิ
ด ประกอบร่าง
้องต้น จากเอกสาร
Analysis)
และจัดกลุ
่มองค์
(Quantitative Research)
นการตรวจสอบความ
และงานวิ
ยั ที่เกี่ยวข้อน้ งกัำ� เชิ
บภาวะผู
งกลยุทรูธ์ปเพืแบบการพั
อ่ กําหนดกรอบแนวคิ
ดในการวิ
และ ท ธ์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
ฒนาภาวะผู
้น�ำเชิจงยั กลยุ
เหมาะสมของรูทฤษฎี
ปแบบการพั
ฒจนาภาวะผู
งกลยุทน้ ธ์าํ เชิของ
สัมกภาษณ์
ิเพื่อร่ างรู ปแบบจําลอง ผูท้ รงคุสถานศึ
ณวุฒิทกี่ให้ษาการสั
จํานวน ำ5หนดทิ
คน ศทางเชิงกล
มี 5มภาษณ์
ด้าน คืเชิองลึด้กานการก�
ผู้บริหารสถานศึ
ษา สัผงทู ้ กัรงคุ
ดส�ณำนัวุฒกงานคณะกรรมการการ
โดยการคั
ดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling)ยุเป็ทนธ์ผูท้ ด้ี่มาีคนการบริ
วามสามารถและประสบการณ์
ดา้ นการ ด้านการส่ง
หารทรัพยากรในองค์
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการใช้
แบบสอบถามเพื
่อสอบถาม
การบริบ้ หริารการศึ
กษาไม่กนษาอ้ ยกว่
า 10ขนั้ ปี ตอนการ
วุฒิการศึกษาระดั
ญญาเอกหรื อกมีวาริทยฐานะเชี
วชาญ
เสริมบวัปริ
ฒนธรรมองค์
ด้านมุ่ง่ยเน้
นการปฏิบัติอย่างมี
ความคิดเห็นของผู
หารสถานศึ
โดยมี
วย ผูดัท้ งรงคุ
กษาธิและด้
การ จําานการควบคุ
นวน 2 คน ผูมอ้ าองค์
ํ นวยการ
คุณธรรม
การอย่างสมดุล และ
ด�ำเนินการวิจัยประกอบด้
5 ขั้นตอน
นี้ ณวุฒิจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึ
สํ
า
นั
ก
งานเขตพื
น
ที
่
ก
ารศึ
ก
ษา
จํ
า
นวน
2
คน
และผู
อ
้
า
ํ
นวยการสถานศึ
ก
ษา
จํ
า
นวน
1
คน
นํ
า
ข้อมูล ้น�ำเชิงกลยุทธ์
้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู
ตอนที่ 2 การร่างรูปแบบจ�ำลองรูปแบบการ
จากเอกสาร ต�ำรา บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เพื่อก�ำหนดกรอบ พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
แนวคิดในการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่าง สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
รูปแบบจ�ำลอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กรอบความคิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด และ
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การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ น�ำข้อมูลจากขั้นตอน
ที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นประเด็นของ
รูปแบบจ�ำลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำ เชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการน�ำร่างรูป
แบบจ�ำลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาน�ำเสนอในการสนทนากลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ พัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ ในการน�ำไปใช้ โดย
ใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion)
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ร่วมสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 10 คน โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ที่มี
ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริหารการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชีย่ วชาญจากส�ำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน 3 คน จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ� ำ นวน 2 คน
อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางการ
บริหารการศึกษา จ�ำนวน 1 คน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 2 คน และผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษา จ�ำนวน 2 คน
ตอนที่ 4 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
ของการน�ำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อน�ำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้
บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคัดเลือกจากประชากร ซึ่งเป็น

ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา จาก 19 เขตตรวจราชการใน ปีการศึกษา
2554 จ�ำนวน 30,801 คนทั่วประเทศ ก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่ (Yamane, 1973,
p. 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้จ�ำนวน 395
คน แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 525
คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage
Random Sampling)
ตอนที่ 5 การสรุ ป และน� ำ เสนอรู ป แบบการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีไ่ ด้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยจัดท�ำเป็นรายงานผลการวิจยั ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ เ อกสาร และการสั ม ภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
โดยตั ด ข้ อ ความที่ ซั บ ซ้ อ นกั น และสรุ ป ประเด็ น
เป็นกรอบค�ำถามเพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนา
กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (Focus Group Discussion) โดยถอด
เทปการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการค�ำนวณหาค่าร้อยละ โดย
คัดเลือกข้อความที่ผู้ตอบ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดล�ำดับข้อมูล
ตามข้อที่สรุปได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อ เกณฑ์ในการพิจารณา
ความเหมาะสมการปฏิบตั จิ ริงถือเกณฑ์ตงั้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 120-122)
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สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ
3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ
6) การเป็นผู้น�ำองค์การ สรุปเป็นแผนภาพที่ 2 ดังนี้
35
ผูน้ าํ มีความกล้าในการคิด กล้าตัดสิ นใจ กล้าทํา และพร้อม
รับผิดชอบ
ผูน้ าํ มีวสิ ยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผูร้ ่ วมงาน และ
บุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน
ผูน้ าํ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และมีศกั ยภาพทางความคิด

การกําหนดวิสยั ทัศน์ให้ชดั เจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ของสถานศีกษาให้มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั
การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการระดมสมอง
แสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
การเป็ นผูน้ าํ องค์การ

การควบคุมองค์การ
อย่างสมดุล
การกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และเป้ าหมายการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่ วม
และให้ทุกคนรับทราบ
การกําหนดโครงสร้างองค์การ
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของ
สถานศึกษา
การกําหนดตัวชี้วดั วิธีการวัด
และเครื่ องมือในการควบคุม
และประเมินผล

การบริ หารทรัพยากรในองค์การ

ภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม

มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
มีความเมตตา กรุ ณา ซื่ อสัตย์ สุ จริ ตในการ
ปฏิบตั ิงาน
มีความยุติธรรมและให้ความเสมอภาค
ต่อผูร้ ่ วมงาน

การบริ หารจัดการงบประมาณ
ด้วยความโปร่ งใส ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ วและทันเหตุการณ์
การบริ หารเวลาอย่างเป็ นระบบ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการส่ งไป
อบรม ทัศนศึกษาและดูงาน

การส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์การ
การส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความขยันหมัน่ เพียร
และความกระตือรื อร้นในการทํางาน
การส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความเห็นอกเห็นใจ
ยกย่องและยอมรับความสามารถของเพื่อน
ร่ วมงาน
การส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรักและผูกพัน
กับสถานศึกษา

ภาพที
่ 2 แสดงรู
ปแบบการพั
ฒนาภาวะผู
ธ์ขบ้ องผู
้บริหารสถานศึ
ภาพที
่ 2 แสดงรู
ปแบบการพั
ฒนาภาวะผู
น้ าํ เชิ้นงำ�เชิ
กลยุงทกลยุ
ธ์ขทองผู
ริ หารสถานศึ
กษา กสัษางกัดสัสํงกัานัดสำ�นั
กงานกงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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อภิปรายผล
1. ด้านการก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
ก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 16 ประการ คือ คือ 1) การก�ำหนดวิสัยทัศน์ให้
ชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อมุ่ง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกัน
3) การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการระดม
สมอง แสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 4) การวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis 5) การก�ำหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ไว้ชัดเจน 6) การก�ำหนดเป้าประสงค์ความคาดหวังหรือ
ผลการด�ำเนินงานที่ต้องการบรรลุ สอดคล้องกับพันธกิจ
7) การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในด้านปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากร 8) การวิเคราะห์การบริหารจัดการ
การใช้จา่ ยเงินของสถานศึกษา 9) การวิเคราะห์โครงสร้าง
สถานศึกษาในการให้บริการการศึกษาและคุณภาพด้าน
วิชาการของนักเรียน 10) การศึกษานโยบายของรัฐบาล
และของหน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถาน
ศึกษา 11) การศึกษานโยบายของรัฐบาล และของ
หน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 12)
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ในด้านความ
เพียงพอและคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ 13) การให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของสถานศึกษา ได้แก่
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ 14) การวิเคราะห์
ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และการมอบอ� ำ นาจในการบริ ห ารจั ด การของสถาน
ศึกษา 15) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทัง้ ในอดีต

และปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในด้านโครงสร้าง
องค์การ บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ และ 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในด้าน
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมใน
การน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัลยรัตน์ เมืองสง (2550) กล่าวว่า สภาวะ
ที่ผู้น�ำแสดงให้เห็นในการก�ำหนดทิศทางและการกระ
ตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกที่เป็นกระบวนการ
พัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงานไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ และ
มีศกั ยภาพมากขึน้ ท�ำให้เกิดการตระหนักรูใ้ นภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังร่วมในการ
พัฒนาปรับเปลีย่ นสถานศึกษาให้ดขี นึ้ และผลักดันให้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความส�ำเร็จ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ดูบริน (DuBrin) (1998) ที่ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ได้ข้อสรุปว่า การก�ำหนดทิศทางของ
องค์การนัน้ คุณลักษณะส�ำคัญอย่างหนึง่ ของผูน้ ำ� องค์การ
คือผู้น�ำ ที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง (High-level
Cognitive Activity) การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นต้องอาศัย
ทักษะด้านความเข้าใจที่เกิดขึ้นในระดับสูง เช่น ความ
สามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (Conceptually) ในการ
ซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่างๆ จ�ำนวนมาก
ได้อย่างมีเหตุผลและมีความสามารถในการสรุปข้อมูล
ต่างๆ เพื่อน�ำไปก�ำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ นอกจาก
นี้ควรมีความสามารถในการน�ำปัจจัยน�ำเข้าต่างๆ มา
ก�ำหนดกลยุทธ์ (Gathering Multiple Inputs to
Formulate Strategy) ตลอดจนการมีความคาดหวัง
และการสร้ า งโอกาสส� ำ หรั บ อนาคต (Anticipating
and Creating a Future) ซึ่งต้องอาศัยทักษะการ
คาดคะเนอนาคต จากค�ำกล่าวที่ว่า “การมองอนาคต

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556
อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่าง
ความส�ำเร็จและความล้มเหลว” ดังนั้น จึงต้องท�ำความ
เข้าใจเกี่ยวกับอนาคต เป็นการคาดคะเนอย่างแม่นย�ำ
ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
องค์ ก ารในอนาคตนั่ น เอง ในขณะเดี ย วกั น จะต้ อ ง
มีวิธีคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) ซึ่ง
เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ระบบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค�ำว่า การสร้างสรรค์
อนาคตใหม่ (Re-inventing the Future) ที่แตกต่าง
จากคนอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์
(Creating a Vision) ซึ่งเป็นสภาพขององค์การที่
ต้องการจะเป็นอนาคตหรือเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะ
กว้างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคตโดยยังไม่ได้
ก�ำหนดวิธีการเอาไว้เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้
ค�ำถาม เช่น ค�ำถามถึงสิ่ง ที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด บริการ
ที่ดีที่สุด เป็นต้น และวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นรูปแบบของข้อ
เสนอแนะแบบไม่เจาะจงและเป็นต�ำแหน่งของทิศทางที่
จะไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สราวดี เพ็งศรีโคตร
(2554, หน้า 68-82) กล่าวว่า โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้
ผูป้ กครองได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินด้วยมากกว่ามาร่วม
กิจกรรมอย่างเดียว
2. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ เชิงกลยุทธ์ ด้านการ
บริหารทรัพยากรในองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 11 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการงบประมาณ
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ 2) การบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ 3) การ
พัฒนาบุคลากรด้วยการส่งไปอบรม ทัศนศึกษา และ
ดูงาน 4) การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ใช้ทรัพยากรขององค์การ 5) การส่งเสริม ให้บุคลากร
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 6)
การจัดให้บุคลากรได้ท�ำงานตามศักยภาพของตนเอง 7)
การบริหารจัดการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 8) ใช้เทคนิคการบริหารงานโดย
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ใช้กระบวนการ PDCA 9) การตรวจสอบการบริหาร
ทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 10) การ
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน และ 11)
การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมใน
การน� ำ ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า องค์การจะต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความ
สามารถ มีทศั นคติทดี่ ี และมีแรงจูงใจทีจ่ ะด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายกลยุทธ์ทอี่ งค์การนัน้ ต้องการ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงกะพรรณ ตะกลมทอง
(2553) พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงคุณลักษณะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ คือ
1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมีวิสัยทัศน์ 3)
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การให้ความส�ำคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ 5) การมีความน่าเชื่อถือ 6) การมี
มนุษยสัมพันธ์ และ 7) การมีวุฒิภาวะ
3. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ เชิงกลยุทธ์ ด้านการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 12 ประการ คือ 1) การส่งเสริมบุคลากรให้มีความ
ขยันหมั่นเพียรและความกระตือรือร้นในการท�ำงาน 2)
การส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจยกย่ อ ง
และยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน 3) การส่ง
เสริมบุคลากรให้มีความรัก และความผูกพันกับสถาน
ศึกษา 4) การส่งเสริมบุคลากรให้ มีความเป็นกันเอง
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 5) การสร้างจิตส�ำนึก
การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์การสู่ความส�ำเร็จอย่าง
ยั่งยืน 6) การสร้างบรรยากาศของการท�ำงานเป็นไปใน
ลักษณะเป็นมิตรไมตรีต่อกัน 7) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
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ในการท�ำงานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก 8) การหลอมรวมวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
ให้เป็นอันเดียวกัน 9) การสร้างความตระหนักร่วม
กันในการให้ความส�ำคัญกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
10) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(LO) 11) การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมองค์การให้คงอยู่
และ 12) การส่งเสริมบุคลากรให้มีการวางแผนและ
ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อความส�ำเร็จของการท�ำงานร่วมกัน
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติ
จริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ
(2551) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การจะเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
อย่างหนึ่งต่อการด�ำเนินกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การจะ
เป็นจุดแข็งที่ส�ำคัญได้เมื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ กลยุทธ์
ขององค์การที่ดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การจะต้องปรับตัวได้ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เอกรินทร์ สังข์ทอง (2552) กล่าวว่า
การสร้างวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรและแนวคิด
พหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแนวคิดพหุวัฒนธรรมถือว่า
เป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงของผูน้ ำ� ดังนัน้ วัฒนธรรม
ต่างๆ ต้องถูกถ่ายทอด สนับสนุนหรือส่งเสริมโดยผู้น�ำ
องค์การ เช่น สร้างวัฒนธรรมในการเคารพต่อกัน มี
ระบบสร้างขวัญและก�ำลังใจ ที่ดีตลอดจนการเห็นคุณค่า
ของต่างวัฒนธรรม และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิธและพายเล่อร์ (Smith
& Piele, 2006) มองว่าในการสร้างวัฒนธรรมนั้นผู้น�ำ
ต้องก�ำหนดปรัชญาขององค์การที่ชัดเจน ทั้งนี้รวมถึง
คุณค่าที่องค์การต้องการสร้างให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึง
น�ำไปสู่กระบวนการการร่างนโยบาย กฎระเบียบ และขั้น

ตอนที่ต้องการน�ำปรัชญาไปสู่การปฏิบัติและผู้น�ำต้อง
เป็นตัวแบบที่ดี ปฏิบัติตนในทางที่ดีงามอย่างสม�่ำเสมอ
4. ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ผล
การวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ เชิงกลยุทธ์ ด้าน
การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วยองค์
ประกอบย่อย 12 ประการ คือ 1) การมีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 2) การมีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน 3) การมีความยุติธรรมและให้ความ
เสมอภาคต่อผู้ร่วมงาน 4) การมีหลักธรรมาภิบาล และ
หลักธรรมทางศาสนา 5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานและขนบธรรมเนียมประเพณี 6) การปฏิบตั งิ าน
ด้วยความมุง่ มัน่ เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การโดย
ค�ำนึงผลประโยชน์ส่วนรวม 7) การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ ชุมชนและสังคม 8) การประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สุภาพเรียบร้อย 9) การมีความสุภาพ
อ่อนโยนกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 10) การให้ค�ำ
แนะน�ำ ปรึกษาช่วยเหลือผูร้ ว่ มงาน 11) การยอมรับความ
คิดเห็นและ ให้เกียรติผอู้ นื่ 12) การให้ความรักและเอาใจ
ใส่ดแู ลทุกข์สขุ ของผูร้ ว่ มงาน ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความเหมาะ
ในการน�ำไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) ที่กล่าวไว้ในหนังสือภาวะ
ผู้น�ำและผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ว่า คุณธรรมของผู้น�ำประกอบ
ด้วย 1) มุ่งมั่นท�ำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วย
งานที่ตนรับผิดชอบ 2) มีเมตตากรุณา ยึดพรหมวิหารสี่
และหลักธรรมทางศาสนา 3) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่
ดี ตรงเวลา ไม่ยักยอกฉ้อโกง สุภาพเรียบร้อย 4) ตั้งมั่น
อยู่ในความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับ
บัญชา 5) พึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้
ทีท่ นั สมัย 6) ไม่ใช้กลวิธหี รืออิทธิพลเพือ่ หาผลประโยชน์
ส่ ว นตั ว 7) พึ ง รั ก ษาความลั บ ของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
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8) พึ ง รั บ ผิ ด ชอบทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหน่ ว ย
งาน ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น 9) พึงอดทน
ด้วยความเยือกเย็นต่อค�ำพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร
10) พึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
11) พึงระมัดระวังค�ำพูดไม่ดุด่าคนอื่นต่อหน้าคนทั้ง
หลาย 12) พึงงดเว้นอบายมุขทั้งปวง อันจะท�ำให้สังคม
รังเกียจ 13) พึงสุภาพอ่อนโยนกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลทั่วไป 14) ต้องมีความซื่อสัตย์ 15) ไม่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ตนเองหรือผู้อื่น และสอดคล้องกับแนวคิด
ของลีธวูดและดุค (Leithwood & Duke, 1999 อ้าง
ถึงใน Lashway, 2003) ที่ว่า ผู้น�ำควรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการแนะน�ำ
ผู้อื่นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมถึงส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน มีความยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติงาน
5. ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิง กลยุทธ์ ด้านการ
ควบคุมองค์การอย่างสมดุล ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 11 ประการ คือ คือ 1) การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และเป้าหมายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยมีส่วน
ร่วมและให้ทุกคนรับทราบ 2) การก�ำหนดโครงสร้าง
องค์การและแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ของสถานศึกษา 3) การก�ำหนดตัวชี้วัด วิธีการวัด และ
เครือ่ งมือในการควบคุมและประเมินผล 4) การน�ำผลการ
ปฏิบตั งิ านไปพัฒนาและเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์
ต่อไป 5) การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็นไป
ตามมาตรฐานและเป้าหมายทีก่ ำ� หนด 6) การสรุปผลการ
ปฏิบตั งิ านตามโครงการ/แผนงานของสถานศึกษา 7) การ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน
ทราบ 8) การติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ตามโครงการ / แผนงานตามก�ำหนดอย่างต่อ เนื่อ ง
9) การสร้างเครื่องมือและก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน
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ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป้าหมายของการปฏิบัติ
งาน 10) การน�ำผลการปฏิบัติงานจริงไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานและเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และ 11) การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก Balanced Scorecard
(BSC) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์
(2550) และ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า ระบบ
ควบคุมทางกลยุทธ์ (Strategic Control System) คือ
ระบบทีก่ ำ� หนดอย่างเป็นทางการในการวัดตรวจสอบและ
สะท้อนกลับในทางใดๆ ทีผ่ บู้ ริหารจะสามารถประเมินได้
ว่าบริษทั ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ มีการ
ริเริม่ ใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจน
ท�ำให้การน�ำกลยุทธ์ไปใช้ประสบผลส�ำเร็จ ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ 1) ก�ำหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่จะ
ใช้ส�ำหรับการวัดผลงาน มาตรฐานที่ใช้วัดโดยทั่วไปคือ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ และการตอบ
สนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า ส่วนเป้าหมายให้
ดูจากกลยุทธ์ของบริษัทว่า เป็นอย่างไร 2) สร้างระบบ
การวัดและการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และเป้าหมาย ที่ก�ำหนดขึ้นมา 3) เปรียบเทียบผลงาน
ที่ปฏิบัติได้จริงกับมาตรฐานที่ก�ำหนดขึ้น 4) ด�ำเนิน
การแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
และเป้าหมาย การแก้ไขอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์หรือโครงสร้างใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขัตติยา ด้วงส�ำราญ (2552) พบว่า การประเมิน
กลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญต่อรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำ� หรับโรงเรียนขนาดเล็กมากทีส่ ดุ
อันดับที่ 6 เมื่อพิจารณาข้อค�ำถามของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการก�ำหนด กลยุทธ์ของสถาน
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ศึกษา 2) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 3) มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้เทคนิค SWOT Analysis 4) ก�ำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 5) จัด
ท�ำแผนและปฏิทินการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
6) ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำกับ ติดตามและประเมิน
ผล 7) รายงานผลให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
ทราบ
6. ด้านการเป็นผู้น�ำองค์การ ผลการวิจัยพบ
ว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ด้านการเป็นผู้น�ำ
องค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 13 ประการ
คือ 1) ผู้น�ำมีความกล้าในการคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท�ำ
และพร้อมรับผิดชอบ 2) ผู้น�ำมีวิสัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน
3) ผู้น�ำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพทาง
ความคิด 4) ผูน้ ำ� เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการท�ำงาน 5) ผูน้ ำ�
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา 6) ผู้น�ำมี
ความยืดหยุน่ ในการท�ำงานให้เป็นไปตามสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลา 7) ผู้น�ำ มีความ
สามารถในการบริหารงานอย่างเป็นขั้นตอน 8) ผู้นำ� มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น 9) ผู้น�ำมี
การส่งเสริมการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม 10) ผู้น�ำมีความ
สามารถและทักษะ ในการติดต่อสื่อสารและประสาน
สัมพันธ์ 11) ผู้น�ำมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
งาน 12) ผู้น�ำมีจิตมุ่งบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และ 13) ผู้น�ำมีการบริหารงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สิปปนนท์ เกตุทตั
(2548) ที่เห็นว่า ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ มีทัศนะกว้างไกล

และสามารถท�ำให้ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วมปฏิบัติ
ตามซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้น�ำต้องมีศักยภาพพื้นฐาน 9 ประการ
ได้แก่ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม อดทน บริหารจัดการเป็น
ตัดสินใจอย่างมีวจิ ารณญาณ มีสำ� นึกรับผิดชอบต่อสังคม
และเคยประสบความส�ำเร็จมาพอสมควร และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) กล่าวว่า
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นรูปแบบ
ของผู้น�ำชนิดหนึ่งที่น�ำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
ผูน้ ำ� ขององค์การหลายแห่งทีป่ ระสบความส�ำเร็จล้วนแต่มี
ความเป็นผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์สามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแบ่งปัน สร้างความเป็นผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมี
คุณสมบัตสิ ำ� คัญคือเป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ (Vision) กว้างไกล
และน�ำวิสยั ทัศน์มาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นผลส�ำเร็จ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟุลแลน (Fullan, 2000) มี
แนวคิดว่าภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารจะต้องมี 6 ประการ คือ
1) คิดระยะยาว 2) คิดในเรื่องที่ก�ำลังมุ่งหน้าไปและการ
โยงใยไปสูส่ งิ่ ทีใ่ หญ่ขนึ้ 3) สามารถไปถึงและโน้มน้าวผูอ้ นื่
ให้ไปได้ไกลกว่าลิมิตของตนเอง 4) ต้องแสดงให้เห็นถึง
ความหนักแน่นในวิสัยทัศน์ คุณค่า และความเข้าใจด้วย
ปัญญาอย่างมีเหตุผล 5) มีความสามารถในการเป็นตัว
เชื่อมรัฐบาลกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 6) ต้องคิดใหม่
ท�ำใหม่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรน�ำ
ข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ คือ 1) การก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2)
การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์ ก าร 4) การมุ ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรม
5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้น�ำ
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องค์การ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยการก�ำหนด
เป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการในการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควร
น�ำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานและบริบทของสถาน
ศึกษาเพราะมีความแตกต่างกัน
2.2 ผลจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารสถาน
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ศึกษาสามารถน�ำไปใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่าง
ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มเติม
ประสบการณ์ใหม่ๆ อาจท�ำได้โดยการอบรม ประชุม
สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อน�ำมาปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
3.1 วิธีด�ำเนินการในขั้นตอนการร่างรูปแบบ
การพัฒนา ควรเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาน
ศึกษาดีเด่น หรือโรงเรียนรางวัลพระราชทานในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3.2 ควรท�ำการสร้างหลักสูตรพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและน�ำไปทดลอง
ใช้จริงกับสถานศึกษา
3.3 ควรท�ำการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD*
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชลกันยานุกลู แสนสุข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทีไ่ ด้มาจากการสุม่ อย่างง่าย 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 45 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรือ่ ง พอลิเมอร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมีและแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที
(t-test) แบบ Dependent Sample และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมีกับ
เกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ One Sample
ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดคือร้อยละ 70 และเจตคติตอ่ วิชาเคมีของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียน
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนด คือ ระดับมาก (ระดับ 4)
คำ�สำ�คัญ : วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) / การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

Abstract
The purposes of this research were to study science learning achievement and scienctific
attitude in chemistry of grade ten students using the inquiry cycle (5E) learning method together
with the cooperative learning method STAD technique. The samples for this research consisted
of 45 grade ten students from Chonkanyanukoon saensuk school, Chonburi province. The simple
random sampling method was used in selecting an experiment group. The research instruments
were the lesson plans in the topic of polymer, science achievement test and scienctific attitude in
chemistry test. The data were analyzed by comparing the difference of an achievement scores and
scienctific attitude in chemistry pretest and posttest using dependent sample t-test and comparing
the difference of an achievement and scienctific attitude in chemistry with the criterion using one
sample t-test.
The research findings were showed that the posttest science learning achievement of grade
ten students after using the inquiry cycle (5E) learning method together with the cooperative
learning method STAD technique was significantly higher than pretest and a defined criteria was
70 percent at .05 level. The posttest scienctific attitude in chemistry of the students after they were
taught by the inquiry cycle (5E) learning method together with the cooperative learning method
STAD technique was higher than the pretest and a defined criteria was level 4 at .05 level.
Keywords : Inquiry cycle (5E) learning method / Cooperative learning method

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ทุ ก คนทั้ ง ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น และการงานอาชี พ ต่ า งๆ
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละผลผลิ ต
ต่ า ง ๆ ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ใช้ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกใน
ชี วิ ต และการท� ำ งาน เหล่ า นี้ ล ้ ว นเป็ น ผลของความรู ้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะส�ำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความ

สามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ ข ้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายและมี ป ระจั ก ษ์ พ ยานที่
ตรวจสอบได้ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น วั ฒ นธรรมของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึง
จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�ำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
วิ ช าเคมี เ ป็ น วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แขนงหนึ่ ง ที่
มี ค วามส� ำ คั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น เช่ น
อาหาร และยารั ก ษาโรค ตลอดจนอุ ต สาหกรรม
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หลายประเภทล้ ว นอาศั ย ความรู ้ แ ละหลั ก การของ
วิ ช าเคมี ม าใช้ ท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาด้ า น
อุตสาหกรรมและด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจากการที่
ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตการสอนในห้องเรียนและสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข พบ
ว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า เนื้ อ หาของวิ ช าเคมี เ ป็ น
เรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากจึงท�ำให้ผู้เรียนบางส่วนเกิด
ความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน
ส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนค่อนข้างต�ำ่ นอกจากนี้
ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข เปรียบเทียบย้อนหลัง 3
ปี ในสาระการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 35.23 ปีการศึกษา 2553
ร้อยละ 23.81 และปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 21.03
ซึง่ พบว่าค่าเฉลีย่ โดยรวมไม่ถงึ ร้อยละ 50 และมีแนวโน้ม
ต�ำ่ ลง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2555) จึง
สะท้อนถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชา
เคมี ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์
ยังใช้รูปแบบและวิธีการสอนบรรยายให้ความรู้เป็นส่วน
ใหญ่ คือ ครูผสู้ อนเป็นศูนย์กลางเน้นการถ่ายทอดความรู้
และเนือ้ หามากกว่าการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้นกั เรียน
ได้พฒ
ั นาศักยภาพในการแก้ปญ
ั หา การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ครูส่วนใหญ่จะตั้งความหวังไว้ว่านักเรียนทุกคนจะต้อง
เรียนได้เท่าๆ กัน ซึ่งขัดกับหลักจิตวิทยาว่าด้วยความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทีค่ นแต่ละคนมีความสนใจ ความ
สามารถ ความถนัด และมีวิธีเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะรับความรู้ที่ถ่ายทอดได้
ไม่เท่ากัน
ในการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ด ้ ว ยแนวคิ ด
ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาและนั ก การศึ ก ษาทฤษฎี
การเรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และหลั ก การของการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู ้
เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเห็นได้ว่าครูจะต้องใช้รูปแบบ
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กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้ได้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรูจ้ ริงๆ ซึง่ การจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าว ควรอยู่บนพื้นฐานของการสอน
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งสลาวิน (Slavin, 1995
หน้า 5-6) นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกาได้ท�ำการวิจัย
และพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุม่ ผลสัมฤทธิ์ และได้เผยแพร่ผลงานอย่างกว้าง
ขวางในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบเอเชีย ซึง่
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์นี้สามารถ
ใช้ได้กับทุก ๆ วิชาตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ไปจนถึงศิลปะ
ภาษาหรือสังคมศึกษา และใช้กับระดับการศึกษาตั้งแต่
เกรด 2 ถึงระดับมหาวิทยาลัยและเหมาะอย่างยิ่งกับ
รายวิชาที่มีการก�ำหนดจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดย
มีค�ำตอบตายตัว การสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ จะเป็นการจัดกลุ่มนักเรียน โดย
คละระดับความสามารถซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกันภายใน
กลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและช่วย
นักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้
รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝน
ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึก
ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะ
การแสดงออกทักษะการสร้างความรู้ใหม่และทักษะการ
ท�ำงานเป็นกลุม่ จัดว่าเป็นวิธเี รียนทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์
ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีกวิธี
หนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนที่ควรน�ำมาใช้ได้ดีกับการเรียน
การสอนปัจจุบันเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบวั ฏ จั ก รการสื บ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกคิด
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ฝึกสังเกต ฝึกถาม-ตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกการน�ำเสนอ
ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
มีครูเป็นผู้ก�ำกับ ควบคุม ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาชี้แนะ
ช่วยเหลือ ให้ก�ำลังใจ เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
และเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น
สร้างความสนใจ เป็นการน�ำเข้าสู่บทเรียน อาจเกิดขึ้น
เองจากความสงสัยหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้
เดิม เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค�ำถาม 2) ขั้นส�ำรวจ
และค้นหา เป็นการวางแผนก�ำหนดแนวทางการส�ำรวจ
ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก�ำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุป และน�ำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบ
ต่างๆ 4) ขัน้ ขยายความรู้ เป็นการน�ำความรูท้ สี่ ร้างขึน้ ไป
เชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือน�ำข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์ 5) ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่ามีความรูอ้ ะไร อย่างไรมากน้อย
เพียงใด และน�ำไปประยุกต์ ใช้อย่างไร (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ
พบว่าการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5E) และรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็น
วิธีการสอนที่มีลักษณะเด่น ช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนหลายประการ ท�ำให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมมือ
กันท�ำงาน โดยก�ำหนดบทบาทหน้าทีส่ มาชิก ตลอดจนกฎ
เกณฑ์การท�ำงานร่วมกันอย่างชัดเจน สมาชิกทุกคนช่วย
เหลือเกื้อกูลสนับสนุนความส�ำเร็จซึ่งกันและกัน คนเรียน
เก่งมีหน้าที่คอยช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าเพื่อท�ำให้
การท�ำงานของกลุ่มเข้มแข็งขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียน
ทุกคนต้องพัฒนาและช่วยเหลือตนเองโดยใช้ศกั ยภาพให้
มากทีส่ ดุ เพราะทุกคนในกลุม่ มีสว่ นท�ำงานให้ประสบผล
ส�ำเร็จได้และนักเรียนแต่ละคนต้องมีทกั ษะทางสังคมเพือ่
ให้สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

จากงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสอนโดยใช้ ก ารเรี ย น
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ มาณิตย์ คดีพิศาล
(2541, บทคัดย่อ) สุมาลี บัวเล็ก (2541,บทคัดย่อ)
สุ พั ต รา เนี ย มสุ ว รรณ (2547,บทคั ด ย่ อ ) ดวงกมล
สุขสงวน (2547,บทคัดย่อ) ช�ำนาญ ค�ำ้ ชู (2547,บทคัดย่อ)
พรทิพย์ อุดร (2550, บทคัดย่อ) พุทธ ธรรมสุนา (2554,
บทคัดย่อ) และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ของ เยาวลักษณ์
ชื่นอารมณ์ (2549, บทคัดย่อ) สุพัตรา ประกอบพานิช
(2549, บทคัดย่อ) กนกวรรณ สะกีพนั ธ์ (2551, บทคัดย่อ)
รุ จ าภา ประถมวงษ์ (2551,บทคั ด ย่ อ ) ปราศรั ย
สุพรหมอินทร์ (2552, บทคัดย่อ) ศรีบญ
ุ ตาม โจมศรี (2553,
บทคั ด ย่ อ ) พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม และยังพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอีกด้วย
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่
จะน�ำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
วั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น (5E) ร่ ว มกั บ
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD มาใช้ ใ นการ
เรี ย นการสอนวิ ช าเคมี เ พื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาผลผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด (ร้อยละ 70)
3. เจตคติ ต ่ อ วิ ช าเคมี ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ระดับมาก (ระดับ 4))

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 3 ห้องเรียน
จ�ำนวน 131 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทีไ่ ด้มาจากการสุม่ อย่าง
ง่าย 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 45 คน โดยวิธีการจับฉลากจาก
จ�ำนวน 3 ห้องเรียน
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ก� ำ หนดเนื้ อ หาตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 สาร
และสมบัติของสาร เรื่อง พอลิเมอร์
ระยะเวลา
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ด�ำเนินการในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการสอน 10 ชัว่ โมง
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้รูปแบบ
วั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น (5E) ร่ ว มกั บ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมี

1. ได้แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้รปู แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD วิชาเคมี ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรือ่ ง
พอลิเมอร์ ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาเคมีและมีเจตคติต่อวิชาเคมีสูงขึ้น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
2. เป็ น แนวทางส� ำ หรั บ ครู ผู ้ ส อนในการ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง โดย
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One Group PretestPosttest Design (สุ ทิ ติ ขั ต ติ ย ะ และวิ ไ ลลั ก ษณ์
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในวิชาอื่นๆ
สุวจิตตานนท์, 2553, หน้า 322) ซึ่งมีแบบแผนการ
ทดลอง ดังตารางที่ 1
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
E

สอบก่อน
T1

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุ่มตัวอย่าง
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง
T2 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง
X แทน การสอนโดยใช้ รู ป แบบวั ฏ จั ก รการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูว้ ชิ า
เคมี โดยในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างและพัฒนาแบบ
ทดสอบขึ้น มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 30 ข้อ
3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี เป็นแบบวัดที่
ผู ้ วิจั ย สร้ า งและพั ฒ นาขึ้น มีลักษณะเป็น มาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรือ่ ง พอลิเมอร์ มีวธิ กี ารสร้าง โดย
ศึกษาต�ำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีโครงสร้าง
เนือ้ หาเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ อง
สาร จากนั้นน�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอ
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน
5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้และพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content validity) โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index
of item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า
IOC ตั้งแต่.50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าค่า IOC
อยู่ระหว่าง .80 - 1.00 ถือได้ว่าชุดการเรียนการสอน
มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง รวมทั้ง
น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
(Try-out) กับนักเรียนแบบกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและยังไม่ได้เรียนเรื่อง พอลิเมอร์ เพื่อ
หาข้อบกพร่อง ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ กิจกรรม เวลา และปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นปรับปรุง
แก้ไขใหม่ โดยปรับปรุงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ใน
เนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวิธีการสร้างโดยศึกษาจาก
ต�ำรา เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิเคราะห์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแต่ละเนื้อหา
แบ่งพฤติกรรมด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านความรูค้ วามจ�ำ
ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ และการวิเคราะห์ จ�ำนวน 50 ข้อ
น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์แนะน�ำ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
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เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา
(Content validity) โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index of
item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ในการคัด
เลือกข้อค�ำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC
อยู่ระหว่าง .80 - 1.00 ซึ่งถือได้ว่ามีความเที่ยงตรงตาม
เนือ้ หาและตามโครงสร้าง หลังจากนัน้ น�ำไปใช้กบั นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยเรียนเรื่อง พอลิเมอร์มาแล้ว
ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่า
อ�ำนาจจ�ำแนก โดยใช้เทคนิค 27% โดยเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่าย ที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20 – .80 และมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง .28- .76 ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .25 1.00 ด�ำเนินการคัดเลือกข้อสอบจ�ำนวน 30 ข้อ ที่มีค่า
ความยาก และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดมา
เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวน 30
ข้อ น�ำคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไปหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90
3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี มีวิธีการสร้างโดย
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบ
วัดเจตคติ วิเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบของเจตคติต่อ
วิชาเคมีและน�้ำหนักในแบบวัดโดยมีเนื้อหาครอบคลุม
องค์ประกอบของเจตคติต่อวิชาเคมี จากนั้นสร้างแบบ
วัดเจตคติต่อวิชาเคมีตามวิธีการวัดของลิเคิร์ท (Likert)
ซึ่งเป็นข้อค�ำถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามเชิงนิมาน (Positive) และข้อค�ำถามเชิงนิเสธ
(Negative) จ�ำนวน 30 ข้อ น�ำแบบวัดเจตคติต่อวิชา
เคมีเสนอให้อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยง
ตรงตามเนื้อหาเป็นรายข้อ แล้วน�ำผลการตรวจของ
ผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์
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การพิจารณาแบบวัดเจตคติทมี่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ .50 - 1.00
ซึง่ ผลจากการพิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงของแบบ
วัดเจตคติตอ่ วิชาเคมีพบว่าค่า IOC มีคา่ 1.00 จากนัน้ น�ำ
แบบวัดเจตคติตอ่ วิชาเคมี ทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลกันยานุกลู
แสนสุข ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง แล้วน�ำผลมาวิเคราะห์เพือ่ หา
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) เป็นรายข้อโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เพือ่ เลือกข้อค�ำถามทีม่ คี า่ อ�ำนาจ
จ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง
.27 - .81 คัดเลือกข้อสอบจ�ำนวน 20 ข้อ ที่มีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาความ
เชือ่ มัน่ ของแบบวัดเจตคติตอ่ วิชาเคมีทงั้ ฉบับ โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใช้สูตรของ
ครอนบาค (Cronbuch) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ท�ำการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง
พอลิเมอร์จ�ำนวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี
จ�ำนวน 20 ข้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุง
และแก้ไขแล้ว
2. ด� ำ เนิ น การสอนโดยผู ้ วิ จั ย เป็ น ผู ้ ส อนเอง
เนื้อหาคือ เรื่อง พอลิเมอร์ ใช้เวลาสอน 10 ชั่วโมง
3. เมือ่ สิน้ สุดการสอนตามก�ำหนดแล้วจึงท�ำการ
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมี
และแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี (ฉบับเดิม)

การวิเคราะห์ข้อมูล
น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการตรวจผลการท� ำ แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและแบบวัด
เจตคติต่อวิชาเคมี มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมี และเจตคติต่อวิชา
เคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เกิดจากการสอนโดยใช้
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รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (t-test) แบบ Dependent Sample และเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีกับ
เกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ
One Sample

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ ร้อยละ 70
3. เจตคติ ต ่ อ วิ ช าเคมี ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ ระดับมาก (ระดับ 4)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สรุปผลการวิจยั และมีประเด็นการอภิปราย
ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วิธีการ
สอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ที่
ผู้วิจัยได้น�ำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรม เป็นการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นให้นกั เรียนคิดและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ภายในกลุ่ม นักเรียนได้แสดงออกตามความ
สามารถของตนเอง สอดคล้องกับ อดุลย์ ค�ำมิตร (2554,
หน้า 99) ที่กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้ที่แท้จริง กระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา
ส�ำรวจ ตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จะท�ำให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่าง
มีความหมาย รวมถึงการใช้เทคนิค STAD ที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่ เพือ่ ให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอภิปรายแลกเปลีย่ นความรู้
ความคิดซึง่ กันและกัน ซึง่ การทีก่ ลุม่ ยอมรับความคิดเห็น
หรือการที่กลุ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อ่อนแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ จะช่วยให้นักเรียนที่อ่อนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ท�ำให้เข้ารู้สึกว่าตนมีความส�ำคัญ
ต่อกลุ่ม ซึ่งคาแกน (Kagan,1994,pp. 265-268) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า ช่วยให้
ผูเ้ รียนเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ซึง่ ความภาคภูมใิ จนี้
เองจะเป็นแรงผลักดันให้เป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็น
กล้าพูด กล้าตัดสินใจ ทักษะดังกล่าวจะท�ำให้เกิดความ
มัน่ ใจต่อมา นักเรียนทุกคนได้ฝกึ การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่
ฝึกทักษะทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริม
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การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ้างถึงใน วินัสนีย์
มณีทิพย์, 2549, หน้า 69) ได้เสนอไว้ว่า การเรียนแบบ
เทคนิคกลุม่ ร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวิธหี นึง่ ทีเ่ หมาะสม
ตามแนวคิดของ Constructivism คือ ส่งเสริมให้นกั เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเหมาะที่จะน�ำมา
ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก ขณะที่
นักเรียนท�ำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม นักเรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของกลุ่ม และการที่แต่ละ
คนมีวัยใกล้เคียงกัน ท�ำให้สามารถสื่อสารกันได้เป็น
อย่างดี ซึ่งแตกต่างจากการสื่อสารกับครู เมื่อนักเรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ก็จะท�ำให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักและสามารถน�ำความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้
นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ
ครั้ง จะมีการท�ำแบบทดสอบหลังเรียนโดยที่นักเรียนต่าง
คนต่างสอบ ไม่มีการช่วยเหลือกัน การท�ำแบบทดสอบนี้
ท�ำให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวเพื่อต้องการทราบผลความ
ก้าวหน้าของตนเองและของกลุม่ เห็นได้จากการทดสอบ
หลังเรียนที่นักเรียนหลายคนสามารถท�ำคะแนนสอบได้
มากกว่าคะแนนฐาน ส่งผลให้กลุม่ ได้รางวัล สอดคล้องกับ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548, หน้า 191 ) ซึง่ กล่าวว่า
การฝึกโดยมีการทดสอบจะได้ผลดีกว่าไม่มีการทดสอบ
เพราะการทดสอบช่วยให้จ�ำได้ดีกว่าเมื่อมีการทดสอบ
เกิดขึ้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ว่าตนเองจ�ำบทเรียนส่วนไหน
ไม่ได้มาก ก็จะพยายามจ�ำและท�ำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง
การท่องจ�ำโดยไม่มีการทดสอบไม่ช่วยในเรื่องที่จ�ำไม่ได้
การทดสอบจึงเป็นการรื้อฟื้นความจ�ำอย่างหนึ่ง ซึ่งการ
เรียนวิธนี นี้ กั เรียนจะเกิดแรงกระตุน้ ท�ำให้นกั เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนและการท�ำแบบทดสอบต่างๆ จน
นักเรียนมีพฒ
ั นาการในการเรียนรูเ้ ท่ากับเพือ่ นๆ ท�ำให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุรเดช ม่วงนิกร (2551) พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
ผสมผสานระหว่างแบบ 5E และ STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงู กว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และ
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จากงานวิจัยของกนกวรรณ สะกีพันธ์ (2551) ที่ศึกษา
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ผลการศึกษาพบว่า ผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของดวงกมล
สุขสงวน (2547) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการสอน
สาระวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีสอน
แบบร่วมมือกันเรียนรู้สูงกว่าการสอนแบบปกติ
2. เจตคติ ต ่ อ วิ ช าเคมี ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่าระดับ
มากซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และ 4 ทัง้ นีเ้ นือ่ งมา
จากการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5E) ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดย
ได้ศกึ ษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ท�ำการทดลองด้วยตนเอง
โดยมีครูเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้เท่านั้น และการที่
ผู้เรียนปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะ
ในการปฏิบตั กิ ารทดลองอีกด้วย ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดได้
ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฮัซลินดา อัลมะอาริฟีย์ (2550) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้ ว ยวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู ้ ป ระกอบการเขี ย น
แผนผังมโนมติ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร
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การสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง ขั้ น ตอนของการเรี ย นแบบกลุ ่ ม
เทคนิค STAD นักเรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
การฝึกทักษะการเรียนตามบทนั้น สมาชิกในกลุ่มจะ
ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มอย่างเต็มที่เพื่อให้กลุ่มได้รางวัล
เนื่ องจากรางวั ล ที่ ค รู ใ ห้เ ป็นรางวัลคะแนนพัฒนาการ
นั่นคือถ้ากลุ่มใดมีคะแนนมากกว่าครั้งก่อนจะได้รางวัล
ทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกัน เพื่อ
ช่วยให้กลุ่มประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่วยเหลือกันอย่างดีที่สุด ช่วยกันเรียนไม่ว่าจะเรียนเก่ง
หรือเรียนอ่อนก็ตาม ดังที่คาแกน (Kagan,1994,pp.
265-268) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วม
มือไว้ว่า เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ท�ำให้เกิดทัศนคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการท�ำงานว่า
จะต้องท�ำงานเป็นกลุ่มจึงจะประสบผลส�ำเร็จคนเราจะ
ท�ำงานโดดเดีย่ วเสมอไปไม่ได้ และสอดคล้องกับวัฒนาพร
ระงับทุกข์ (2542, หน้า 6) ที่กล่าวว่าการมีปฏิสัมพันธ์
ทีด่ ใี นกลุม่ จะช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงาม การพัฒนา
ความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท�ำงาน และการจัดการ
กับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพที่เท่าเทียมกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
บรรยากาศของความร่วมมือกันท�ำงาน มีความเป็นกันเอง
มีการให้รางวัล การชมเชย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักเรียน
อยากเรียน ดังค�ำกล่าวของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
( 2548, หน้า 266 ) ที่ว่า การให้การเสริมแรงแก่นักเรียน
เมือ่ นักเรียนได้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ การเรียน ครูให้ความสนใจ
ให้ก�ำลังใจ ให้ค�ำชม จะท�ำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา
เนียมสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติตอ่ วิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การ

เรียนแบบร่วมมือและการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบ
ว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเรียน
แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่สอนตาม
ปกติ เช่นเดียวกับอะฮูจาร์ (Ahuja, 1994) ได้ท�ำการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและการใช้
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน
แบบปกติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรท�ำการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่เกิดปัญหา ตลอดจนชี้
ให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือช่วยเหลือกันเพือ่ สร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้
1.2 ในการน�ำรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ครูผสู้ อนควรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น
จ�ำนวนนักเรียนต่อกลุม่ การก�ำหนดบทบาทของนักเรียน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1.3 ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม
กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ต้องใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรมีการปรับความยืดหยุน่
เวลาให้เหมาะสม
1.4 ควรเตรียมอุปกรณ์การทดลอง เอกสาร
และจัดห้องเรียนให้พร้อมก่อนเพือ่ จะได้ไม่เสียเวลาในการ
ท�ำการเรียนการสอน
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1.5 ควรมีการแจ้งผลการทดสอบท้ายแผน
รวมทั้งแจ้งผลการท�ำใบกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับให้นกั เรียนทราบผลการท�ำงานของตนเอง ซึง่ จะ
ช่วยให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึน้
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนือ่ งจากการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ช่วยให้นักเรียนได้
รับประสบการณ์ตรง โดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ท�ำการทดลองด้วยตนเอง และการที่ผู้เรียนปฏิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะในการปฏิบัติการ
ทดลองอีกด้วย ดังนัน้ ควรมีการวิจยั โดยใช้รปู แบบวัฏจักร
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การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ
เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา
2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม
กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในตัวแปรอืน่ เช่น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความคงทนในการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถน�ำสิ่งต่างๆ
ดังกล่าวไปใช้ในวิชาอืน่ และเกิดประโยชน์ตอ่ ชีวติ ประจ�ำ
วันของนักเรียน
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ผลการให้คำ�ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้ของพนักงาน
ผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้กลุม่ ตัวอย่างและกลุม่ ควบคุม โดยใช้แบบวัดความท้อแท้ทผี่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงมาจาก แบบวัดความท้อแท้
โคเป็นเฮเกน(Copenhagen Burnout Inventory) คัดเลือกผู้ที่ได้ค่าคะแนนความท้อแท้สูงเกินเกณฑ์และสมัคร
ใจเข้าร่วมการวิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 14 คนน�ำมาสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่ม2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 7 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้ค�ำปรึกษารายบุคคลตามแนวอัติภาวะนิยม วัดผลการด�ำเนินการในระยะก่อน
การทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้ำประเภทหนึ่ง
ตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยวิธีการแบบนิวแมน-คูลส์
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานผูช้ ว่ ยเหลือไข้กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การให้คำ� ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีระดับความท้อแท้
ในระยะหลังการทดลองต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แต่มรี ะดับความท้อแท้ในระยะติดตาม
ผลต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ : ความท้อแท้/ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้/การให้คำ�ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม

Abstract
The purpose of this research was to study the existential individual counseling on burnout
of Patient Assistants. The sample consisted of fourteen Patient Assistants in hospital at Health
Science Center of Burapha University Chonburi, who had the high scores exceed standard value of
Copenhagen Burnout Inventory test. The samples were divided into-two groups by simple random
sampling and then were assigned into the burn out group and the control group with seven
members in each group. The experimental group was received Existential Individual Counseling
Program. The data collection procedure was divided into three phases: the pre-test,the post test
*วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำ�ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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and the follow- up. The data were analyzed by repeat-measure analysis of variance: one betweensubjects and one within subjects.
The results revealed thatthe Patient Assistants in experimental group has burnout score
in posttest lower than the control group significantly at .05 levels. No significant difference was
found on burn out score among the Patient Assistants in the experiment group and the control
group during follow up.
Keywords : Burnout/Patient Assistants/Existential Counseling

บทนำ�
สภาพสังคมทีก่ ำ� ลังพัฒนา กระแสการเปลีย่ นแปลง
ของโลกเกิ ด ขึ้ น อย่ า งมากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น รู ป แบบ
การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ ลักษณะสังคม ความเจริญ
ก้าวหน้าทางศาสตร์ต่างๆ ระบบการบริการสุขภาพก็
เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป งานใน
ระบบบริการสุขภาพนั้นเป็นงานที่ประกอบด้วย สหสาขา
อาชีพหลายอาชีพด้วยกัน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
ก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมสุขภาพที่จะช่วยส่งเสริมงานการ
บริการสุขภาพไปสู่ความส�ำเร็จ ลักษณะการท�ำงานของ
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นการช่วยเหลืองานด้าน
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
แต่มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะในวิชาชีพด้าน
การพยาบาล ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายที่
ต้องมารับบริการอีกทั้งบทบาทหน้าที่ที่หน้าหลายไม่มี
ความชัดเจน การรับหน้าที่ในงานหลายๆอย่างพร้อมกัน
ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อการบริการที่มีสุขภาพ (ฉวีวรรณ
ชมภูเขา, 2550) ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่น�ำมาซึ่ง
ความท้อแท้(Mashlash,C., & Leiter,M.P.,1997)
ความท้ อ แท้ มั ก จะเกิ ด กั บ บุ ค คลที่ ป ระกอบ
อาชีพที่ให้บริการกับผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นงานที่มีความ
เกีย่ วข้องกับอารมณ์ของบุคคล หรือเป็นงานบริการสังคม
ที่ช่วยให้พัฒนาสังคม เช่นกลุ่มอาชีพที่ให้บริการทางการ
แพทย์ ครู บุคลากรในทัณฑสถาน ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา เป็นต้น
(Bottitz, M.,2006)

ความท้อแท้ในบุคลาการทางการพยาบาล เกิด
จากการต้องเผชิญกับปัจจัยด้านงานที่กระตุ้นให้เกิด
ความเครียด มีการสะสมมาเป็นระยะเวลานานไม่ได้รับ
การแก้ไข อาจเกิดจากการคาดหวังต่อผลที่ได้รับจาก
งานสูงเกินไป ร่วมกับการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่เอื้อใน
การปรับตัวต่อปัญหาหรือความเครียดทีเ่ กิดขึน้ เป็นระยะ
เวลานานมีผลต่อคุณภาพชีวติ การท�ำงาน บุคคลรอบข้าง
สังคม ท�ำให้พฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลนั้นเป็น
ไปในทางลบ จนเกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ (สงวน
ลือเกียรติบัณฑิต, 2542)
จากสรุ ป รายงานความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพาประจ�ำปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่
1/2553) พบว่าพนักงานมีความคิดที่จะลาออกจากงาน
ปัจจุบันที่ท�ำถึงร้อยละ 64.4ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงานร้อยละ 61
ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วย
งานในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละ 59.60 (ศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ, 2553)จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้มีความส�ำคัญต่องานการพยาบาลเมื่อ
พนักงานมีความท้อแท้มากๆจะส่งผลต่อการท�ำงาน
รวมไปถึงท�ำให้พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีความคิดที่
จะออกจากงานเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานงานไม่ว่าจะ
เรื่องค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมเวลาที่ที่ต้องเสียไป เป็นต้นซึ่ง
หากสามารถลดความท้อแท้ในพนักงานผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้
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ได้ผลกระทบในด้านลบเหล่านีก้ จ็ ะลดลงตามไปด้วยด้วย
เหตุนี้ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน�ำกระบวนการให้ค�ำปรึกษา
มาใช้เพื่อน�ำมาป้องกัน แก้ไข้ภาวะท้อแท้ต่อไปได้
ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งในระบบบริการ
ทางการพยาบาลจึงสนใจที่จะน�ำกลุ่มพนักงานผู้ช่วย
เหลื อ คนไข้ ที่ มี ค วามท้ อ แท้ ม าเป็ น กลุ ่ ม ที่ จ ะท� ำ การ
ศึ ก ษา โดยเลื อ กกระบวนการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนวอั ต ถิ
ภาวะนิยมมาใช้ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดว่าการให้ค�ำปรึกษา
แนวคิดอัตถิภาวะนิยมนี้เน้นสัมพันธภาพระหว่างผู้รับ
ค�ำปรึกษากับผู้ให้ค�ำปรึกษา มีการท�ำความเข้าใจปัญหา
และบุคลิกภาพของมนุษย์ ผู้ให้ค�ำปรึกษามีบทบาทช่วย
สะท้อนให้ผู้รับค�ำปรึกษาได้ส�ำรวจและท�ำความเข้าใจกับ
ตนเอง น�ำไปสู่การยอมรับตนเอง น�ำไปสู่การแสวงหา
แนวทางในการในการพัฒนาตนเองได้
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2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะท้อแท้ของพนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะ
นิยมกับกลุ่มควบคุม ช่วงก่อนได้รับการให้ค�ำปรึกษา
หลังเสร็จสิน้ กระบวนการปรึกษา และติดตามผลหลังการ
ปรึกษา 4 สัปดาห์
3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะท้อแท้ของพนักงาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะ
นิยมช่วงก่อนได้รับการให้ค�ำปรึกษา กับหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการปรึกษา และติดตามผลหลังการปรึกษา 4
สัปดาห์

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้
แก้ วิธีการให้ค�ำปรึกษามี 2 วิธีคือ วิธีการให้ค�ำปรึกษา
แบบรายบุ ค คลตามแนวอั ต ถิ ภ าวะนิ ย ม กั บ การให้
วัตถุประสงค์การวิจัย
ค�ำปรึกษาแบบปกติตามที่หน่วยงานจัดให้และระยะเวลา
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค�ำปรึกษา การทดลองทั้ง 3 ระยะคือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะ
รายบุคคลตามแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้ของ หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
2. ตัวแปรตาม (DependentVariable) ได้แก่
ความท้อแท้

รูปแบบการวิจัย

การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่ม วัดผล 3 ระยะ คือระยะก่อนการ
ทดลองระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล (Randomized Control Group Pretest - posttest - follow
up Design) (Jausch, JR., Maxwell, SE.& Kelley, K., 2003) แบบแผนการทดลองแบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนการ
ทดลองหลังการทดลอง และติดตามผล
a1
a2

a1
a2
b1
bj
bq

แทน กลุ่มทดลอง
แทน กลุ่มควบคุม
แทน ระยะก่อนการทดลอง
แทน ระยะหลังการทดลอง
แทน ระยะติดตามผล

b1
G1
G2

bj
G1
G2

bq
G1
G2

G1 แทน จ�ำนวนคนที่ได้รับโปรแกรมการให้ค�ำ
ปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม
G2 แทน จ�ำนวนคนที่ไม่ได้รับโปรแกรมการให้
ค�ำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมแต่ได้
รับค�ำปรึกษาวิธีปกติที่หน่วยงานจัดให้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ศึกษาจากประชากรผู้ช่วยเหลือคนไข้
ทั้งหมดของโรงพยาบาลจ�ำนวน70 คน ได้รับการคัด
กรองโดยใช้แบบวัด Burnout ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก
Copenhagen Burnout Inventory พบว่า มีผทู้ มี่ รี ะดับ
คะแนนความท้อแท้ค่าเฉลี่ยทั้งสามด้าน อยู่ในระดับสูง
ตามเกณฑ์ที่แบบวัดก�ำหนด ได้แก่ ความท้อแท้ค่าเฉลี่ย
ด้านความท้อแท้สว่ นบุคคล Personal Burnout สูงกว่า
35. 9 ขึ้นไปด้านความท้อแท้ที่สัมพันธ์กับการท�ำงาน
Work - related Burnout สูงกว่า 33 ขึ้นไป และ ด้าน
ความท้อแท้ที่สัมพันธ์กับผู้รับบริการ Client - related
Burnout สูงกว่า 30.9 ขึ้นไป ทั้งสิ้นจ�ำนวน 16 คน
แล้ว ถามความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จ�ำนวน 14 คน
หลังจากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Simple)
เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้กลุ่มละ 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ปรับให้ตรงและสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง
เหมาะสมของเนื้อหา
วิเคราะห์หาความเชื่อถือของแบบสอบถามโดย
น�ำไปทดลองใช้กับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ปฏิบัติ
งานที่โรงพยาบาลอ่าวอุดม จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดและหาความเชือ่ มัน่
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) ของ
ครอนบราค (Cronbach)พบว่า จากข้อค�ำถามทั้งหมด
19 ข้อ มี 1 ข้อ ได้แก่ ค�ำถามข้อ 13 ที่ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(Discrimination) ต�่ำกว่า .20จึงได้ตัดข้อค�ำถามข้อนี้
ไป ซึ่งการตัดข้อค�ำถามนี้ก็ไม่ได้กระทบต่อตัวโครงสร้าง
ของแบบวัดโครงสร้างของแบบวัดความท้อแท้ยงั ครบทัง้
3 ด้าน
น�ำข้อมูลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
(reliability coefficient) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ความท้อแท้ส่วนบุคคล Personal Burnoutจ�ำนวน 6
ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 8, 9, 10, 13และ 17มีค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .90077 ความท้อแท้ที่สัมพันธ์กับ
การท�ำงาน Work - related Burnout จ�ำนวน 6 ข้อ
ได้แก่ข้อ 1, 2, 4, 7, 11และ 16 มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชือ่ มัน่ เท่ากับ .90068 และความท้อแท้ทสี่ มั พันธ์กบั ผูร้ บั
บริการ Client-related Burnout จ�ำนวน 6 ข้อ ได้แก่
ข้อ 5, 6, 12, 14, 15 และข้อ 18มีค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .90077 ตามล�ำดับ

1.เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้ ว ย แบบวั ด ความท้ อ แท้ ซึ่ ง พั ฒ นามาจาก
แบบวั ด ความท้ อ แท้ โ คเป็ น ฮาเกน (Copenhagen
Burnout Inventory: CBI) ของBottitz M. (Borritz,
M., Rugulies, R., Bjorner, J. B., Villadsen, E.,
Mikensen, O. A., &Kristensen, T. S. ,2005)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 18 ข้อ จ�ำแนกเป็น
3 ด้าน คือ ด้านความท้อแท้ส่วนบุคคล (Personal
Burnout)ด้ า นความท้ อ แท้ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การท� ำ งาน
วิธีดำ�เนินการวิจัย
(Work - related Burnout) และด้านความท้อแท้ที่
1. ระยะก่ อ นการทดลอง ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ
สัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Client - related Burnout)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและความ
สมัครใจโดยให้พนักงานผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้จำ� นวน 70 คน
การให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
ตอบแบบวัดความท้อแท้ จากนั้นท�ำการตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด น�ำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยคัดเลือก
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ สอบถามความสมัครใจ สุ่ม
การทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content เข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนระยะก่อน
Validity) โดยน�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยแปล และน�ำมา การทดลอง (pretest)
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2. ระยะหลั ง การทดลอง ด� ำ เนิ น การตาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาตามแนวอั ต ถิ ภ าวะนิ ย ม
เปรียบเทียบคะแนนท้อแท้ในกลุ่มทดลองและ
ทั้งหมด 12 ครั้งกับกลุ่มทดลอง เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม กลุ ่ ม ควบคุ ม ในระยะต่ า งๆของการทดลอง ทดสอบ
น�ำแบบวัดความท้อแท้มาให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ธี ก ารทดลองกั บ ระยะเวลาการ
ท�ำการทดสอบทันที คะแนนที่ได้ถือว่าเป็นคะแนนระยะ ทดลอง สถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมลู
หลังการทดลอง
แปรปรวนแบบวัดซ�้ำ ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม
3.ระยะติดตามผล
ผู
้
ว
ิ
จ
ั
ย
เข้
า
พบกลุ
่
ม
ตั
ว
อย่
า
ง
่มควบคุมในระยะตางๆของ
่
เปรี ยบเที บคะแนนท้อแท้ในกลุ่มทดลองและกลุ
และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ
่ม(Repeated
- measures
ภายหลังด�ำการทดลอง
เนินการทดลองเสร็
จ
สิ
น
้
แล้
ว
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สั
ป
ดาห์
แล้
ว
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ั of Variance: OneสถิBetween
ทดสอบปฏิสมั พันธ์ระหวางวิ
ติที่ใช้ทดสอบ
Analysis
- subjects
ให้กลุ่มตัวสมมติ
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การทดสอบ
คะแนนที
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ไ
ด้
ถ
ื
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า
เป็
น
and Within
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่ Variable)
่มและหนึ่งตัและเมื่อ
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างของค่า
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- subjects Variable and
เฉลี่ ย่ ด้ทํวายวิ
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งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรม
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การวิเคราะห์คะแนนความท้อแท้ ได้น�ำคะแนน
ขัน้ ตอนในการวิจยั ผูว้ การวิ
จิ ยั แนะน�
ำตัวคขอความร่
วมมืออแท้
และได้นค่าํ คะแนนคาความท้
เคราะห์
ะแนนความท้
อแท้กขงานผู
องพนั้ชก่วงานผู
าความท้อ่ แท้ของพนั
ยเหลืช้ อ่วยเหลื
คนไข้ อณ ศูนย์
ชีแ้ จงสิทธิขคนไข้
องกลุม่ ณตัศูวอย่
นยอมเข้
าร่วมหาวิ
มการวิ
จยั ยบูวิรทพายาศาสตร์
่ สุ่ขมภาพ
นย์าวงในการยิ
ิทยาศาสตร์
สุขภาพ
ทยาลั
แตละกลุ
มาแสดงให้
นด้วยยตาราง
มหาวิเทห็ยาลั
บูรพา แต่ละกลุ่มมา
แสดงให้เห็นด้วยตาราง และภาพประกอบดังต่อไปนี้
่
และภาพประกอบดังตอไปนี
้

ภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง
่
ั
ภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหวางคะแนนเฉลี
่ยวิธีการทดลองกบระยะเวลาการทดลอง
่
จากภาพที่ 1 พบวา่ ระยะกอนการทดลองพนั
กงานผูช้ ่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการ
่ กงานผูช้ ่วยเหลือคนไข้
ให้คาํ ปรึ กษาแนวอัตถิภาวะนิยม มีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ต่าํ กวาพนั
กลุ่มควบคุม .62 ในระยะหลังการทดลอง พนักงานผูช้ ่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้คาํ ปรึ กษา
่ กงานผูช้ ่วยเหลือคนไข้ กลุ่มควบคุม เทาก
่ ั
แนวอัตถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ต่าํ กวาพนั
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จากภาพที่ 1 พบว่ า ระยะก่ อ นการทดลอง ท้อแท้ต�่ำกว่าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มควบคุม
พนั ก งานผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ คนไข้ ที่ ไ ด้ รั บ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา เท่ากับ 19.84 และในระยะติดตามผล พนักงานผู้ช่วย
แนวอัตถิภาวะนิยม มีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ต�่ำกว่า เหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มควบคุม .62 ในระยะ มีคะแนนความท้อแท้ ต�่ำกว่าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
หลังการทดลอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการ กลุ่มควบคุม เท่ากับ 13.50
ให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะของ
การทดลอง
Source of variation
Between Subjects
Groups (G)
SS w/ in Groups
Within Subjects
Interval
IxG
I x SS w/ in Groups
Total

df
13
1
12
28
2
2
24
41

SS
4708.83
1406.28
3302.55
4597.68
2571.45
813.11
1213.12
9306.51

MS

F

p

1406.28
275.21

5.11*

.043

11573.02
3660.90
454.98

25.44*
8.04*

.000
.002

F.05(1,12) = 4.75, F.05(2,24) = 3.40, *p<.05
จากตารางที่ 2 พบว่ า การวิ เ คราะห์ ผ ลหลั ก
(main effect ) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง
กับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงาน
ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ คนไข้ ร ะหว่ า งวิ ธี ท ดลอง กั บ ช่ ว งเวลา
ทดลอง นอกจากนั้นยังพบว่าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
มี ค ่ า เฉลี่ ย ความท้ อ แท้ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
ของการทดลอง และแตกต่างกันในแต่ละวิธีของการ
ทดลอง แสดงว่าวิธีการทดลองและช่วงเวลาการทดลอง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความท้อแท้ โดยพบว่า
ระยะก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงาน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
ความท้อแท้ใกล้เคียงกัน ต่อในช่วงหลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผลมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยความ
ท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มทดลองต�่ำ
กว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และในช่วง
ระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความท้อแท้ต�่ำ
กว่ากลุ่มควบคุมด้วยเช่นกัน แสดงว่าวิธีทดลองกับระยะ
เวลาทดลองส่งผลต่อระดับความท้อแท้ร่วมกัน ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความท้อแท้ในกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม แสดงดังตาราง 3 ถึง 6 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะหลังการทดลอง
Source of variation
Between Groups
Within Groups
Total

df
1
12
13

SS
1377.49
1933.69
3311.18

MS
1377.49
161.14

F
8.55*

p
0.013

*F.05(1,12) = 4.75*p< .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ในระยะหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้
รับโปรแกรมการให้คำ� ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้
ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะติดตามผลการทดลอง
Source of variation
Between Groups
Within Groups
Total

df
1
12
13

SS
840.57
2235.92
3076.48

MS
840.57
186.33

F
4.51

p
0.055

*F.05(1,12) = 4.75*p< .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ในระยะติดตามผลการทดลอง คะแนนเฉลีย่ ความท้อแท้ของพนักงานผูช้ ว่ ยเหลือคนไข้
ที่ได้รับโปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติโดยหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ลดลง
แต่ขณะเดียวกันกลุ่มควบคุมก็มีคะแนนความท้อแท้ลดลงด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลาของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำปรึกษาแนว
อัตถิภาวะนิยม
Source of variation
Between subjects
Interval
Error
Total

df
6
2
12
20

SS
2001.74
3057.70
662.41
5721.85

MS

F

1528.85
55.20

27.70*

F.05(2,12) = 3.89*p < .05
จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำปรึกษาอัตถิภาวะนิยม
ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เพือ่ จะ
ได้ทราบว่าระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาใดให้ผลแตกต่างกันอย่างไร ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการทดสอบรายคูโ่ ดยวิธขี องนิวแมนคูลส์ (Newman - keuls Method) พบผลดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้เป็นรายคู่ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำ
ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลด้วยวิธี
ทดสอบรายคู่ นิวแมน-คูลส์ (Newman-keuls Method)
x
23.41
23.81
49.21
r
q.95 (r, 12)

ระยะติดตามผล ระยะหลังการทดลอง ระยะก่อนการทดลอง
23.41
23.81
49.21
0.40
25.79*
25.40*
2
3
3.08
3.77

q.95(r,12)

* p< .05
จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้
ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำปรึกษา
แนวอัตถิภาวะนิยมในระยะติดตามผลลดลงกว่าระยะ
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ ที่ ไ ด้ รั บ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนวอั ต ถิ ภ าวะนิ ย มใน
ระยะหลังการทดลองลดลงกว่าระยะก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ย
ความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการ
ให้ค�ำปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมในระยะหลังการทดลอง
แตกต่างจากระยะติดตามผลอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย อภิ ป รายผลตาม
สมมติฐาน ดังนี้
1. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�ำ
ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมกลุ่มทดลอง มีระดับความ
ท้อแท้ระยะหลังการทดลองต�่ำกว่าระยะก่อนการทดลอง
และมีระดับความท้อแท้ระยะติดตามผลต�ำ่ กว่าระยะก่อน
การทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทัง้ นีก้ าร

8.56

10.48

ให้ค�ำปรึกษาช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษาเกิดความรับผิดชอบ
ต่อการด�ำรงชีวิต ผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง
เป็นผลจากการเลือกของตนเอง การมีชีวิตของคนเรา
ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากแต่บุคคลสามารถที่จะ
ใช้ศักยภาพในตนเองปรับเปลี่ยนหรือสร้างสรรค์ให้เกิด
สิ่งใหม่ เพื่อค้นพบและตระหนักรู้ในตนเอง ก็จะสามารถ
ด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่าและเป็นสุข เมือ่ กลุม่ ทดลองได้รบั
การให้คำ� ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม ระหว่างกระบวนการ
ให้ค�ำปรึกษาผู้วิจัยสังเกตพบว่า ผู้รับค�ำปรึกษามีความ
สนใจ กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการให้ค�ำ
ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมเป็นอย่างดีท�ำให้เข้าใจปัญหา
ของตนเอง และมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึง
ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของ กลุ่มทดลองใน
ระยะหลังการทดลองลดลงกว่าระยะก่อนการทดลอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ บุญล้อม( 2555 ) ที่
น�ำการให้ค�ำปรึกษาเชิงจิตวิทยา มาพัฒนา วุฒิภาวะทาง
อาชีพเจตคติในการเลือกอาชีพและความสามารถในการ
เลือกอาชีพพบว่า ในระยะติดตามผลสูงขึ้นและสูงกว่า
ก่อนได้รบั การให้คำ� ปรึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญางสถิตทิ ี่ .05
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2. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มที่ได้รับการ
ให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม มีระดับความท้อแท้ใน
ระยะหลังการทดลองต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การให้ค�ำปรึกษา
ตามแนวอัตถิภาวะนิยมสามารถลดระดับความท้อแท้ จึง
ท�ำให้กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การให้คำ� ปรึกษาแนวอัตถิภาวะ
นิยม ในระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้
ต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุม ส่วนสมาชิกในกลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรมการให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมนั้นพบว่า
คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้มีระดับที่สูงกว่า ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทิยา เอกอธิคมกิจ
(2542) ซึ่งได้เปรียบเทียบผลของการให้ค�ำปรึกษาแบบ
ภวนิยมเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชนหญิง ช่วงอายุ 1318 ปี ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ในระยะหลังการ
ทดลอง เยาวชนที่ได้รับการให้ค�ำปรึกษาแบบภวนิยม
(อัตถิภาวะนิยม) แบบรายบุคคลมีความเข้มแข็งในการ
มองโลกสูงกว่า เยาวชนที่ไม่ได้รับการให้ค�ำปรึกษาอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มทดลองที่
ได้รับการให้ค�ำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีระดับความ
ท้อแท้ในระยะติดตามผลต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างไม่มนี ยั
ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการท�ำการทดลองในมนุษย์
นัน้ มีขอ้ จ�ำกัดในการทีจ่ ะควบคุมกลุม่ ตัวอย่างให้สมบูรณ์
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ได้ กลุม่ ควบคุมอาจยังไม่ได้รบั การท�ำความเข้าใจให้ดพี อ
ว่า ผลจากการวิจัยนั้นไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อการประเมิน
ผลงาน ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ ประกอบกับใน
วัฒนธรรมไทยนัน้ การมองว่าตนเองมีภาวะท้อแท้กก็ อ่ ให้
เกิดความวิตกกังวลต่อภาพลักษณ์ของตนเองในสายตา
คนอื่น ทั้งเพื่อนร่วมงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มควบคุม
บางคน กล่าวว่ากังวลต่อคะแนนโดยเฉพาะหัวหน้าหอ
ผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ประเมินขั้นความดีความชอบในรายปี
ของตนเอง และรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่ผิดปกติจาก
คนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบวัด การตอบแบบวัดในรอบหลัง
จึงพยายามตอบให้ตนเองมีระดับความท้อแท้ลดลง

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
บุคลากรโดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สามารถน�ำโปรแกรมการให้ค�ำปรึกษา
แบบอัตถิภาวะนิยมไปใช้กับพนักงานที่ท�ำงานกับผู้รับ
บริการ เพื่อลดความท้อแท้ในบุคคลนั้นๆได้

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาผลการให้ค�ำปรึกษาทฤษฎีอัตถิภาวะ
นิยมต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น คุณค่าแห่งตนเอง ความเชื่อ
มั่นในตนเอง ความสอดคล้องในการมองโลก ความมุ่ง
หวังในชีวิต และการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆเพื่อให้
เกิดผลการวิจัยที่กว้างขวางขึ้น
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รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่*
The Model of Supporting Reading Behaviors of Prathomsuksa 1
Student’s Family at Anubaan Chiang Mai School
นฤมล พงษ์ประเสริฐ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านจ�ำนวน 24 ครอบครัวเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า แนวทางที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมให้บุตรมี
พฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ 1. การเลือกหนังสือที่เหมาะสม 2. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 3. การเปิดโอกาสให้
ลูกได้เลือกหนังสือ ที่ตนเองชื่นชอบ 4. การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้บุตรหลาน 5. การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม
และ 6. การยกตัวอย่างความส�ำเร็จหรือประโยชน์จากการอ่าน กิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมให้
บุตรมีพฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ 1. การกระตุ้นพัฒนาการในช่วงตั้งครรภ์ 2. การกระตุ้นพัฒนาเพื่อการเรียนรู้
3. การใช้เวลาในการอ่านหนังสือร่วมกันในครอบครัว และ 4. การพาบุตรหลานไปร้านหนังสือและ/หรือห้องสมุด วิธกี าร
ทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองใช้ในการส่งเสริมให้บตุ รมีพฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ 1. การเลือกใช้สอื่ ทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการ
ของบุตรหลาน 2. การให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 3. การกระตุ้นหรือการใช้สิ่งเสริมแรง และ 4. การจัดการ
พฤติกรรมเชิงบวก
คำ�สำ�คัญ : พฤติกรรมรักการอ่าน การอ่าน ครอบครัวกับการส่งเสริมการอ่าน

Abstract
The purpose of this research is to study the Model of Supporting Reading Behaviors of the
First Primary level’s Family at Anubaan Chiang Mai School. The sample consisted of 24 students’
families in the first primary level (Prathomsuksa1) who were awarded from participating in
supporting reading project that organized by Anubaan Chiang Mai school. Data were collected by
interviewing and analyzed by content analysis. The research found that parents have the ways
to encourage their children in reading habit as follow; 1.Choosing the suitable books. 2. Home
environment management. 3. Allowing children to choose their favorite books. 4. Promoting
*งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำ�ปีการศึกษา 2554
**หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
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their children in reading habit. 5. Being good model. 6. Giving some examples of people who are
successful and reading benefits. Some activities that parents use to promote reading loving of
their children as the following; 1. Pregnancy stimulating. 2. Learning development stimulating. 3.
Spending time at reading activity together in family. 4. Taking children to bookstores or libraries.
The ways that parents use to promote reading loving are as the following; 1. Choosing the suitable
media for children development 2. Having child-centered learning activities. 3. Stimulating or
having Reinforcement activities. 4. Positive behavior management.
Keywords : Good reading behavior, reading, family and ways in supporting reading
ชัดเจน อีกทัง้ เมือ่ พิจารณาถึงสถิตกิ ารใช้หอ้ งสมุดก็พบว่า
บทนำ�
การอ่ า นถื อ เป็ น ทั ก ษะส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยพั ฒ นา คนไทยกว่า 3% ทีเ่ ข้าห้องสมุดประชาชนเพียง 1 ครัง้ ต่อปี
คุณภาพชีวิตของคนและสังคมให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553: ออนไลน์)
จากผลการส�ำรวจข้างต้นส่งผลให้รัฐบาลต้อง
อ่านเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้าง
องค์ความรู้และวิถีแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถน�ำไปใช้ เร่งส่งเสริมการอ่าน ก�ำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
ใน การด�ำรงชีวิต (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, โดยก�ำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการ
2548) แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายเร่งด่วนในการ อ่านและก�ำหนดให้ปี พ.ศ.2552 – 2561 เป็นทศวรรษ
ด�ำเนินการส่งเสริม การอ่านอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบัน แห่งการอ่านโดยมีการก�ำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริม
ก็ยงั พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยงั ขาดวัฒนธรรมในการอ่าน การอ่านเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีรัฐมนตรี
เห็นได้จากการส�ำรวจพฤติกรรมการอ่านของคนไทยที่ ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเป็นกลไกขับ
มีอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่าตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2546 คนไทย เคลื่อนการส่งเสริม การอ่านให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านหนังสือเฉลี่ยปีละประมาณ 8 บรรทัด และยังพบอีก พร้อมทั้งมีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินการส่งเสริม
ว่าจ�ำนวนของคนไทยอ่านหนังสือลดลง เวลาที่ใช้ใน การ การอ่านดังนี้ 1). ประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้รู้หนังสือ
อ่านหนังสือก็ลดลง กล่าวคือในปี พ.ศ. 2548 พบว่าคน ในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจ�ำวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
ไทยอ่านหนังสือคิดเป็นร้อยละ 69.1 และใช้เวลาในการ 97.21 เป็น 99.2 2). ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่
อ่านหนังสือ 46 นาทีตอ่ วัน ในปี พ.ศ. 2551 จ�ำนวนของ สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.64 เป็น
คนไทยอ่านหนังสือลดลงเหลือร้อยละ 66.3 และใช้เวลาใน ร้อยละ95 3). ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากปีละ
การอ่านหนังสือเหลือเพียง 39 นาทีต่อวัน นอกจากนี้ใน 5 เล่มต่อคน เป็นปีละ 10 เล่มต่อคน 4). แหล่งการอ่าน
ปี พ.ศ.2551 ยังมีผลส�ำรวจพบอีกว่าอัตราการซือ้ หนังสือ ได้รับ การพัฒนาและเพิ่มจ�ำนวนให้สามารถจัดบริการได้
ุ ภาพและ
ของคนไทย 2 เล่ม/คน/ปีหรือร้อยละ 0.22 ของรายได้ตอ่ ครอบคลุมทุกต�ำบล/ชุมชนอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
หัว อัตราการอ่านหนังสือของคนไทยเฉลี่ย 5 เล่มต่อคน 5). การสร้างภาคีเครือข่ายการอ่านเพือ่ ปลูกฝังนิสยั รักการ
ต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (หนังสือพิมพ์
และสหรัฐอเมริกาทีพ่ บว่าประชาชนของประเทศดังกล่าว ทาว์นยูเอสเอ, 2554: ออนไลน์)
ผลจากที่รัฐให้ความส�ำคัญและ มีการก�ำหนด
อ่านหนังสือ 17 และ 50 เล่มต่อคนต่อปีตามล�ำดับ จะ
เห็นได้ว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยกว่าต่างประเทศ อย่าง มาตรการต่างๆในการส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มศักยภาพ
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ประชากรของประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ จึงเกิดโครงการ
ส่งเสริมการอ่านมากมายในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย
ชุมชน อาทิ โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดประชาชน โครงการห้องสมุดประชาชนเคลือ่ นที่
โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ โครงการ
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นและรั ก การเรี ย นรู ้ ซึ่ ง จั ด โดยภาครั ฐ
(สถาบันพระปกเกล้า, 2553)
โรงเรี ย นอนุ บ าลเชี ย งใหม่ เ ป็ น โรงเรี ย นหนึ่ ง ที่
มีโครงการส่งเสริมการอ่านทั้งที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ
ของรัฐบาล องค์กรเอกชนที่เข้ามาจัดกิจกรรม โครงการ
ที่ ป รากฏเด่ น ชั ด และเป็ น รู ป ธรรมคื อ โครงการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมรั ก การอ่ า นใน
ปี พ.ศ. 2553 และจากผลงานล่าสุดในปี พ.ศ. 2554
ทางโรงเรียนได้จัดโครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน
ในโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนึกรัก
การอ่านเพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตน มีการประกวด
แข่งขัน แสดงความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้
การค้ น หาสุ ด ยอดนั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการอ่ า น
มีการประสานความร่วมมือไปยังครอบครัวให้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการ
สนับสนุนบุตรหลานเข้าร่วมประกวด แข่งขัน รวมทัง้ ร่วม
แสดงความสามารถด้านการอ่าน จากกิจกรรมในโครงการ
ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อ
แม่หรือผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและ
ขอความร่วมมือพ่อแม่หรือผูป้ กครองเข้าร่วมโครงการดัง
กล่าว โดยทางโรงเรียนแจ้งเกณฑ์ตา่ งๆไปยังผูป้ กครองให้
มีการเตรียมนักเรียนให้เข้าร่วมโครงการและในแต่ละปีจะ
มีนักเรียนในแต่ละห้องเรียนได้รับเกียรติบัตร/รางวัลหนู
น้อยนักอ่าน ถือเป็นขวัญและก�ำลังใจส�ำหรับนักเรียนที่
ได้รับรางวัลจากความขยันพากเพียร (ลินลดา เชาว์มนัส,
2554, หน้า 33-43)
จากการด�ำเนินงานของโครงการตามรอยพ่อขอ
เป็นนักอ่านซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพห้อง
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สมุดเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ของโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทาง กิจกรรม
วิธีการ ที่ครอบครัวใช้ในการส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรม
รักการอ่าน เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญในการวางแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมรักการอ่านต่อไป โดยใน
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของ
ครอบครัวนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า
3 ทฤษฎี ดังนี้ 1. ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจของเพียเจย์
(Piaget’s Cognitive Theory) 2. ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบลงมือกระท�ำของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant
Conditioning Theory) และ 3.ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูร่า (Bandura’s Social Cognitive
Theory)

วิธีการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ พ่ อ แม่
ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
รางวั ล จากการเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ�ำนวน 24 ครอบครัว เก็บ
ข้ อ มู ล โดยใช้ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื่ อ ศึ ก ษา
แนวทาง กิจกรรม วิธีการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ใน
การส่งเสริมให้นกั เรียนมีพฤติกรรมรักการอ่าน ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านที่มีความช�ำนาญ
ด้านจิตวิทยาเด็กและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ส�ำหรับเด็ก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ เพื่อบรรยายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และ
การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปแนวทาง กิจกรรม วิธีการ
ที่พ่อแม่/ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรม
รักการอ่าน
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรัก
การอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ครั้งนี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนยิง่ ขึน้ ในการอธิบายรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม
รั ก การอ่ า นที่ พ ่ อ แม่ ใช้ ใ น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี
พฤติกรรมรักการอ่าน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอผลการวิจยั และ
การอภิปรายผลการวิจยั โดยจ�ำแนกประเด็นตามแนวทาง
กิจกรรมและวิธกี ารทีพ่ อ่ แม่ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมรัก
การอ่านของบุตรหลาน ดังนี้
1. แนวทางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ในการ
ส่งเสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน
จากผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการที่พ่อแม่
และผูป้ กครองใช้ในการส่งเสริมให้บตุ รหลานมีพฤติกรรม
รักการอ่านมี 6 ประเด็นที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การเลือกหนังสือที่เหมาะสม จัดเป็นแนวทาง
ที่ส�ำคัญเนื่องจากหนังสือเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางที่จะ
ท�ำให้บุตรหลานเกิดทัศนคติที่ดี กล่าวคือถ้าพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองสามารถเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและ
ตรงตามความสนใจของบุตรหลานก็จะท�ำให้บุตรหลาน
มีความรู้สึกว่าหนังสือเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ
อย่างไรก็ตาม การเลือกหนังสือที่เหมาะสมพ่อแม่หรือผู้
ปกครองต้องพิจารณาเรื่องราคาร่วมด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก
ความสนใจของเด็กจะปรับเปลีย่ นไปตามวัย กล่าวคือเมือ่
อายุของเด็กเพิ่มขึ้นความรู้ที่เด็กต้องการจะเรียนรู้ก็จะ
ต้องมากขึน้ ตามไปด้วย จากผลของการศึกษายังให้ความ
ส�ำคัญในส่วนของส�ำนักพิมพ์หรือ โรงพิมพ์ ทั้งนี้เพราะ
หากพ่อแม่หรือผูป้ กครองเลือกส�ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ที่
น่าเชือ่ ถือ มีการตรวจสอบอักษรโดยบรรณาธิการจะส่งผล
ให้บุตรหลานได้เรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง
2. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีความส�ำคัญ
ต่อการสร้างบรรยากาศทีก่ ระตุน้ ให้บตุ รหลานรักการอ่าน
กล่าวคือหากพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีมุมหนังสือภายใน
บ้านจะท�ำให้บุตรหลานสามารถหยิบหนังสือมาอ่านได้

อย่างไม่ยุ่งยาก การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย มีประเสริฐ (2552,
หน้า 100-107) พบว่า การจะท�ำให้เกิดพฤติกรรมรักการ
อ่าน การจัดบรรยากาศให้มีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด
สงบมีการจัดเก็บหนังสือเป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย มี
กิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือบ่อยครั้ง ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการอ่านมากถึงร้อยละ 94.99
3. การเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกหนังสือที่ตนเอง
ชืน่ ชอบ กล่าวคือพ่อแม่หรือผูป้ กครองควรให้บตุ รหลาน
สามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชื่นชอบอย่างอิสระตาม
ความสนใจ บุตรหลานจะรูส้ กึ ว่าไม่ถกู บังคับหรือ ยัดเยียด
ให้ชื่นชอบ การมีโอกาสเลือกหนังสือด้วยตนเองจะท�ำให้
บุตรหลานรู้สึกว่าตนเองมีอ�ำนาจ จากจุดเด่นดังกล่าว
สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ
ทางสติปญ
ั ญา กล่าวว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยจะมี การเจริญ
เติบโตของพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกันไป วัย
เด็กมักจะชอบยึดตนเองเป็นศูนย์กลางเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ด็ก
มีโอกาสได้เลือกกระท�ำในสิง่ ทีต่ นเองชอบจะส่งผลให้เด็ก
เกิดความภาคภูมิใจตนเอง เกิดความประทับใจ ความ
ฝังใจกับสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ให้โอกาสเสมือน
กับการสร้างความเชื่อมั่นในตัวของบุตรหลานและกล้าที่
สร้างโอกาสให้ตนได้เลือกกระท�ำสิง่ ต่างๆต่อไปในอนาคต
(จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2555: 6)
4. การปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอีก
ประการหนึ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
กล่าวคือควรเริ่มต้นตั้งแต่สร้างนิสัยอายุน้อยๆยิ่งเริ่มเร็ว
มากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลดีส�ำหรับบุตรหลานมากเท่านั้นและ
ในส่วนของการศึกษาครัง้ นีเ้ ห็นว่า ควรเริม่ ต้นตัง้ แต่วยั 1
ขวบครึ่ง ด้วยเหตุเพราะวัยดังกล่าวมีการพัฒนาการทาง
สมองหรือทางสติปัญญาเร็วมาก เด็กวัยนี้จะช่างจด ช่าง
จ�ำ ช่างถาม มีความอยากรู้อยากเห็นและเด็กมักจะเริ่ม
ต้นถามด้วยค�ำถามว่า “ใคร” “ท�ำไม” ค�ำถามดังกล่าว
สอดคล้องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
ั ญาของเพียเจย์
(Ingleby, 2010, P.83) ที่อธิบายว่าความรู้ความเข้าใจ
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ของเด็กวัยนี้จะมีการจัดระเบียบของเชาว์ปัญญาและมี
การปรับโครงสร้างทีจ่ ะก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจสมอง
ของเด็กเล็กๆ จะรับประสบการณ์ เรื่องราวและข้อมูลเข้า
มาสะสมไว้ จากนัน้ เมือ่ โตขึน้ สมองจะเกิดการปรับให้เกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากการเริ่มต้นปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านตั้งแต่บุตรหลานอายุน้อยๆ แล้ว สิ่งที่พ่อแม่
หรือผู้ปกครองควรลงมือกระท�ำ คือ การกระตุ้นให้บุตร
หลานอ่านหนังสือ กล่าวคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองควร
ให้บุตรหลานได้ยิน ได้ฟังการเล่านิทานเพราะพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กจะเร็วมาก พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจ
จะต้องเสริมทักษะการฟังให้มากขึน้ การฟังจะน�ำไปสูก่ าร
เข้าใจเหตุและผลตามข้อมูลที่เด็กมีอยู่อย่างจ�ำกัด(วารุณี
ภูวสรกุล, 2554, หน้า 118-119) และสืบเนื่องจาก
นโยบายกระตุ ้ น สั ง คมรั ก การอ่ า นของรั ฐ โดยสุ ด ใจ
พรหมเกิด ผูจ้ ดั การแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สสส.กล่าวสนับสนุนว่า ถ้าจะส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือ
ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 0-6 ปี จนถึงช่วง 6-9 ปีจะท�ำให้เด็ก
รัก การอ่านตลอดชีวิต (สุดใจ พรหมเกิด, 2554)
5. การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมในการอ่าน
หนังสือ โดยแนวทางดังกล่าวนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กล่าวคือหากบุตรหลานเห็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองอ่าน
หนังสือให้เห็นเป็นประจ�ำ บุตรหลานจะเลียนแบบและท�ำ
ตาม ดังทีท่ า่ น ว.วชิรเมธี (2555, หน้า 9-10) ได้กล่าวถึง
ตนเองว่า เหตุผลที่ท�ำให้ท่านมีอุปนิสัยชอบอ่านหนังสือ
มาตั้งแต่เด็กเพราะโยมแม่ของท่านเปรียบเสมือนส�ำนัก
ข่าว เป็นแหล่งรวมความรู้ของหมู่บ้าน เวลาของโยมแม่
จึงเป็นเวลาแห่งความคิด ส่วนโยมพ่อมักจะสอนทักษะ
ชีวิต วิธีการสอนของโยมพ่อคือการเล่านิทานที่ท่านแต่ง
ขึน้ เองให้ลกู ฟังทีส่ ำ� คัญมีวธิ กี ารสอนโดยการท�ำให้ทา่ นดู
เป็นแบบอย่าง ในส่วนของโยมพีส่ าวท่านนีม้ อี ทิ ธิพลมาก
ที่สุดในครอบครัวเรื่องการอ่าน เพราะโยมพี่สาวเป็นนัก
อ่าน ชอบอ่านหนังสือ ส่งผลท�ำให้ตวั ท่านเองอ่านหนังสือ
ได้คล่องและมีนสิ ยั รักการอ่านมาตัง้ แต่เด็ก ซึง่ สอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูร่า (Weiten, Dunn, &
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Hammer, 2009, PP. 48-50) ทีส่ รุปไว้วา่ ตัวแบบไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่ได้จากการสังเกตเพียงอย่างเดียวแต่จะ
เริม่ ต้นจากการลงมือกระท�ำตามเงือ่ นไขไปพร้อมกันด้วย
ดังนัน้ ในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กให้มพี ฤติกรรมรัก
การอ่าน พ่อแม่หรือผู้ปกครองจ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเอง
ให้เป็นแบบอย่างในด้านการอ่านเช่นกัน
6. การยกตัวอย่างความส�ำเร็จ/ประโยชน์จาก
การอ่านมีความส�ำคัญต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมรักการ
อ่าน กล่าวคือการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองยกตัวอย่าง
ของกลุ่มอาชีพในแต่ละอาชีพทั้งที่ประสบความส�ำเร็จ
จากการอ่ า นและไม่ อ ่ า นหนั ง สื อ ให้ บุ ต รหลานได้ เ ห็ น
ภาพของอนาคตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรจะท�ำให้
บุตรหลานเกิดมุมมองทางด้านสังคมที่แตกต่างกันใน
เรื่อง ฐานะ ต�ำแหน่ง และการยอมรับทางสังคม ซึ่งผล
ของการศึกษาสอดคล้องกับชนะชัย ศรีชาพันธุ์ ที่กล่าว
ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จจากการ
มีพฤติกรรมรักการอ่าน และพฤติกรรมดังกล่าวนี้ได้มา
จากการที่ครอบครัวมักจะยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบ
ความส�ำเร็จหรือน�ำตัวอย่างจากหนังสือมาให้อ่านแล้วจะ
น�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองจนกระทั่งสามารถเป็น
ผู้ที่ถ่ายทอดประวัติชีวิตของตนเองผ่านหนังสือเรื่องปั้น
ลูกให้เป็นแชมป์ อีกทั้งยังได้สืบทอดกระบวนการเหล่า
นี้ไปยังลูกๆของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา
ประดิษฐ์ (2550, หน้า 23-24) ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความส�ำเร็จด้านการส่งเสริม การอ่าน พบว่าพ่อแม่เป็น
ผูม้ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมทีจ่ ะเป็นผูช้ ี้
แบบอย่างความสัมพันธ์ การแสดงอารมณ์ในสถานการณ์
ต่างๆการพยายามรูแ้ ละแก้ไขปัญหาชีวติ หรือการพยายาม
เลี่ยงปัญหาที่ควรแก้ไข เป็นต้น
2. กิ จ กรรมที่ พ ่ อ แม่ ห รื อ ผู ้ ป กครองใช้ ใ น
การส่งเสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมทีพ่ อ่ แม่หรือผูป้ กครองใช้ในการส่งเสริม
ให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน (Activity) พบว่า
มีกิจกรรมที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมการ
อ่าน 4 ประเด็นดังนี้
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1. การกระตุ้นพัฒนาการในช่วงตั้งครรภ์
เป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญส�ำหรับมารดาที่ตั้งครรภ์เป็นอย่าง
มากนั่น หมายถึงการได้เริ่มต้นดูแลบุตรในครรภ์และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะท�ำให้บุตรหลานมีพฤติกรรม
รัก การอ่านเมื่อโตขึ้นนั้น พ่อแม่และผู้ปกครองควร
จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาหาความรู้ถึงวิธีการดูแลบุตร
ในครรภ์ กล่าวคือพ่อแม่ผู้ปกครองควรเข้ารับการฝาก
ครรภ์พร้อมทั้งการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อให้มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งมารดาและบุตรในครรภ์ อัน
ได้แก่ การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมและการรับประทาน
อาหารที่ให้ได้สารอาหารที่สูงและเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้
บุตรในครรภ์มีพัฒนาการที่ปกติและเจริญเติบโตสมบูรณ์
ไปตามอายุครรภ์ตลอด 9 เดือนจนถึงก�ำหนดคลอด
นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น การพูดคุย
กับบุตรในครรภ์ กิจกรรมการอ่านหนังสือพร้อมใช้มือลูบ
ที่ท้อง การเปิดเพลงให้ลูกฟัง จากผลการวิจัยของ Leon
Thurman (อ้างใน นฤมล เปรมปราโมทย์, 2552) ชาว
สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้ฟังเพลงอย่าง
สม�่ำเสมอ เมื่อคลอดทารกออกมา ทารกจะมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายและไอคิวสูงกว่าทารกที่ไม่ได้ฟังเพลง แต่
การวิจยั ไม่ได้ระบุวา่ ต้องเป็นเพลงคลาสสิคเท่านัน้ และยัง
มีผลงานวิจัยของ Thomas R. Verny (อ้างใน นฤมล
เปรมปราโมทย์, 2552) ซึ่งเป็นจิตแพทย์จากมหาวิทยา
ลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กในสหรัฐอเมริกา พบว่าแม่ที่เคยร้องเพลง
กล่อมเด็กขณะทีย่ งั ตัง้ ครรภ์ทกุ วัน เมือ่ เด็กคลอดออกมา
หากร้องไห้หรืองอแงแต่เมื่อทารกได้ยินเสียงเพลงกล่อม
เด็กของแม่ที่แม่เคยร้องให้ฟังขณะตั้งครรภ์ ทารกจะนิ่ง
สงบลงและสนใจในเสียงเพลงกล่อมเด็กอย่างน่าอัศจรรย์
2. การกระตุ้นพัฒนาการเพื่อการเรียนรู้เป็น
กิจกรรมทีส่ ำ� คัญส�ำหรับ การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน
กล่าวคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องใช้กิจกรรมที่มีความ
หลากหลายและตรงกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย
เพื่อให้ระหว่างท�ำกิจกรรมนั้นบุตรหลานรู้สึกได้ถึงความ
ผ่อนคลาย สนุกสนาน ร่วมไปกับการได้เรียนรูท้ กั ษะด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไปพร้อม
กันทั้ง 4 ด้าน อาทิ การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเล่นเกม การให้เด็กวาดรูประบายสี การให้เด็กตอบ
ค�ำถามชิงรางวัล นอกจากจะท�ำให้เกิดความเพลิดเพลิน
แล้วยังฝึกการกล้าแสดงออก การได้ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อีกด้วย ดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542) กล่าว
ว่าการกระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้เด็กไทยสนใจการอ่าน
กิจกรรมควรมีลักษณะที่สร้างความเร้าใจก่อให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็น อยากอ่าน มีการกระตุ้นแนะน�ำให้เปิด
ความคิดให้กว้าง มีการพัฒนาการอ่านจนถึงขั้นให้เด็ก
สามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้พร้อมๆไปกับการจูงใจใน
การอ่าน สอดคล้องกับสุนันทา มั่นเศรษฐ์วิทย์ (2540,
หน้า 55) ที่กล่าวถึง การที่พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นผู้
มีวิธีเลือกกิจกรรมโดยเน้นเนื้อหาที่มาใช้ใน การกระตุ้น
ความรู้หรือเสริมบทเรียนมาประกอบเพื่อให้เกิดความ
สนุกจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
เรียนรู้ของบุตรหลาน
3. การใช้เวลาในการอ่านหนังสือร่วมกันใน
ครอบครัว เป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญของครอบครัวที่พ่อแม่
หรือผู้ปกครองควรให้เกิดขึ้น กล่าวคือการที่บุตรหลาน
และพ่อแม่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆจะเป็น การสร้าง
ความอบอุ่นในจิตใจให้เกิดขึ้น ซึ่งความอบอุ่นนี้จะเป็น
รากฐานของความเข้มแข็งทางจิตใจส�ำหรับบุตรหลานที่
จะต้องใช้ชีวิตในการเผชิญปัญหาในอนาคตที่ในปัจจุบัน
เรียกว่าการมีต้นทุนชีวิตที่สูง โดยเฉพาะการมีต้นทุน
ชีวิตด้าน การอ่านมากสอดคล้องกับ กษมา วรวรรณ
ณ อยุ ธ ยา อดี ต เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้ความเห็นว่า ความรู้ความสามารถ
ของเยาวชนทีด่ มี าจากครอบครัวทีพ่ อ่ แม่มเี วลาให้ลกู อ่าน
หนังสือในบ้านเสริมสร้างการรัก การอ่านแต่เด็กและควร
อ่านอย่างหลากหลายแต่ถ้าพยายามสร้างแรงจูงใจในการ
อ่านและเพิ่มเทคนิคการเรียนรู้ก็สามารถอุดช่องโหว่นี้ได้
และยังกล่าวต่ออีกว่ามีผลการวิจัยชี้เห็นว่า ครอบครัวที่
ไม่มีเวลาให้ลูก ในช่วงวัยเด็กต่อการเรียนรู้ค�ำศัพท์ใหม่
คือปล่อยให้ลกู ดูทวี ี สมองของเด็กจะรับค�ำศัพท์ 16 ล้าน
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ค�ำแต่ครอบครัวไหนมีเวลาอยูก่ บั ลูก ดูแลลูก พบว่าสมอง
เด็กสามารถจดจ�ำค�ำได้ถึง 45 ล้านค�ำ (กษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา, 2555)
4. การพาบุตรหลานไปร้านหนังสือและห้อง
สมุดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส�ำคัญมากของการส่งเสริม
ให้บุตรหลานมีนิสัยรักการอ่าน กล่าวคือหากพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองได้มีโอกาสพาบุตรหลานไปร้านหนังสือหรือ
ห้องสมุดจะท�ำให้บุตรหลานรู้จักร้านหนังสือ รู้จักห้อง
สมุด รู้วิธีในการค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งจะรวม
ไปถึงการได้รู้กฎระเบียบกติกาของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ไปพร้อมๆกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมี การรายงานผล
ของการส�ำรวจของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ
อ่าน สสส. และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่พบว่า
ครอบครัวกว่า 1,000 ครอบครัวทั่วประเทศ มีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านระดับครอบครัวที่ปฏิบัติกันน้อยที่สุด
คือ การพาบุตรหลานเข้าห้องสมุด จึงพบข้อเสนอแนะ
ที่สอดคล้องกันคือ ในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมจึง
อยากเชิญชวนให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ชักชวนบุตร
หลานเข้าไปใช้บริการอ่านหนังสือและค้นคว้าเรื่องราวที่
สนใจในห้องสมุด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้
เจอหนังสือคุณภาพดี มีความหลากหลายและมีจ�ำนวน
มากกว่าหนังสือที่บ้านทั้งยังเป็นการฝึกเด็กให้มีความ
รับผิดชอบ มีวินัยในการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งขณะนี้ห้อง
สมุดต่างๆได้มีการพัฒนาไปมาก บางห้องสมุดได้มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านในช่วงวันหยุดและปิดเทอม
ร่วมด้วย (สุดใจ พรหมเกิด, 2555)
3. วิธกี ารทีพ
่ อ่ แม่หรือผูป้ กครองใช้ใน การส่ง
เสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน
วิธีการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ใน การส่งเสริม
ให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน มี 4 ประเด็นที่
ส�ำคัญดังนี้
1. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของบุตรหลานจัดเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมรักการอ่านกล่าวคือ สือ่ ทีพ่ อ่ แม่หรือผูป้ กครอง
เลือกใช้ควรให้มีความเหมาะสมกับวัยของบุตรหลาน
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จะท�ำให้บุตรหลานไม่เกิดความรู้สึกเบื่อง่าย ก่อให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ดังที่หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2553)ได้
ให้ค�ำแนะน�ำว่า เด็กอายุ 0-12 เดือนพัฒนาการของเด็ก
จะเน้นเรื่องการมอง การจับ สื่อที่ใช้ต้องเกี่ยวข้องกับการ
มอง การฟัง การดูด การกัดหรือสิง่ ทีเ่ ด็กจะสามารถน�ำเข้า
ปากได้ เช่น โมบาย กระดิ่ง กระจกยางส�ำหรับกัดเป็นต้น
อายุระหว่าง 1-2 ปี เด็กจะเริ่มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปพร้อมๆ กัน เด็กวัยนี้จะ
ชอบขีดเขียน ชอบจับต้องเพื่อส�ำรวจความแตกต่างของ
พื้นผิว สื่อที่ใช้อาจจะเป็นสีเทียนส�ำหรับขีดเขียน ค้อน
ตอกพลาสติก รวมไปถึงตุ๊กตา รถยนต์ แท่งไม้เล็กๆ
ส�ำหรับการต่อเติม หรือของเล่นนุม่ ๆ เป็นต้น ส่วนในเด็ก
ที่มีอายุต้ังแต่ 3ขวบขึ้นไป เด็กจะเริ่มพัฒนาทักษะทาง
สังคมเด็กมักจะชอบอยู่กับพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด เด็กจะ
รูจ้ กั เล่นมากขึน้ และการเล่นจะเน้นเรือ่ งการเรียนรูเ้ รือ่ งการ
ใช้ชีวิต อาทิ การปรับตัว สื่อที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควร
ใช้สำ� หรับเด็กวัยนีค้ อื การจับคูส่ งิ่ ของ ภาพสัตว์ทเี่ หมือน
กัน การสร้างการประดิษฐ์บา้ นตุก๊ ตา อาจใช้อปุ กรณ์งา่ ยๆ
ร่วมด้วย เช่น กรรไกร ส�ำหรับตัดภาพต่างๆและการใช้
การเล่าเรื่องเป็นนิทานประกอบภาพ- ตัวละครที่สร้าง
ขึ้น อย่างไรก็ดีหากพ่อแม่ผู้หรือปกครองให้ความส�ำคัญ
กับการเลือกสื่อให้ตรงกับพัฒนาการของบุตรหลานจะ
เป็นการป้องกันปัญหาเรื่องการปรับตัวในเรื่องอื่นๆที่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสกุณี เกรียงชัยพร
(2548) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนนาค
นาวาอุปถัมภ์เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อ
จัดเป็นองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อนิสยั รักการอ่านและยัง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองรวมถึงครูเลือกเครื่องมือที่มา
ช่วยสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. การให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรใช้
ในการที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน
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กล่าวคือ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใช้วิธีการสังเกตบุตร
หลานซึ่งการสังเกตนี้คือ การรู้ว่าบุตรหลานของตนเอง
นั้ น มี ค วามพร้ อ มมากน้ อ ยแค่ ไ หนต่ อ การที่ จ ะอ่ า น
หนังสือ สังเกตเวลาที่บุตรหลานผ่อนคลายกับภารกิจ
หลายๆอย่ า งที่ จ ะไม่ ส ่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดเมื่ อ เราจะ
เลือกใช้หนังสือหรือรูจ้ กั ทีจ่ ะเลือกเวลาให้เหมาะกับความ
ต้องการของบุตรหลานต่อการอ่านหนังสือ จากนั้นพ่อ
แม่หรือผู้ปกครองก็จะได้ค�ำตอบว่าเวลาใดบุตรหลาน
สนใจและอยากอ่านหนังสือมากที่สุด ถือว่าเวลานั้นคือ
เวลาที่เหมาะสม พ่อแม่จะต้องรีบตอบสนองทันทีให้บุตร
หลานเกิดความพึงพอใจ ไม่ได้เป็นการบังคับหรือขู่เข็ญ
ให้อ่านหนังสือ เพราะหากเกิดจากการบังคับจะส่งผลต่อ
ความเครียดท�ำให้การอ่านทีน่ อ้ ยลงหรือไม่ชอบอ่านไปใน
ที่สุด สอดคล้องกับศุภรางค์ อินทุณห์ (2553, หน้า 8)
ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและปัจจัยเชิงผล
ด้านการจัดการกับความเครียดของพฤติกรรมรักการอ่าน
พบว่านักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมรัก การอ่านโดยทีผ่ ปู้ กครอง
ใส่ใจในความต้องการและคอยสนับสนุน นักเรียนจะมีแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตนสูง ส่งผลให้นักเรียนมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ
อ่านหนังสือที่มีเนื้อหาที่มีสารประโยชน์มากกว่าผู้ที่มี
ลักษณะตรงกันข้าม
3. การกระตุ้นหรือการใช้สิ่งเสริมแรง ส�ำหรับ
เด็ กวั ยเรี ย น กระบวนการกระตุ้น หรือ การใช้สิ่ง เสริม
แรงทางบวกจะเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะท� ำ ให้ บุ ต รหลาน
มีพฤติกรรมรักการอ่าน กล่าวคือการที่พ่อแม่หรือผู้
ปกครองกล่าวชื่นชม กอด หอมแก้ม ยิ้มให้ ปรบมือ
การให้รางวัลเป็นขนม เป็นเงินหรือของเล่นที่เด็กอยาก
ได้ เมื่อเด็กได้แสดงออกในพฤติกรรมที่เหมาะสม อาทิ
เมื่อบุตรหลานหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเมื่อบุตรหลานยืม
หนังสือจากโรงเรียนแล้วมานั่งอ่าน การที่บุตรหลานอ่าน
หนังสือทีซ่ อื้ ให้จนจบเล่มพฤติกรรมดังกล่าวนัน้ หากพ่อ
แม่หรือผู้ปกครองกระท�ำบ่อยครั้งจะเป็นตัวกระตุ้นเสริม
ให้บุตรหลานเกิดความพึงพอใจอยากท�ำบ่อยๆ เพราะ

เมื่อท�ำแล้วได้รับการยอมรับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
มากกว่าการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้การลงโทษ เช่น
การเฆี่ยนตี การดุด่าว่ากล่าว การหักค่าขนม เมื่อเด็ก
ไม่ อ ่ า นหนั ง สื อ หรื อ ไม่ ท� ำ ตามเงื่ อ นไขที่ พ ่ อ แม่ ห รื อ ผู ้
ปกครองตกลงร่วมกันกับบุตรหลาน กระบวนการดัง
กล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี การเรียนรู้ของสกินเนอร์ที่
น�ำเอาการเสริมแรงทางบวกมาใช้ในการปรับพฤติกรรม
ของบุตรหลาน แต่ในการน�ำเอากระบวนการดังกล่าวมา
ใช้นั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรกระท�ำอย่างระมัดระวัง
และควรให้บุตรหลานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดข้อตกลง/
เงื่อนไข โดยเน้นให้เด็กเป็นผู้ก�ำหนดร่วมกันและมีการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและอายุ
ของผู้ใช้ (จิราภา เต็งไตรรัตน์, 2554, หน้า 128) ซึ่ง
กระบวนการใช้สิ่งเสริมแรงทางบวกที่ดีที่สุดคือ การใช้สิ่ง
เสริมแรงหรือการกระตุน้ แบบไม่มเี งือ่ นไขอันหมายถึง การ
ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองแสดงความรักอย่างสม�่ำเสมอกับ
บุตรหลานจะท�ำให้พฤติกรรมที่ดีที่ต้องการนั้นคงอยู่กับ
บุตรหลานได้คงทนและถาวร
4 . ก า ร จั ด ก า ร พ ฤ ติ ก ร ร ม เชิ ง บ ว ก
เป็นกระบวนการส�ำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะน�ำมา
ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของบุตรกล่าว
คือ การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะท�ำให้บุตรหลานมี
พฤติกรรมรักการอ่านนั้น ผู้ปกครองควรศึกษาว่าอะไร
คือองค์ประกอบที่จะท�ำให้บุตรหลาน มีพฤติกรรมรัก
การอ่าน อาทิ การที่บุตรหลานจะต้องมีตัวแบบที่รักหรือ
ชอบการอ่าน การพาบุตรหลานไปนั่งอ่านหนังสือหรือ
ยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด พาบุตรหลานไปร้านหนังสือ
เพื่อเลือกซื้อหนังสือที่บุตรหลานชื่นชอบหรืออยากได้
ตามความเหมาะสม การจัดหาเวลา การจัดตารางเวลา
ร่วมกันส�ำหรับอ่านหนังสือ เป็นต้น พ่อแม่หรือผูป้ กครอง
ควรเลือกพฤติกรรมง่ายๆที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองปฏิบัติ
ได้เพราะจะท�ำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่รู้สึกเป็นภาระ
ที่ต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุเพราะพฤติกรรมการรักการอ่าน
ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ปกครองควร

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หน้าที่ 101

กิจกรรมทีใ่ ช้ในการส่งเสริมการอ่าน 4 กิจกรรมและวิธกี าร
ที่ใช้ในการส่งเสริม 4 วิธีการซึ่งในรูปแบบดังกล่าวนี้สอด
คล้องกับทฤษฏีความรูค้ วามเข้าใจของเพียเจย์ (Piaget’s
Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือกระท�ำ
ของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Conditioning
Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่า
(Bandura’s Social Cognitive Theory)
จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรัก
การอ่านครั้งนี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
การอธิบายว่า แนวทางในการส่งเสริมการอ่านของพ่อแม่
ผู้ปกครองนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่ผู้
ปกครองต่อพัฒนาการในแต่ละทุกช่วงวัยของเด็กเพือ่ ให้
สามารถเลือกหนังสือที่เหมาะสมสามารถสร้างทัศนคติที่
ดีหรือสร้างความสนใจของบุตรหลานในแต่ละช่วงวัยได้
อย่างเหมาะสม การสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้บุตร
หลานคุ้นเคยกับการอ่าน การเปิดโอกาสให้บุตรหลาน
สามารถเลือกหนังสือที่ตนชื่นชอบ การเข้าใจพัฒนาการ
เด็กรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมในการอ่าน
หนังสือ การที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีกิจกรรมเข้ามาช่วยใน
การส่งเสริมการอ่านให้กับบุตรหลาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่
มีวิธีดูแลและกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่ตั้งครรภ์ การมี
เวลาร่วมกันในการที่จะอ่านหนังสือเพื่อสร้างบรรยากาศ
อันอบอุ่นให้กับบุตรหลานและพาบุตรหลานไปเที่ยวชม
ร้านหนังสือ ซื้อหนังสือที่บุตรหลานสนใจพร้อมทั้งให้ค�ำ
แนะน�ำต่างๆในการเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสม
นอกจากนี้ วิธีการที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้ยังมี
ส่วนกระตุ้นบุตรหลานให้เกิดความต้องการที่จะอ่าน
หนังสือจนกระทั้งเกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ
การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับวัยของบุตรหลาน การเลือก
ใช้วิธีการสอนโดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง เช่น หมั่นคอย
บทสรุป
สั ง เกตบุ ต รหลานถึ ง ความพร้ อ มต่ อ การอ่ า นหนั ง สื อ
ส�ำหรับงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ คอยให้ก�ำลังใจ กล่าวชื่นชม เมื่อบุตรหลานอ่านหนังสือ
ทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่าน และเป็ น ตั ว แบบที่ เ หมาะสมให้ กั บ บุ ต รหลาน เพราะ
นัน้ ประกอบด้วยแนวทางการส่งเสริมการอ่าน 6 แนวทาง ตั ว แบบที่ ใ กล้ ชิ ด มากที่ สุ ด จะเป็ น ตั ว แบบที่ ดี ที่ สุ ด คื อ

ใช้การสังเกตและการใช้การกระตุ้นอื่นๆร่วมด้วย เช่น
การพูดคุยสอบถามความรู้สึก กล่าวชื่นชม หากพบว่ามี
พฤติกรรมเริ่มไม่เหมาะสมควรหยุดและเรียนรู้ที่จะสร้าง
พฤติกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีความสุข
กับการอ่านต่อไป
นอกจากนี้ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองอาจต้ อ งสร้ า ง
เครือข่ายของความร่วมมือกับครอบครัวอื่นๆหรือทาง
โรงเรียน กล่าวคืออาจมี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเลีย้ งดูเพือ่ ลดความวิตก ลดความคาดหวังของพ่อแม่
หรือผูป้ กครองเองทีม่ ตี อ่ ตัวบุตรหลาน ในปัจจุบนั มักพบ
ว่า ปัญหาหลายปัญหาเกิดจากความคาดหวังของพ่อแม่
หรือผู้ปกครอง ดังที่Sandvilks Publishing Institute
(2012) ได้ท�ำการศึกษาพบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่มีความ
คาดหวังต่อบุตรหลาน ด้วยเหตุเพราะอยากให้บตุ รหลาน
ฉลาดและมักเสียเวลาไปกับ การเลือกโรงเรียน เลือกครูผู้
สอน แต่ในความเป็นจริงแล้วหากพ่อแม่หรือผูป้ กครองมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมโดยเฉพาะการ
จัดการพฤติกรรมให้บตุ รหลานรักการอ่าน สอดคล้องกับ
สกุณี เกรียงชัยพร (2548, หน้า 9) ได้กล่าวว่าการที่เด็ก
จะแสดงออกถึงพฤติกรรมอ่านหนังสือ มีความตั้งใจและ
ต้องการที่จะอ่านเป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการฝึกฝน
เป็นเวลานานจนกลายเป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความ
สนใจหรือชอบที่จะอ่าน พฤติกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ถูกจัดการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องมาแล้วจาก
ผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองอันจะส่งผลให้บุตรหลานมี
พฤติกรรมอ่านหนังสือทุกทีเ่ มือ่ มีเวลาและโอกาส มีความ
ต้องการจะอ่านเองโดยไม่มคี วามจ�ำเป็นมาบังคับ มีความ
รู้สึกพอใจที่จะอ่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และ มีทัศนคติทาง
บวกเกี่ยวกับการอ่านไปตลอดชีวิต
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ตัวแบบของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ผู้สอนหรืออาจ
เลือกใช้ตัวแบบจากสื่อหรือบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จ
ในอาชีพอันเกิดจากการมีพฤติกรรมรักการอ่าน ในขณะ
เดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองอาจต้องสร้างเครือข่ายส�ำหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเรียนรู้ปัญหา ลดภาวะ
ความเครียดและความคาดหวังที่มีต่อตัวบุตรหลานได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรเริ่มสนใจเรื่องการ
เลี้ยงดูบุตรหลานโดยใช้พัฒนาการช่วงวัยเป็นตัวก�ำหนด
ดังนี้
1.1 ระยะตั้งครรภ์ – แรกเกิด
ระยะของการตั้งครรภ์ 9 เดือนจนกระทั่ง
คลอด พ่อแม่ควรใส่ใจเป็นพิเศษด้วยกิจกรรมทีใ่ ช้กระตุน้
พัฒนาการทางสมอง อันได้แก่ การฟังเพลงคลาสสิคหรือ
เพลงที่คุณแม่ชื่นชอบฟังแล้วให้ความรู้สึกสบายพร้อม
ทั้งใช้มือลูบสัมผัสที่ท้องไปกับการพูดคุยกับทารกใน
ครรภ์อาจให้พ่อมีส่วนร่วมใน การพูดคุยและสัมผัสร่วม
ด้วย การอ่านออกเสียงส�ำหรับหนังสือนิทานหรือหนังสือ
ที่ตนเองชื่นชอบหรือจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้
การเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ เพราะจะช่วยลดความ
ตึงเครียดระหว่างการตั้งครรภ์ได้ดี
1.2 ระยะแรกเกิด – 1 ปี
ส�ำหรับระยะนี้ พัฒนาการทางร่างกายและ
สมองจะจดจ�ำเร็วมาก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรหาของ
เล่นที่ส่งเสริม การมองเห็น การหยิบจับ สัมผัส ไขว่คว้า
รวมไปถึงการจัดหาหนังสือนิทานมาอ่านให้เด็กฟัง อาจมี
การเปิดเสียงนิทานหรือเสียงเพลงประกอบ
1.3 ระยะ 1 - 3 ปี
เด็กในวัย1-3 ปีนี้เด็กจะสนใจสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรหากิจกรรมให้เด็กได้
ลงมือกระท�ำหรือปฏิบัติ เช่น การเล่นของเล่นที่มีเสียง

การขีดเขียน การวาดภาพ และที่ส�ำคัญหาหนังสือนิทาน
ที่มีภาพมาอ่านให้ลูกฟังด้วยการใช้นิ้วชี้ตามภาพและตัว
หนังสือไปพร้อมกับเสียงที่แตกต่างกันของตัวละคร จะ
เป็นการเพิ่มความสนุกสนานและท�ำให้บุตรหลานอยาก
ที่จะฟังและพูดตามจากสิ่งที่ได้ฟัง
1.4 ระยะ 4 - 6 ปี
ส�ำหรับเด็กในวัย 4 – 6 ปี ความสนใจสิ่ง
ต่างๆมากขึ้น ระยะนี้เด็กจะเริ่มอ่านตามสิ่งที่ได้ยินและ
เรียนรู้การท่องจ�ำ การสะกดค�ำไปพร้อมๆกันการเรียนรู้
เรือ่ งความหมายของค�ำ เด็กอาจรูส้ กึ เบือ่ ได้งา่ ยต่อวิธกี าร
เดิมๆที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองปฏิบัติ สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้
ปกครองควรกระท�ำ คือ จัดหาหนังสือเล่มใหม่ๆมาอ่าน
ให้บุตรหลานฟัง อาจพาไปเที่ยวห้องสมุดที่มีการจัดมุม
ส�ำหรับเด็ก พาไปมุมหนังสือส�ำหรับเด็กในร้านหนังสือ
เพือ่ ให้เด็กได้เลือกดูหนังสือทีม่ ภี าพการ์ตนู ตามสมัยนิยม
นอกจากนีพ้ อ่ แม่หรือผูป้ กครองควรให้ การดูแลอย่างใกล้
ชิด บุตรหลานอาจมีคำ� ถามและต้องการค�ำตอบทันที และ
แม้วา่ บุตรหลานของท่านจะอ่านหนังสือเองได้ การนัง่ อยู่
กับบุตรหลาน การกล่าวค�ำชมการหอมแก้มหรือแม้แต่
การให้รางวัลเป็นขนม ส�ำคัญมากทีพ่ อ่ แม่หรือผูป้ กครอง
ไม่ควรละเลย
2. พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรประพฤติตนหรือ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยใช้การอ่านเป็นการแสวงหา
ความรู้อย่างสม�่ำเสมอ เพราะสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ปฏิบตั ถิ อื ได้วา่ เป็นสิง่ แวดล้อมทางตรงส�ำหรับบุตรหลาน
มากกว่าการออกค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั โิ ดยไม่เคยเห็นพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองปฏิบัติให้เห็นก่อน
3. พ่ อ แม่ ห รื อ ผู ้ ป กครองควรสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองหรือให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในโรงเรียน
ในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของบุตรหลาน
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งต้องสนับสนุน แลกเปลี่ยน
ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนในเรื่องการจัด
กิจกรรมต่างๆอย่างสม�่ำเสมอ
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การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา*
Situations Problems and Guided Development of Internal Education
Quality Assurance of Piboonbumpen Demonstration School
in Burapha University
กนกกรณ์ ทองไพจิตร์**
ดร.ภารดี อนันต์นาวี***
ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม****

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบ สภาพ และปัญหา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภทการศึกษา
และศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวนรวม 136 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ (x) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และเปรียบ
เทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย
2. เปรียบเทียบสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน จ�ำแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการ
จัดประเภทการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นจ�ำแนกตาม สถานภาพของบุคลากรและการจัด
ประเภทการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นในส่วนของการจัดเก็บเอกสารที่มีการ
เรียกเก็บหลายครั้ง และขาดการสื่อสารเกี่ยวกับงานประกันที่ชัดเจน และเปรียบเทียบปัญหา จ�ำแนกตามฝ่ายงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพาทั้ง 4 ด้าน คือ จัดทีมงานท�ำหน้าที่ด�ำเนินการด้านการประกันคุณภาพเฉพาะที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดี
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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หน่วยงานอื่นเพียงแต่ส่งข้อมูลดิบให้ตามค�ำร้องขอ ส่วนการด�ำเนินการจัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นหน้าที่ของ
ทีมประกัน หลังจากนั้นควรน�ำมาน�ำเสนอให้บุคลากรได้รับทราบผลการด�ำเนินงานตามผลที่เกิดในแต่ละพันธกิจ
ของโรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were to study, status, conditions, and problems to compare
the state/ condition and problems regarding the assurance of quality education at the Demo school,
Phiboonbamphen Burapha University and to study ways or methods for the development of the
education quality assurance of the school. The Sampling was 136 personnels of the school. The
instruments used in this research were questionnaires and interview guide. For the analysis of the
data, frequency, percentage, mean (), standard deviation (SD), One-Way ANOVA and comparison
of the difference by pair using content analysis were applied.
As a result of this research, it was found that:
1. In general, the assurance of education quality at the school: is above average (was in a
good level) while problems regarding the assurance of education quality, is at a low level.
2. Up on the comparison of the condition/ state it was found that there is no significance in
the statistics except in the aspects of personnel’s status, it was found that there is a significance
in statistics at .05 level.
3. Most of the problem lies in the filing system due to repeated uses and the lack of
communication about the clarity of the work of assurance.
4. The means to develop the education quality assurance at the school: in the 4 areas
could be as follows: creating a team that will be responsible to work on the education quality
assurance from the knowledgeable persons. The process of analyzing the data will be the work
of the assurance team. The team should present the education quality assurance results to the
school personnels on each mission of the school.
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ
การประกันคุณภาพ มีความเป็นมาจากภาคธุรกิจ ตรวจสอบ และการปรับปรุง ไปใช้ในระบบอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมก่อน แล้วจึงพัฒนามาสูร่ ะบบการศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น และประสบผลส�ำเร็จอย่างมาก ต่อมา
โดยเริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุคก่อนสงครามโลก ประเทศในยุโรปได้น�ำระบบการประกันคุณภาพที่เรียกว่า
ครั้งที่สอง ในตอนแรกนั้นเน้นเฉพาะการประกันผลผลิต ISO (International Standard Organization) มาใช้ใน
ทางอุตสาหกรรม (Industrial Products) และเน้นการ อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นระบบการพัฒนามาตรฐาน
ควบคุมทางสถิติ (รุ่ง แก้วแดง, 2544, หน้า 10) และ คุณภาพและการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานโดย
เดมมิ่ง (Deming) ได้น�ำระบบวงจรคุณภาพ (Quality องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ และระบบการพัฒนา
Control Circles: QCC) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ มาตรฐานคุณภาพ ได้ถกู น�ำไปใช้กบั กิจการหลายประเภท
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รวมทั้งระบบการศึกษาด้วย (ปัญญา ปรางค์ทอง, 2545,
หน้า 1-2) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
หรือกลไกทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ให้เกิดการรักษา ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการประกันคุณภาพของกระบวนการ
บริหารและการให้บริการทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษา และเชื่อถือคุณภาพของโรงเรียน ระบบการบริหาร
ที่ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา มีการก�ำกับ ควบคุมตรวจสอบการด�ำเนินการ
ทุกขั้นตอน มีการรักษา ปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
ท�ำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานทุกส่วนของโรงเรียน
ด�ำเนินการไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล จึงเรียกว่าเป็นระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษา (Vroman & Luchsinger, 1994, p. 329)
จากความจ�ำเป็นของการประกันคุณภาพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
ต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงได้มีสาระบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งต้องด�ำเนินการเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในไว้
ว่า ตามหมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อ
เนื่อง โดยจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะชน
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก จะเห็นได้วา่
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งจะท�ำให้สถานศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการ มีเป้าหมายการท�ำงานที่ชัดเจน
มีการด�ำเนินงานตามแผน ก่อให้เกิดข้อมูล ข่าวสาร
และสารสนเทศที่สะท้อนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
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อันน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก�ำหนด ดังนั้น สถานศึกษาทุก
แห่ง ทุกระดับ ต้องด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นภารกิจ
ของสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบลู เพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา ก็เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ได้จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสะท้อนการปฏิบัติ
งานของสถานศึกษา
จากการทีฝ่ า่ ยวางแผนและพัฒนา โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด�ำเนินกิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (การประเมินตนเอง) อย่างเป็นรูปธรรม
และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก
จากส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) โดยท�ำการประเมินในวันที่ 6-29 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2554 พบว่า ในมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดี ซึ่งได้แก่ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ สามารถใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สารได้ทงั้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และในมาตรฐานที่ 17 สถานศึกษา
มีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้อง
ถิ่นสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท�ำหลักสูตรระดับสถานศึกษาอยู่
ในระดับดี และมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สอดคล้องกับหลัก
การเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่ สุเมธ งามกนก กล่าวว่า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เน้นการสร้างฐานราก
ของประเทศทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ให้ เ กิ ด
ความเข้มแข็งและมีความสมดุล ซึ่งท�ำได้ด้วยการพัฒนา
คน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน สร้างองค์ความ
รู้ภายในเครือข่ายและพัฒนาระบบ ส่งเสริมการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” จึง
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ควรหาแนวทางในการพัฒนา ทั้งทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและด้านการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากส� ำ นั ก งาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป
ดังนั้นจึงควรวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจะได้น�ำผลการ
วิจัยไปใช้เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ในการ
วางแผนหาแนวทางสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด�ำเนิน
การประกันคุณภาพภายใน ให้ได้มาตรฐานทีใ่ กล้เคียงกัน
และสามารถผ่านการประเมินภายนอกรอบสามจากส�ำนัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ภายในปี พ.ศ. 2558 และพัฒนาโรงเรียนสูค่ วาม
เป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพของบุคลากร ฝ่ายงาน และ
การจักประเภทการศึกษา มีความแตกต่างกัน
2. ปัญหาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพของบุคลากร ฝ่ายงาน และ
การจัดประเภทการศึกษา มีความแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งนี้
คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. ผลการวิจัยท�ำให้ทราบถึงสภาพและปัญหา
การด� ำ เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผลการวิ จั ย เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ
และพัฒนาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูล และแนวทางพัฒนา
วิ ธี ด� ำ เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะ
ท�ำให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามบรรลุจุด
ประสงค์ยิ่งขึ้น

1. เพือ่ ศึกษาสภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภท
การศึกษา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปัญหาการประกัน คุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา
4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ” ขอบเขตของการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การจัดประเภทการศึกษา
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาสภาพ ปัญหา
5. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาการประกั น
และแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยบุคลากรสายการสอน
จ�ำนวน 171 คน และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 40
คน รวม 211 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970, pp. .607-610) ประกอบด้วยบุคคลากรสายการ
สอน จ�ำนวน 110 คน และบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอน 26 คน รวม 136 คน โดยท�ำการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามการจัดประเภท
การศึกษา
2.3 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นสาธิ ต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 10 คน เป็น
ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ทำ� งานด้าน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อย 3 ปี และ
มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น
3.1.1 สถานภาพของบุคลากร
3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
3.1.1.2 คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.1.3 กรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

การสอน

พื้นฐาน
การสอน
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3.1.1.4 บุคลากรสายการสอน
3.1.1.5 บุคลากรสายสนับสนุน
3.1.2 ฝ่ายงาน
3.1.2.1 ฝ่ายบริหาร
3.1.2.2 ฝ่ายวิชาการ
3.1.2.3 ฝ่ายพัฒนานักเรียน
3.1.2.4 ฝ่ายบริการ
3.1.2.5 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
3.1.3 การจัดประเภทการศึกษา
3.1.3.1 ปฐมวัย
3.1.3.2 ประถมศึกษา
3.1.3.3 มัธยมศึกษา
3.1.3.4 การศึกษานานาชาติขั้น
3.1.3.5 บุคลากรสายสนับสนุน

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพ ปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต
“พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม มาตรฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการ
ศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง
นี้ มี 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3
ตอน ดังนี้ 1.1) ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ
ของบุคลากร ฝ่ายงาน และการจัดประเภทการศึกษา
1.2) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพ ปัญหา
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และแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 1.3)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง
การพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นสาธิ ต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้กับผู้เชี่ยวชาญ
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 10 ท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่จะท�ำการวิเคราะห์ เพื่อยืนยันความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงของข้อมูล โดยส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้พิจารณา ทบทวนความถูกต้องอีกครั้ง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นสาธิ ต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้คะแนนเฉลี่ย (x)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
2. เปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต
“พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม สถานภาพ
ของบุคลากร ฝ่ายงาน และการจัดประเภทการศึกษา ใช้
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) กรณีทพี่ บความแตกต่าง ผูว้ จิ ยั ท�ำการทดสอบ
รายคู่โดยวิธีการ LSD
3. เปรียบเทียบ ปัญหาการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำแนกตาม สถานภาพของบุคลากร ฝ่ายงาน และ
การจัดประเภทการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีทพี่ บความแตกต่าง
ผู้วิจัยท�ำการทดสอบรายคู่โดยวิธีการ LSD
4. แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ได้มาจากแบบสอบถาม ร้อยละ
5. วิ เ คราะห์ แ นวทางการพั ฒ นาพั ฒ นาการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นสาธิ ต
“พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ” มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ที่ ไ ด้ ม าจากการ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
และน�ำเสนอแบบพรรณนาความ

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้
วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
1.1 น� ำ หนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปถึงผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 น� ำ แบบสอบถามไปให้ บุ ค ลากร
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
เป็นกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 136 ชุด และให้ทำ� แบบสอบถาม
1.3 ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ซึ่งได้รับคืนมา 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00
1.4 น�ำแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์
2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเพื่อ
ขออนุญาต พร้อมส่งประเด็นสัมภาษณ์ไปล่วงหน้า
2.2 เดินทางไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวเอง
2.3 หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
1. สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
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มีการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
ระดับมาก
2. เปรียบเทียบสภาพการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภท
การศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน และจัด
ประเภทการศึกษาต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นในด้านการบริหาร
และการจัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
รวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย
4. เปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา จ�ำแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภท
การศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน ฝ่าย
งานต่างกันและจัดประเภทการศึกษาต่างกัน มีระดับการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
5. แนวทางในการแก้ ป ั ญ หาการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและ
บุคลากรตระหนักเห็นความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนควรเห็น
ว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานปกติที่
ปฏิบตั ิ อยูเ่ ป็นประจ�ำ ไม่ใช่งานเฉพาะกิจ และการประกัน
คุณภาพไม่ท�ำให้การด�ำเนินงานยุ่งยาก โดยควรเชื่อม
โยงการด�ำเนินงานกับผลผลิต ผลลัพธ์ของงานที่ทุกคน
มีหน้าที่รับผิดชอบ เน้นผลที่ชี้น�ำสังคมและการพัฒนา
องค์กรที่ภาพฉายสู่สังคมเป็นเกียรติยศชื่อเสียง ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะและก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการท�ำงานให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
ที่อาจมีความซับซ้อน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องพัฒนาการ
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ด�ำเนินงานและทาความเข้าใจอย่างเร่งด่วน การประชุม
หรือจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ วางแผน (P) ด�ำเนิน
งานตามแผน (D) ประเมินผล (C) และน�ำผลมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (A) สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
คนในหน่วยงาน โดยสร้างระบบและกลไกการด�ำเนิน
งานกลมกลืนไปกับเนื้องานตามปกติที่แต่ละส่วนรับผิด
ชอบโดยเสมอภาคทุกระดับ วางระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา เน้นการพัฒนาตามเป้าหมาย (KPI)
ทีก่ ำ� หนดของทุกหน่วยงาน โดยก�ำหนดกรอบ PDCA ให้
ครบถ้วน และน�ำผลเสนอผู้บริหาร ให้น�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ควรมีหน่วยงานกลาง ส�ำหรับการรวบรวมข้อมูล
และจัดท�ำข้อมูลระดับโรงเรียนและระดับหน่วยงาน โดย
โรงเรียนต้องให้การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือและ
สถานที่ ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานอื่นๆท�ำหน้าที่เฉพาะ
การให้ข้อมูลเท่านั้น ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ทั้งผู้
บริหาร ผู้ก�ำกับตัวบ่งชี้ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อถ่ายทอด
แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง คณะกรรมการด�ำเนินงาน
ที่แต่งตั้งต้องด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารทุก
ระดับต้องเห็นความส�ำคัญ สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหา
วางแผนด�ำเนินการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ แสดงให้เห็นว่า
มีความร่วมแรง ร่วมใจในการท�ำงานเป็นทีม และการมี
มนุษยสัมพันธ์ ใช้ระบบ PDCA ในการท�ำงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยรวมและรายข้ออยู่
ในระดับมาก เรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
และโครงการเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อปลูกฝังให้
ผู ้ เรี ย นมี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที และโรงเรี ย นมี ก ารจั ด
กิจกรรมและโครงการเพื่อปลูกฝังความมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาเบอนา
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ที่ (Abernathy, 1993) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ที่แสดงประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่าประสิทธิผล
ของสถานศึกษาแสดงได้จากการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้
แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลของระบบบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบ
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์มีการวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย นและน� ำ ผลไปใช้ พั ฒ นา
ผู้เรียน อาจารย์มีการน�ำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
และอาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรสายการ
สอนในโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริงและ
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวตัน ( Newton, 1999,
215-235) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบใน
การตรวจสอบคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
ในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 ถึง ค.ศ. 1998
การติดตามการรับรู้และประสบการณ์ท�ำให้ทราบถึงผลก
ระทบทีเ่ กิดขึน้ ดังนี้ วัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพและ
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการตรวจสอบและประเมินชีใ้ ห้เห็นว่า ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
และประเมินทัง้ โดยภายในและภายนอกการตรวจสอบและ
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สามารถ
ท�ำได้ (Accountability) การปรับปรุงคุณภาพส�ำหรับ
บุคลากรมีขอบเขตที่กว้าง
4. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการสืบสานและสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย โรงเรียนมีการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดี
ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการสืบสานประเพณีไทยผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
ที่โรงเรียนจัดขึ้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริม
สื่อการเรียนการสอนที่ส�ำคัญให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์และห้องสมุดขนาดใหญ่และแบ่งเป็นโซน
ในการหาความรู้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปราโมทย์ เอื้ออารี (2550) ได้ศึกษาการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
5. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน และ
โรงเรียน มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง
เรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ กนกชัย เนินชัด (2549) ได้ศกึ ษาการด�ำเนินงานและ
ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษา ด้านผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
ผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
6. เปรียบเทียบสภาพการด�ำเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพภายใน โรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ”
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ .05 ทั้งนี้เนื่องจากภาระงานในการสอนและหน้าที่ใน
การด�ำเนินงานภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย ปิ่นทอง (2548) ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินภายในเพือ่ รองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน พบว่า
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เมือ่ เปรียบเทียบสภาพการประเมินภายในเพือ่ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษาแยกเป็นรายด้านและภาพรวมทัง้ หมดพบว่า
สภาพการประเมินภายในทุกด้านไม่มคี วามแตกต่างกันใน
ขนาดโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
7. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
รวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน เมื่อเรียงล�ำดับตามคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้านการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน และมาตรฐาน
ด้านการเรียนการสอน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโรงเรียนมีการด�ำเนิน
งานการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ มีหลัก
ในการด�ำเนินงานที่ชัดเจน เพียงแต่ในส่วนของการจัด
เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เท่านั้นที่ยังคงมี
ปัญหาอย่างเนื่องจากมีการท�ำงานร่วมกันหลายฝ่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญศิริ ทานให้ (2544)
ที่พบว่า ปัญหาการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับปานกลาง
8. เปรียบเทียบปัญหาการด�ำเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพภายใน โรงเรี ย นสาธิ ต “พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ”
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบการประกันคุณภาพทั้ง 4
ด้าน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่พบในการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมีความไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่
เป็นปัญหาในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การสือ่ สาร
ที่ไม่ชัดเจน ขาดแบบแผนที่แน่นอนเนื่องจากเกณฑ์การ
ประเมินของ สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย ปิ่นทอง (2548) ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินภายในเพือ่ รองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน พบ
ว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพการประเมินภายในเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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กรมสามัญศึกษาแยกเป็นรายด้านและภาพรวมทั้งหมด
พบว่าสภาพการประเมินภายในทุกด้านไม่มีความแตก
ต่างกันในขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบ
ปัญหาการประเมินภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน
9. แนวทางในการพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพาทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ พบ
ว่า ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนควรเห็นว่าระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานปกติที่ปฏิบัติ อยู่
เป็นประจ�ำ ไม่ใช่งานเฉพาะกิจ และการประกันคุณภาพไม่
ท�ำให้การด�ำเนินงานยุ่งยาก โดยควรเชื่อมโยงการด�ำเนิน
งานกับผลผลิต ผลลัพธ์ของงานที่ทุกคนมีหน้าที่รับผิด
ชอบ เน้นผลที่ชี้น�ำสังคมและการพัฒนาองค์กรที่ภาพ
ฉายสู่สังคมเป็นเกียรติยศชื่อเสียง ส่งเสริมสนับสนุน ให้
ข้อเสนอแนะและก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการท�ำงาน
ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานที่อาจมีความ
ซับซ้อน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต้องพัฒนาการด�ำเนินงานและ
ท�ำความเข้าใจอย่างเร่งด่วน มีการประชุม หรือจัดอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจ วางแผน (P) ด�ำเนินงานตามแผน
(D) ประเมินผล (C) และน�ำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(A) มีการเสริมแรงจูงใจและการยกย่องชมเชยแก่ผปู้ ฏิบตั ิ
งานดี ควรมีหน่วยงานกลาง ส�ำหรับการรวบรวมข้อมูล
และจัดท�ำข้อมูลระดับโรงเรียนและระดับหน่วยงาน โดย
โรงเรียนต้องให้การสนับสนุนบุคลากร เครือ่ งมือและสถาน
ที่ ทีเ่ หมาะสม โดยหน่วยงานอืน่ ๆ ท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะการให้
ข้อมูลเท่านัน้ จัดให้มกี ารติดตามผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น การลงพื้นที่ การจัดประชุม
การท�ำเอกสารติดตามงาน และการติดต่อผ่านระบบ
ออนไลน์ และมีการวางระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เน้นการพัฒนาตามเป้าหมาย (KPI) ทีก่ ำ� หนด
ของทุกหน่วยงาน โดยก�ำหนดกรอบ PDCA ให้ครบถ้วน
และน�ำผลเสนอผู้บริหาร ให้น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรน�ำผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. ควรปรับยุทธวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูล การ
ประมวลผล จัดเจ้าหน้าที่จากงานต่าง ๆ เป็นผู้รวบรวม
การรายงาน ทั้งในระดับฝ่ายงานและระดับการจัดการ
ศึกษา
3. ทุกส่วนงานสามารถน�ำผลการวิจัยนี้ไปใช้ใน
การวางแผน การก�ำหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล
และแนวทางในการปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพไม่ให้ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน ท�ำให้เกิดการสับสนในการรายงาน เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. จัดท�ำระบบกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษา เน้นการพัฒนาตามเป้าหมาย (KPI) ทีก่ ำ� หนดของ

ทุกหน่วยงาน โดยก�ำหนดกรอบ PDCA ให้ครบถ้วน และ
น�ำผลเสนอผู้บริหาร ให้น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นว่าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นงานปกติที่ปฏิบัติ อยู่เป็นประจ�ำ
ไม่ใช่งานเฉพาะกิจ และการประกันคุณภาพไม่ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานยุ่งยาก โดยควรเชื่อมโยงการด�ำเนินงานกับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ของงานทีท่ กุ คนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เน้น
ผลที่ชี้น�ำสังคมและการพัฒนาองค์กรที่ภาพฉายสู่สังคม
เป็นเกียรติยศชื่อเสียง
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. การตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ควร
มีการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับระบบการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาอืน่ เพือ่ จะ
ได้หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่อไป
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การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องพืช สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสาน
ระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับ การเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD*
A Construction of Learning Activities Packages in Plant of
Science Based on Subjects Inquiry Cycle (5E) Learning Method
and STAD for Grade 4 Students
วันวิสาข์ ศรีวิไล**
ดร.สพลณภัทร ศรีแสนยงค์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสาน
ระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
4) เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม กับเกณฑ์ดี (ระดับ 4) กลุม่ ประชากรที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึง ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 18
คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องพืช ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่ประกอบไปด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ขนาดของผล (Effect size)
ผลการวิจัยปรากฏว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.06/ 84.11 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดมีประสิทธิภาพเรียงตามล�ำดับ ดังนี้ 81.91, 82.96,
82.44, 82.83, และ 80.15
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างจากก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเรียน
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างจากก่อน
เรียนโดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.38 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนด คือ ระดับดี (ระดับ 4)

Abstract
This research was the primary one. It aimed at 1) building and examining for the quality
of the learning activities packages on plant in science for four-grade students by using combined
teaching methods between the subjects inquiry cycle (5E) and the participative learning using
STAD technique, to be of efficiency under criteria of 80/80; 2) comparing the learning achievement
of students before and after learning by using the learning activities packages on plant in science
for four-grade students by using combined teaching methods between the subjects inquiry cycle
(5E) and the participative learning using STAD technique; 3) comparing the skill in basic scientific
procedure of students before and after learning by using the learning activities packages on plant
in science for four-grade students by using combined teaching methods between the subjects
inquiry cycle (5E) and the participative learning using STAD technique; 4) comparing the attitudes
on science of students before and after learning by using the learning activities packages on plant
in science for four-grade students by using combined teaching methods between the subjects
inquiry cycle (5E) and the participative learning using STAD technique with good criteria (Level
4). Population used in this research was 18 fourth-grade students of Ban Bueng School, Huay Yai
Sub-district, Bang Lamoong District, Chonburi Province, under the Chonburi Primary Education
Service Area Office 3, Second Semester of Academic Year of 2012, obtained from purposive
sampling. Tool used in the research was the learning activities packages on plant in science for
four-grade students by using combined teaching methods between the subjects inquiry cycle (5E)
and the participative learning using STAD technique consisting of learning achievement test,
basic scientific procedure, and scientific attitude test. Data were analyzed by using statistics to
analyze effect size.
It was found from the research that:
1. The learning activities packages constructed by the researcher was efficient at 82.06/84.11
level under the criteria of 80/80 specified; each learning activities package is efficient in order as
follows: 81.91, 82.96, 82.44, 82.83, and 80.15.
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2. The learning achievement of students after learning by using activities package was
different than that before learning with higher means than that before learning.
3. The primary scientific procedure skill of students after learning by using activities
packages was different than that before learning with higher means than that before learning.
4. The means of scientific attitude score after learning of students had the means of 3.38
which was higher than the specified criteria that was good level (Level 4).

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตของทุกคน ทั้งในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและใน
งานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในชีวิตและ
การท�ำงาน วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีทักษะที่ส�ำคัญในการค้นคว้าหาความรู้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ทุกคนจึงจ�ำเป็นต้อง
ได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์ เพือ่ ทีจ่ ะมีความรูแ้ ละน�ำ
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความ
รู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด�ำเนิน
ชีวติ อยูร่ ว่ มกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551)
กระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีความ
ส�ำคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน ซึง่ ประกอบไปด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะ
ทางสติปัญญา (Intellectual Skills) เน้นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปญ
ั หาในการศึกษาค้นคว้าสืบเสาะ
หาความรูแ้ ละการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทงั้ 13 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะ
การวัด ทักษะการค�ำนวณ ทักษะการจ�ำแนกประเภท
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและ

สเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระท�ำและสื่อความหมาย
ข้ อ มู ล ทั ก ษะการลงความคิ ด เห็ น จากข้ อ มู ล ทั ก ษะ
พยากรณ์ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการก�ำหนด
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ทักษะการก�ำหนดและควบคุมตัวแปร
ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อ
สรุป (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542:15)
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า
6-8) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรม การพั ฒ นาความคิ ด และความสามารถ
กระบวนการเรี ย นการสอนเน้ น การสื บ เสาะหาความรู ้
(Inquiry process) จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรูแ้ ละทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้
ผูเ้ รียนรูจ้ ักใช้ความคิดของตนเอง สามารถหาความรูห้ รือ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความ
รู้มีขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)
เป็นการน�ำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ขั้นส�ำรวจและ
ค้นหา (Exploration) เป็นการวางแผนก�ำหนดแนวทาง
การส�ำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก�ำหนดทางเลือก
ที่ เ ป็ น ไปได้ ลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมเพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมูลมา ขั้นอธิบายผลและลงข้อสรุป (Explanation)
เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น�ำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆ ขั้นการขยายความรู้
(Elaboration) เป็นการน�ำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมหรือการค้นคว้าเพิ่มเติม และขั้นประเมิน
ผล (Evaluation) เป็ น การประเมิ น การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
กระบวนการต่างๆว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร
มากน้อยเพียงใด
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การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็น
เทคนิคการเรียนที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติ
สิ่งต่างๆด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ
4-5 คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกัน เน้นการช่วยเหลือกันร่วมกันท�ำงานที่ได้รับ
มอบหมาย เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้ว
น�ำคะแนนมาเฉลีย่ เป็นคะแนนของกลุม่ ซึง่ ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ การน�ำเสนอข้อมูล (Class presentation)
การท�ำงานร่วมกัน(Teams) การทดสอบ (Quizzes) การ
ปรับปรุงคะแนน(Individual improvement scores)
และการตัดสินผลงานของกลุ่ม (Team recognition)
การน� ำ รู ป แบบเรีย นการสอนเน้นการสืบเสาะ
หาความรู้ (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
STAD เป็นการน�ำรูปแบบวิธีการเรียนการสอนสองวิธีนี้
มารวมกันสอนเป็นการสอนโดยผูเ้ รียนได้เรียนรูใ้ นรูปแบบ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD เข้ามีเสริมในบางขั้นของการเรียนใน
รูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไปพร้อมกันด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
การใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้ (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
STAD เพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนและแนวคิดการ
แก้ปญ
ั หาแบบวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์สงู ขึน้ มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่ง
เสริมให้เกิดเจตคติทดี่ ที างวิทยาศาสตร์ให้กบั ผูเ้ รียน ซึง่ มี
ขั้นตอนในการสอน ดังนี้
1. ขัน้ การน�ำเสนอข้อมูล (Class presentation)
หมายถึง ขั้นการน�ำเสนอข้อมูลต่อผู้เรียนโดยครูผู้สอน
อาจใช้สื่อการสอนประกอบการน�ำเสนอหรือการบรรยาย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตรงกัน
2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) หมาย
ถึง ขั้นการน�ำเข้าสู่บทเรียน เป็นการให้นักเรียนเกิดความ
อยากรู้อยากเห็นและสนใจกิจกรรม ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
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ของประสบการณ์เดิมที่เรียนมาแล้วเพื่อน�ำเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในปัจจุบัน
3. ขั้นส�ำรวจและท�ำงานร่วมกัน (Exploration
and Teams) หมายถึง ขัน้ การท�ำงานร่วมกันของผูเ้ รียน
โดยการจัดนักเรียนออกเป็นกลุม่ แต่ละกลุม่ มีสมาชิก 4-5
คน ซึง่ สมาชิกมีผลสัมฤทธิแ์ ละเพศคละกัน หน้าทีส่ ำ� คัญ
ของกลุ่มคือ การช่วยเหลือกันเรียนร่วมกันภายในกลุ่ม
เพื่อส�ำรวจและค้นหาในเนื้อหาต่างๆร่วมกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการสร้างองค์ความรู้นั้นๆ
4. ขั้นการอธิบายผล (Explanation) หมายถึง
หรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการน�ำความรู้ที่รวบรวมมา
แล้ว รวบรวมข้อมูลจากการอ่านและน�ำข้อมูลมาอภิปราย
เพื่อมาถ่ายทอดและสื่อสารไปยังผู้อื่น อาจจะน�ำเสนอ
ข้อมูลในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น
5. ขั้นการทดสอบ (Quizzes) หมายถึง ขั้นที่
นักเรียนทุกคนได้รบั การทดสอบเป็นรายบุคคลตามความ
สามารถของตนเองห้ามช่วยเหลือกันและกันในขั้นนี้
6. ขั้นการขยายความรู้ (Elaboration) หมาย
ถึง ขั้นการส่งเสริมให้นักเรียนน�ำสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ สามารถค้นคว้ารายละเอียดในสิ่งที่ต้องการ
ศึกษามากขึ้น เพื่อน�ำมาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อื่น
เพื่อน�ำไปสู่การเกิดความรู้และแนวความคิดรวบยอด
7. ขั้ น ปรั บ ปรุ ง คะแนน (Individual
improvement scores) หมายถึง ขั้นการเปรียบเทียบ
คะแนนที่ได้ทั้งหมดของกลุ่ม โดยคะแนนที่ได้จะเป็น
คะแนนพัฒนาการของผู้เรียนและคะแนนความก้าวหน้า
ของผูเ้ รียนซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถของสมาชิกแต่ละ
คนในกลุม่ สมาชิกทุกคนมีโอกาสท�ำคะแนนให้ได้คะแนน
สูง จากนั้นน�ำมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม
8. ขั้ น การประเมิ น และตั ด สิ น ผลงานกลุ ่ ม
(Evaluation and Team recognition) หมายถึง ขั้น
การตัดสินผลงานของกลุ่ม เป็นขั้นตอนสุดท้ายจาก
การเรียนรู้โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผล
ด้วยตนเองถึงแนวความคิดที่ได้สรุปไว้แล้ว ว่ามีความ
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2. เพือ่ ให้ครูผสู้ อนเห็นความส�ำคัญของการเรียน
สอดคล้องหรือถูกต้องมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีการ
ยอมรับมากน้อยเพียงใด ข้อสรุปที่ได้จะน�ำมาใช้เป็นพื้น โดยใช้รปู แบบการสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือ
ฐานในการศึกษาครั้งต่อไป
ด้วยเทคนิค STAD
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. เป็นประโยชน์ส�ำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรม เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทจี่ ะประยุกต์ใช้ชดุ กิจกรรมในการสอน
การเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งพืช ส�ำหรับ ของตนเองต่อไป
4. ได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบ
ผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น วิทยาศาสตร์ที่มีงานวิจัยรองรับ
(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ให้มี
ขอบเขตของการวิจัย
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มประชากร
นักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนระดับ
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึง ต�ำบลห้วยใหญ่
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนก่อนและหลังการ อ� ำ เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
เรียนด้วยชุดกิจกรรม
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 18 คน ซึ่งได้จากการเลือก
นักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม กับเกณฑ์ดี (ระดับ 4) แบบเจาะจง
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
สมมุติฐานของการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก�ำหนดเนื้อหาตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กน
นักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการเรียน กลาง กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกน
2. นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ชัน้ ประถม
ขั้นพื้นฐาน หลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการ ศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการด�ำรงชีวติ
ระยะเวลา
เรียน
ด�ำเนินการทดลองในภาคเรียนทีท่ ี่ 2 ปีการศึกษา
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียน
2555 ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง
ด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าเกณฑ์ดี (ระดับ 4)
ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
รู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยทักษะกระบวนการทาง เรือ่ งพืช ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ
วิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน ผลสัมฤทธิว์ ชิ าวิทยาศาสตร์ และ สอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
มาตรฐาน 80/80
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
เรื่องพืช
3. แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเป็น
พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
2.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 20 ข้อ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
4. แบบวั ด เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น
การวิจยั เรือ่ ง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุม่ แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งสร้ า งขึ้ น มี ลั ก ษณะเป็ น
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ส�ำหรับนักเรียน มาตราส่ ว นประมาณค่ า ตามเทคนิ ค วิ ธี ก ารวั ด ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสาน ลิเกิร์ต (Likert) จ�ำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีข้อค�ำถามทั้งทาง
ระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการ บวกและทางลบ
วิธกี ารสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการวิจยั เบือ้ งต้น
1. ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน
กับนักเรียนกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการ
Design)
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD มีวิธีสร้างโดย ศึกษาต�ำรา เอกสาร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษา มี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงสร้างเนือ้ หาเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กน
วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมี
ที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบ ชีวิตกับกระบวนการด�ำรงชีวิต เสนอต่อคณะกรรมการที่
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วย ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขตาม
เทคนิค STAD ซึ่ง วิเคราะห์จากหน่วยการเรียน เรื่องพืช ข้อเสนอแนะ จากนัน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน
เพือ่ ตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของเนือ้ หา โดยใช้ดชั นีความ
ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของราก สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(IOC : Index of item objective congruence) โดย
ล�ำต้น ใบ ดอก ผล
ใช้เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการ
ชุดที่ 2 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช
ชุดที่ 3 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้พบว่าค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ซึ่งถือได้ว่าชุดกิจกรรม
ของพืช
ชุดที่ 4 เรื่อง การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม การเรียนมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ของพืช
วิธีการสร้างโดยศึกษาจากต�ำรา เอกสารเกี่ยวกับการวัด
ชุดที่ 5 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
และประเมินผล วิเคราะห์แต่ละเนื้อหา พฤติกรรมการ
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เรียนรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความจ�ำ ด้าน
ความเข้าใจ และด้านการน�ำความรู้ไปใช้ จ�ำนวน 60 ข้อ
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ
สอบ ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนัน้ เสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ของเนือ้ หา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index of item
objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ทมี่ คี า่ IOC ตัง้ แต่
.50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยง
ตรงของชุดกิจกรรมการเรียนรูพ้ บว่าค่า IOC ตัง้ แต่ 0.80
ซึ่งถือได้ว่ามีความเชื่อมั่นตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง
หลังจากนั้นน�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เคยเรียนเรื่อง
พืชมาแล้ว ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่าย และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อแบบอิงเกณฑ์ โดย
ใช้สูตรของ Hambleton & Novick (1973 cited in
Wiersma & Jurs, 1990, p. 258-259)ได้คา่ ความเชือ่
มั่นเท่ากับ 0.96 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.80
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.01 ขึ้นไป น�ำมาเป็นแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วคัดเลือกแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวน 30 ข้อ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
3. แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน มีวธิ กี ารสร้างโดยศึกษาจากต�ำรา
เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล พฤติกรรมการ
เรียนรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความจ�ำ ด้าน
ความเข้าใจ และด้านการน�ำความรู้ไปใช้ จ�ำนวน 40 ข้อ
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ
สอบ ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของเนือ้ หา โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index

of item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าค่า IOC
ตั้งแต่ 0.80 ซึ่งถือได้ว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ
ตามโครงสร้าง หลังจากนัน้ น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
เคยเรียนเรือ่ งพืชมาแล้ว ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หา
ค่าความยากง่าย และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกเป็นรายข้อแบบอิง
เกณฑ์ โดยใช้สูตรของ Hambleton & Novick (1973
cited in Wiersma & Jurs, 1990, p. 258-259 )ได้
ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.96 ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง
0.23-0.80 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ 0.01 ขึน้ ไป น�ำมา
เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน แล้วคัดเลือก
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน จ�ำนวน 30 ข้อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีวธิ กี ารสร้าง
โดย ศึกษาต�ำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างแบบวัดเจตคติสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและความ
เข้าใจการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาความรู้
ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความ
มีเหตุผล ความซือ่ สัตย์ ความมีระเบียบและรอบคอบ และ
ความใจกว้าง จ�ำนวน 24 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม (IOC : Index of item objective
congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้น
ไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าค่า IOC อยู่ที่ 1.00 ซึ่งถือได้
ว่ามีความเชื่อมั่นตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง และน�ำ
แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่เลือกแล้ว 15 ข้อ ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ที่เคยเรียน
เรื่องพืชมาแล้ว
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นสามช่วง ดังนี้
1. ช่วงก่อนการทดลอง เป็นช่วงที่ผู้วิจัยเตรียม
ความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนด้วยชุดกิจกรรม โดยผู้วิจัย
อธิบายวิธีการเรียน ข้อตกลง บทบาทหน้าที่พร้อมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมนี้
ให้นักเรียนกลุ่มประชากรท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ�ำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 20 ข้อ
เป็นการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่ม 3-5 คน คละความสามารถ ซึ่งภายในกลุ่มจะ
คละนักเรียนทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยการน�ำผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนจากปีการศึกษาทีผ่ า่ นมาและคะแนน
จากการทดสอบก่อนเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัด
2. ช่วงทดลอง ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างเดือน มกราคม
– กุมภาพันธ์ โดยใช้เวลาในการทดลอง จ�ำนวน 20 คาบ
คาบละ 1 ชัว่ โมง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เป็นผูด้ ำ� เนินการสอนด้วย
ตนเองด้วยชุดกิจกรรมการเรียนที่สร้างขึ้น
3. ช่วงหลังการทดลอง ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน
แต่สลับข้อ เป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ จ�ำนวน 30 ข้อ และ
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน 20 ข้อ และประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 15 ข้อ
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ สาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของผูเ้ รียนก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมโดยการพิจารณาขนาดของผล (Effect size)
3. เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานของผูเ้ รียนก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมโดยการพิจารณาขนาดของผล (Effect size)
4. เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู้
เรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกับเกณฑ์ดี

ผลการวิจัย
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ 82.06/ 84.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
ก�ำหนด โดยชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีประสิทธิภาพเรียงตาม
ล�ำดับ ดังนี้ 81.91, 82.9, 82.44, 82.83, และ 80.15
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างจากก่อนเรียนโดยค่าเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียน
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้น
ฐานหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างจากก่อนเรียนโดย
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.38 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก�ำหนด คือ ระดับดี

อภิปรายผล

1. ชุดกิจกรรมการเรียน มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้คือ 82.02/ 84.11 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีการเตรียมทางวิชาการโดยได้มีการศึกษาเนื้อหาก่อน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ที่จะน�ำมาสร้างอย่างละเอียด มีการก�ำหนดเรื่องที่จะน�ำ
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภ์ าพของชุดการเรียน มาสร้างพร้อมกับการก�ำหนดวัตถุประสงค์ ได้ผ่านการ
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยการหาค่า E1/ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหา การใช้
ภาษา กิจกรรมต่างๆที่จัดไว้ในชุดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
E2 และค่าเฉลี่ย (x)
ลงมือปฏิบตั ิ มีการเน้นให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ใช้กระบวนการคิด
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การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เนื้อหาในชุดกิจกรรมการ
เรียนมีสื่อที่ชัดเจน และมีความละเอียดท�ำให้นักเรียน
มองเห็นเป็นรูปธรรมมาก มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้กับกลุม่
ตัวอย่าง ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีของ จอห์น ดิวอี้ ทีก่ ล่าว
ว่า การเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติ และสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์
ปัญญาของเพียเจต์ กล่าวว่า ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนควรค�ำนึกถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและ
จัดประสบการณ์เป็นรูปธรรมอย่างเหมาะสม จัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัย เพราะเด็ก
สามารถเรียนรู้ได้ดีและสามารถคิดได้จากประสบการณ์
ตรง หากการสอนใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้
เด็กเข้าใจแจ่มชัดขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2550 หน้า 66)
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรา จันทเปรมจิตต์
(2543) ได้สร้างชุดกิจกรรมเรื่อง ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 2 พบว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.67/88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
แตกต่างจากก่อนเรียนโดยมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าก่อนเรียน เป็น
ไปตามสมมติฐานทีว่ างไว้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าการเรียน
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนที่นักเรียนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
ทุกขั้นตอน ท�ำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และพยายาม
ในการสืบเสาะหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ในและนอก
ห้องเรียนเพื่อค้นหาค�ำตอบด้วยตนเองเรียนรู้วิธีการแก้
ปัญหาจากสิ่งที่นักเรียนก�ำลังปฏิบัติ เกิดความรู้ใหม่ มี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนที่จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา เนื่องจากว่ามีการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย
สมาชิกในกลุ่มมีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน สมาชิกในกลุ่ม
รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นการฝึกความเสียสละและ

ความสามัคคีได้อีกด้วย จึงท�ำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันภายในกลุ่ม เกิดความสนุกสนานในการเรียน
น�ำไปสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความส�ำเร็จของแต่ละ
คน คือ ความส�ำเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรเดช ม่วงนิกร (2551, หน้า 99-100) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ เรือ่ ง สถิตชิ นั้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยรูปแบบการสอนผสมผสานระหว่างแบบ 5E
กับ STAD ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนได้รับการสอน
ผสมผสานระหว่างแบบ 5E และ STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 78.33 และมีจำ� นวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.99 ของนักเรียน
ทัง้ หมด ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ คือ ให้มจี ำ� นวน
นักเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้น
ฐานของนักเรียนหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนโดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
หาค�ำตอบด้วยตนเองโดยการคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ
แบบแผน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ สมคิด
(2547, หน้า 62) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรัตน์ กิ่ง
มะลิ (2552, หน้า 62) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น เรื่องพืช โดยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะหาความรู้สูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอน
แบบปกติโดยรวม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
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4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ ระดับดี (ระดับ 4)
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันในกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด น� ำไปสู ่ ก ารกระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี
ความเพียรพยายาม เกิดความอยากรู้อยากเห็น ความ
ใจกว้างเต็มใจรับฟังความคิดใหม่ๆ ไม่ยึดมั่นความคิด
ของตนเองฝ่ายเดียว ยอมรับพิจารณาข้อมูลหรือความ
คิดเห็นที่ยังสรุปไม่ได้ และพร้อมที่จะหาข้อมูลใหม่เพิ่ม
เติม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุพตั รา ประกอบพานิช
(2549, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ผลการเรียนแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดย
ใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) นักเรียนมี
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน คือ
ด้านความยากรูอ้ ยากเห็น ด้านความมีเหตุผล ด้านความ
ใจกว้าง ด้านความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ด้านความเป็น
ปรนัย ด้านความซือ่ สัตย์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป
การน�ำชุดกิจกรรมการเรียนไปใช้ครั้งต่อไปควร
ค�ำนึง ดังนี้
1.1 ครูควรเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน
เช่น การเตรียมความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน เนือ้ หาบทเรียนทีจ่ ะให้สอน อุปกรณ์การทดลองและ
สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน
1.2 ครูควรเอาใจใส่ดแู ล ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
อย่างใกล้ชิด ให้ค�ำยกย่องชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนดี และ
ให้ก�ำลังใจกลุ่มที่ยังได้คะแนนน้อยเพื่อเป็นการกระตุ้น
และเสริมแรงซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาตนเอง
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1.3 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนใช้
เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรให้มีความ
ยืดหยุน่ เรือ่ งเวลาทีใ่ ช้ในการท�ำกิจกรรมได้บา้ งตามความ
เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียน ได้ผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหา การ
ใช้ภาษา กิจกรรมต่างๆที่จัดไว้มีความชัดเจน ในชุด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมการฝึกใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปจึงควรส่งเสริมให้น�ำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้ศึกษา
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอื่นด้วย
2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ
ผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ท�ำการ
ทดลองด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ท� ำ ให้ ส ่ ง เสริ ม การท� ำ งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม ของ
นักเรียน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งสองรูปแบบ
จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจเนือ้ หาทีเ่ รียนมากขึน้ ส่งผลให้ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เจตคติทางวิทยาศาสตร์สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดังนั้น ควรส่งเสริมการวิจัยโดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม
กั บ การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD ในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์เนื้อหาอื่นด้วย
2.3 เนื่องจากชุดกิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้สามารถท�ำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควร
ส่งเสริมให้มีการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนให้ครบทั้ง 13 ทักษะ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์ และผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังโดยการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎี
การเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี จ�ำนวน 30 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา เรือ่ งระบบร่างกาย
มนุษย์ แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานได้แก่ , SD และเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ด้วยการทดสอบแบบที(t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
คำ�สำ�คัญ : ทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐาน/ทักษะการคิดวิเคราะห์/ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์/
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research aimed at studying basic science process skills, analytical thinking, and
achievement of sixth-grade students before and after learning by using science activity based on
constructionism approach. Samples was 30 sixth-grade students in Anubanbanglamoong School,
Chonburi Province. The multi-stage random sampling technique was used. Tools used were
lessonplans for science learning achievement science activity based on constructionism approach
on human body system, test for basic science process skill, analytical thinking skill, and test for
the science learning achievement. Data were analyzed by using mean (x), (SD) and t-test with
dependent samples.
It was found from the research that
The sixth-grade students had higher basic scientific procedure skill, analytical thinking
skill, and learning achievement in science after using learning activities in science on human
body system under the theory of learning for intellectual creation than those before learning with
statistical significance of .05 level.
Keywords : Basic Science Process Skills/ Analytical Thinking skill/ Science Achievement /
Constructionism Approach
จริง ท�ำงานเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หาความรู้ แก้ปัญหาสืบเสาะสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
พุทธศักราช 2551 ได้กำ� หนดไว้วา่ วิทยาศาสตร์มบี ทบาท วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
จากการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการ
ส�ำคัญ เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิต
ั หาด้าน
ประจ�ำวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่ามีปญ
เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ ครูผู้สอนพบว่า ครูขาดเทคนิคการสอนและกระบวนการ
อ� ำ นวยความสะดวกในชี วิ ต และการท� ำ งาน (ส� ำ นั ก จัดประสบการณ์การเรียนการสอน ขาดการพัฒนาสือ่ การ
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, เรียนการสอนที่สนองต่อความแตกต่างและความสนใจ
2552, หน้า 1) วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนา ของเด็กเป็นรายบุคคล ปัญหาด้านนักเรียน ได้แก่นกั เรียน
วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด เบื่อหน่ายการเรียน ไม่เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในกิจกรรม ของกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และนักเรียนขาดการ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน เอาใจใส่จากผูป้ กครองในการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์การเรียน
ที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปเพื่อให้สอดคล้อง เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
กับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความส�ำคัญของการเรียน ต�่ำ (นายอดุลย์ ค�ำมิตร, 2554, หน้า 98)
จากผลการทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนความ
รูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ พัฒนาผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนทุกคนสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีจนิ ตนาการ ความคิด สามารถของผู้เรียนระดับชาติ (O-Net) วิชาวิทยาศาสตร์
ริเริ่มสร้างสรรค์ วางแผน ส�ำรวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ ในกลุ่มบางละมุง 1 มีทั้งหมด 11 โรงเรียน ผลปรากฏว่า
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ในปีการศึกษา 2552 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์
ค่ าเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 35.91 ในระดับเขตพื้น ที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.28 และระดับประเทศค่าเฉลี่ยร้อยละ
38.67 ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 ผลสั ม ฤทธิ์ เ ฉลี่ ย วิ ช า
วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 39.32 ในระดับเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.43 และระดับประเทศค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 41.56 ในปีการศึกษา 2554 ผลสัมฤทธิเ์ ฉลีย่ วิชา
วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 37.77 ในระดับเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.45 และระดับประเทศค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 40.82 ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มบางละมุง 1 มี ทั้งหมด 11 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2552-2554 นั้น ผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยต�ำ
กว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ซึ่งผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารและเทคนิ ค การจั ด
กิจกรรมการเรียนสอนของครู จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วย
พัฒนาปัจจัยต่างๆอันจะส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียน
เป็นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
สามารถแก้ปัญหาได้ โดยลงมือปฏิบัติจริง (กรมวิชาการ,
2546, หน้า5-6)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียน
รู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเป็นทฤษฎี คือ การเรียนรู้
ที่ดีต้องเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วย
ตนเองของผู้เรียน (ทิศนา แขมณี, 2548, หน้า96; สุชิน
เพชรรักษ์, 2544; บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2546 ) หาก
ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความคิดและน�ำความคิดของ
ตนเองไปสร้างชิ้นงาน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม จะท�ำให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผู้
เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเองมิใช่มาจากครู
และในการสร้างความรูน้ นั้ ผูเ้ รียนจะต้องลงมือสร้างขึน้ มา
โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างสิ่งที่จับต้องได้
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หรือสามารถมองเห็นได้จะต้องมีผลให้ผเู้ รียนใช้ความคิด
มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียน
ของตนเองอย่างจริงจังเป็นการเรียนรู้ที่ มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้หรือบริบททางสังคม
ที่ดี ซึ่งท�ำให้มีการสร้างความรู้นั้น มีความหลากหลาย
(Diversity) มีทางเลือก(Choice) และมีความเป็น
กันเอง(Congeniality) กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
ผูเ้ รียนให้ผเู้ รียน “สร้างเอง-เรียนรูเ้ อง” โดยยึดหลักว่าการ
เรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีเมื่อเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิต
( ณัฐพร จันทร์แสง ,2551, หน้า 4)
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรือ่ งระบบร่างกายมนุษย์ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ทีใ่ กล้ตวั โดยเริม่ การเรียนรูท้ ตี่ นเอง และสามารถน�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้ โดยน�ำทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างชิ้น
งาน ผู้เรียนได้ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย
การลงมือท�ำปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานที่ผู้เรียนสนใจ ใน
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สมั ผัสและแลกเปลีย่ นความรู้
กันและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองกิจกรรมดังกล่าวน�ำมา
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎีการ
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เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6
3.เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยาศาสตร์สูงขึ้น มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ยัง
เป็นรากฐานในการศึกษาในชัน้ สูงตลอดจนไปประยุกต์ใน
การสวมบทบาทด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างมีความสุข
3. เป็นแนวทางส�ำหรับครูวิทยาศาสตร์ ในการ
ปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

สมมติฐานของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

1. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียน หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังการใช้
กิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งระบบร่างกายมนุษย์
ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญาของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์
ด้วยปัญญาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 1 สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 30
คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
random Sampling)
3. เนื้อหาในที่ใช้ในการวิจัย ก�ำหนดเนื้อหาตาม
สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กน
กลาง กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิต
กับกระบวนการด�ำรงชีวิต
4. กระบวนการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 1.จุด
ประกายความคิด ( Sparkling ) 2.สะกิดให้ค้นคว้า
( Searching ) 3.การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
(Doing by learning) 4.สรุปความรู้และเก็บบันทึกผล
งาน (The knowledge and the records) 5.น�ำเสนอ
ผลงาน (Presentation)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.ได้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีคุณภาพ น�ำไปเป็น
ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญเพือ่ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ ตลอดจน
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
วิธีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด�ำเนินการใน
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการทดลอง
32 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 สัปดาห์
6.ตัวแปรที่ใช้ศึกษา
6.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
6.2 ตัวแปรตามได้แก่
6.2.1 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 . 2 . 3 ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎีการ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานการคิดวิเคราะห์และ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นการ
วิจัยกึ่งทดลองโดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนกับนักเรียนกลุม่ เดียว (One Group Pretest
– Posttest Design)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่อง
ระบบร่างกายมนุษย์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6
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2. แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้ น ฐานผู ้ วิ จั ย เป็ น ผู ้ ส ร้ า งและพั ฒ นาแบบทดสอบขึ้ น
ลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 16 ข้อ
3.แบบวั ด การคิ ด วิ เ คราะห์ โ ดยในการวิ จั ย นี้
ผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ ร้างและพัฒนาแบบทดสอบขึน้ ลักษณะเป็น
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
4. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ โดยในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างและ
พัฒนาแบบทดสอบขึน้ ลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัว
เลือก จ�ำนวน 30 ข้อ

วิธีการสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่อง
ระบบร่างกายมนุษย์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6
ศึกษาหลักสูตร มีวิธีการสร้าง โดยศึกษาต�ำรา เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีโครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับตัว
ชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ สาระที่ 1 สิ่งมี
ชีวิตกับกระบวนการด�ำรงชีวิต ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์
ด้วยปัญญาและน�ำข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยมีขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1. จุดประกายความคิด
( Sparkling ) 2. สะกิดให้คน้ คว้า ( Searching ) 3. การ
ลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ (Doing by learning)
4. สรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน (The knowledge
and the records) 5. น�ำเสนอผลงาน (Presentation)
จากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ จากนัน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน
5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ

หน้าที่ 132

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สอดคล้ อ ง องค์ ป ระกอบของแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
(IOC:Index of item objective congruence) โดย
เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ผลการพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนกาสอน พบว่าค่า IOC
อยู่ระหว่าง 4.20 - 4.80 ถือได้ว่าแผนการสอนมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องตามเนือ้ หาและโครงสร้าง รวมทัง้
น�ำแผนการสอนทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง(Try-out)
กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่ได้เรียน
เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ เพื่อหาข้อบกพร่อง ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน ใบกิจกรรม
ข้อค�ำถาม ความยากง่ายของกิจกรรมและแบบประเมิน
ผล ความเหมาะสมของระยะเวลากับการท�ำกิจกรรมใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และปัญหาที่เกิดจากการใช้
แผนการสอน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขใหม่ ความเหมาะสม
ของเวลาการท�ำกิจกรรม การท�ำใบงาน ให้เหมาะสมขึ้น
2. แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้น
พืน้ ฐานมีวธิ กี ารสร้างโดยศึกษาจากต�ำรา เอกสารเกีย่ วกับ
การวัดและการประเมินผล วางโครงสร้างของแบบทดสอบ
การวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานใน
แต่ละเนื้อหา พฤติกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 8 พฤติกรรม จ�ำนวน
32 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแบบทดสอบวั ด ทั ก ษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน�ำ จากนั้น
เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านเพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถาม เนื้อหา กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
(IOC: Index of item objective congruence) ซึ่ง
ให้คะแนนข้อค�ำถามแต่ละข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ .50 ขึน้
ไปได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 -1.00 ซึ่งถือได้ว่ามีความ
สอดคล้อง ตามเนื้อหา โครงสร้าง หลังจากนั้นน�ำแบบ
ทดสอบไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ คยเรียน

เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ มาแล้ว ตรวจคะแนน หาความ
ยากง่าย และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยใช้เทคนิค 27% โดย
เลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20
-.80 และมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง .26 -.69 และได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
อยู่ระหว่าง .21-.63 ได้ท�ำการคัดเลือกข้อสอบวัดทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน16 ข้อ ที่
มีความสอดคล้องตามเนื้อหา โครงสร้าง ตั้งแต่ .50 ขึ้น
ไป มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และมีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป น�ำแบบวัดทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร
KR 20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76
3. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิธีการสร้าง
โดยศึก ษาจากต�ำรา เอกสารเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผล วางโครงสร้างของแบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในแต่ละเนื้อหา พฤติกรรมการเรียน
รู้ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3
พฤติกรรม ได้แก่ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์ความ
ส�ำคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จ�ำนวน 30 ข้อ เสนอ
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
แนะน�ำ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจ
สอบความสอดคล้อง ระหว่างข้อค�ำถาม เนื้อหา กับจุด
ประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC: Index of item objective
congruence) ซึ่งให้คะแนนข้อค�ำถามแต่ละข้ออย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 -1.00
ซึง่ ถือได้วา่ มีความสอดคล้อง ตามเนือ้ หา โครงสร้าง หลัง
จากนั้นน�ำแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เคยเรียนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ มาแล้ว ตรวจ
คะแนน และวิเคราะห์หาความยากง่าย และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก โดยใช้เทคนิค 27% โดยเลือกข้อสอบทีม่ คี า่ ความ
ยากง่าย ที่มีค่าอยู่ระหว่าง . 20 -.80 และมีค่าอ�ำนาจ
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จ�ำแนกตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป ได้ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง .20
-.70 และได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .21 - .63 ได้
ท�ำการคัดเลือกข้อสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ น�ำมา
เป็นแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จ�ำนวน20ข้อ
ทีม่ คี วามสอดคล้องตามเนือ้ หา โครงสร้าง ตัง้ แต่ .50 ขึน้
ไป มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และมีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป น�ำแบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดวิเคราะห์เรียนไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR 20
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74
4. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ มีวิธีการสร้างโดยศึกษาจากต�ำรา เอกสาร
เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล วางโครงสร้างของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละเนื้อหา
พฤติกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 3 พฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ความจ�ำ
ความเข้าใจ การน�ำความรู้ไปใช้ จ�ำนวน 60 ข้อ เสนอ
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
แนะน�ำ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจ
สอบความสอดคล้อง ระหว่างข้อค�ำถาม เนื้อหา กับจุด
ประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC: Index of item objective
congruence) ซึ่งให้คะแนนข้อค�ำถามแต่ละข้ออย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค�ำถามที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 -1.00
ซึง่ ถือได้วา่ มีความสอดคล้อง ตามเนือ้ หา โครงสร้าง หลัง
จากนั้นน�ำแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่เคยเรียนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ มาแล้ว ตรวจ
คะแนน และวิเคราะห์หาความยากง่าย และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก โดยใช้เทคนิค 27% โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่าย ทีม่ คี า่ อยูร่ ะหว่าง .20 -.80 และมีคา่ อ�ำนาจ
จ�ำแนกตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป ได้ความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง . 20
- .76 และได้ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง .26 - .68 ได้
ท�ำการคัดเลือกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจ�ำนวน
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30 ข้อ ที่มีความสอดคล้องตามเนื้อหา โครงสร้าง ตั้งแต่
.50 ขึ้นไป มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และมี
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป น�ำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR
20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72

วิธีดำ�เนินการรวบรวมข้อมูล
1. ท�ำการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน ( Pre – test)
ด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน 16 ข้อ แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จ�ำนวน
20 ข้อ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่องระบบร่างกายมนุษย์จ�ำนวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
บันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญากับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลา 32ชั่วโมง
3. ท�ำการทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post – test)
ด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน 16 ข้อ แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จ�ำนวน
20 ข้อ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรือ่ งระบบร่างกายมนุษย์จำ� นวน 30 ข้อฉบับเดียวกัน น�ำ
คะแนนวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียน
น�ำคะแนนที่ได้วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะ
กระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐาน ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องระบบร่างกาย
มนุษย์ โดยใช้สูตร t-test for Dependent Samples
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
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สรุปผลการวิจัย
ทั ก ษะกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐาน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ทั ก ษะกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐาน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา
สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เป็นกิจกรรมที่เกิด
จากการเรียนรู้การมุ่งเน้นการเรียนรู้จากปฏิบัติในการ
สร้างความรู้ผู้เรียน ลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา โดย
อาศัยสื่อและเทคโนโลยี บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในการจัดการเรียนรู้หรือบริบททางต่างๆที่ท�ำให้เกิดการ
สร้างความรู้ มีความหลากหลาย (Diversity) มีทางเลือก
(Choice) และมีความเป็นกันเอง (Congeniality) จะมี
ผลท�ำให้ผเู้ รียนต้องใช้ความคิด และมีความกระตือรือร้น
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง กิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานขึ้น
โดยได้การจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนอย่างเช่นใน
กิจกรรม เรื่อง ชีพจรของฉันรู้ตามที่อยู่ในแผนการจัดกิจ
กกรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในกิจกรรม
ผู้เรียนเกิดทักษะการสังเกต ในขณะที่ก่อนและหลังการ
วิง่ นักเรียนสังเกตการเต้นของหัวใจ จากนัน้ ผูเ้ รียนวัดการ
เต้นของหัวใจ และการค�ำนวณค่าเฉลี่ยการเต้นของหัวใจ

ตลอดจนผู้เรียนได้ลงความเห็นจากข้อมูล และสรุปผล
น�ำเสนอกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งผลให้เกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานสอดคล้อง
กับงานวิจัย สธน เสนาสวัสดิ์ (2549, หน้า 1) การศึกษา
ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์เรือ่ งสิง่ แวดล้อมตามแนวทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา พบว่าผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท�ำโครงงานอย่างมี
กระบวนการจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญายังเป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานจาก
การลงมือปฏิบัติ ท�ำให้เกิดความรู้ การเรียนรู้ที่เกิดจาก
การสร้างพลังความรูใ้ นตนเองและด้วยตนเองของผูเ้ รียน
ผูเ้ รียนมีโอกาสได้สร้างความคิดส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดการ
คิด ดังในกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน เริ่มด้วย
จุดประกายความคิด (Sparkling) ผู้เรียนได้คิดจาก
การเปิดค�ำถามเข้าสู่บทเรียน จากนั้นสะกิดให้ค้นคว้า
(Searching) ในขั้นนี้แต่ละกลุ่มได้คิดจากการวางแผน
งานเพื่อที่น�ำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Doing by
learning)ในขั้นนี้ผู้เรียนคิดหาข้อสรุป จากการหาค�ำ
ตอบ ความรูจ้ ากผลงานทีเ่ กิดจากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ จาก
นั้นผู้เรียนได้องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานและการปฏิบัติ
สรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน (The knowledge
and the records) เพื่อให้เกิดความคงทนของความรู้
ที่ได้ ความรู้ที่ได้ น�ำเสนอผลงาน (Presentation) ออก
มาในรูปแบบต่างๆเช่นผู้เรียนได้น�ำเสนองานในรูปแบบ
น�ำเสนอหน้าชั้นเรียน น�ำเสนองานเป็นละครเรื่องสารเสพ
ติดซึ่งผู้เรียนคิดและต่อยอดของชิ้นงานและยังน�ำเสนอ
งานโดยใช้สื่อที่อยู่ในรูปแบบของรูปธรรมในการน�ำเสนอ
เช่นกิจกรรมเรื่อง การหายใจ-เข้าออก ผู้เรียนได้น�ำเพื่อน
ในกลุ่มมาเป็นสื่อในการอธิบายและน�ำเสนอ การคิดวิธี
น�ำเสนอเองและได้จากปฏิบัติตามแผนที่วางไว้การกระ
บวนการนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ล�ำดับ
เรือ่ งราว เหตุการณ์ การแยกแยะ นอกจากนีผ้ ลการเรียนรู้
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ที่ผู้เรียนได้ โดยวัดผลการแบบทดสอบการวัดการคิด
วิเคราะห์ความส�ำคัญ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ โดยผู้เรียนได้ท�ำผลรวมคะแนน ก่อนเรียนมีค่า
เท่ากับ 216 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน 385 คะแนน
ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เพียเจต์ ซึง่ ตรงกับทฤษฎีทางสติปญ
ั ญาล�ำดับขัน้ ที่ 4 คือ
ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational
Stage) ซึ่งเด็กในวัยอายุ 11-15 ปี นี้สามารถคิดหาเหตุ
ผลนอกเหนือจากข้อมูลทีม่ อี ยู่ คิดแบบผูใ้ หญ่คดิ แบบนัก
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัย ธณัฐพร จันทร์แสง
(2551) การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Constructionism) โรงเรียน
บ้านสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ หลังเรียนสูง
ขึ้นกว่าก่อนเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญามีกระบวนการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน และกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น
นั้น ส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วนั้น ยังส่งผลให้ผู้
เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ เรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้
นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการสร้างความ
รู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอน
ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดจากการเปิดค�ำถาม และวางแผน
ร่วมมือน�ำเสนอแผนงานแสดงความคิดเห็น อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม แสวงหาข้อมูล จาก
แหล่งเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท�ำ สรุปเป็น
องค์ความรู้ น�ำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นประกอบ
ด้ ว ยในแต่ ล ะกิ จ กรรมยั ง มี ก ารวั ด ผลประเมิ น ผลจาก
พฤติกรรมกลุ่ม ผลงาน และทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
ในแต่ละกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ท�ำให้เกิดความรู้
จากกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของพินิจ
พินิจพงศ์ (2553) ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียตาม
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ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญาเรือ่ งทฤษฎีบท
พีทาโกรัส พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน
นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจ
กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือ ในการท�ำกิจกรรม
เป็นอย่างดี ร่วมกับตอบค�ำถามแสดงความคิดเห็น กล้า
แสดงออก เช่น มีพฤติกรรมนักเรียนบางคนที่เรียนปกติ
นักเรียนจะหลับในห้องเรียนและชอบอ่านหนังสือนอก
เวลาในห้องเรียนร่วมทั้งเวลาเรียน เมื่อนักเรียนได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา นักเรียนมีบทบาทเป็นผูน้ ำ� และน�ำ
เสนองานที่ได้รับผิดชอบเป็นอย่างดี มีความรับผดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนสามารถท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา ผูเ้ รียนมีความ
สนุกในการเรียน สนใจทีจ่ ะถามงานในการท�ำกิจกรรมครัง้
ต่อไป ติดตามผลงานตนเอง นอกจากนีผ้ เู้ รียนยังเกิดการ
เรียนรูม้ กี ารคิดพัฒนาสร้างสรรค์ชนิ้ งานในการพัฒนางาน
ในแต่ละครั้งต่อยอดชิ้นงาน เช่น การแสดงละครในเรื่อง
สารเสพติด ซึ่งในใบงานนั้นให้ผู้เรียนจัดท�ำป้ายนิเทศ
จากสารเสพติดและผู้เรียนยังน�ำเสื้อที่ไม่ใช้แล้วน�ำมาจัด
ท�ำเป็นพื้นหลังในการน�ำเสนอแผนภาพระบบอวัยวะใน
ร่างกายเรื่องระบบขับถ่ายและน�ำเสนอโดยใส่เสื้อที่จัดท�ำ
น�ำเสนอ และผู้เรียนยังภาคภูมิใจในผลงานตนเองและส่ง
ผลให้ผู้เรียนน�ำไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ด้วย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา นั้นในด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
และพยายามสูงเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ให้
เวลาทุ่มเทกับงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากงาน ผู้เรียน
ท�ำความเข้าใจเรียนรู้กับขั้นกระบวนการเรียนการสอน
ด้านครูผสู้ อนอ�ำนวยความสะดวกชีแ้ นะแนวทางให้กบั ผู้
เรียนคอยติดตามงาน คอยให้ก�ำลังใจ ส่วนในด้านอื่นนั้น
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บรรยากาศการเรียนสอน แหล่งเรียนรูท้ อี่ ยูใ่ นสถานศึกษา
เวลาในกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ากและเอือ้ ต่อการจัด
กิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนต่อเนื่อง 5 ขั้นตอนในการเรียนรู้ ซึ่งในแต่ละขั้น
ตอน เริม่ ด้วย จุดประกายความคิด (Sparkling) จากนัน้
สะกิดให้คน้ คว้า (Searching) การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการ
เรียนรู้ (Doing by learning) สรุปความรู้และเก็บบันทึก
ผลงาน (The knowledge and the records) น�ำเสนอ
ผลงาน (Presentation) ในแต่ละขัน้ ตอนผูเ้ รียนให้ความ
สนใจในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันออกไป ขั้นตอนที่ผู้
เรียนให้ความสนใจและประสบผลส�ำเร็จกับผู้เรียนคือขั้น
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Doing by learning)
และการน�ำเสนอผลงาน (Presentation) ขั้นนี้ผู้เรียนให้
เวลาและความส�ำคัญมากเพื่อให้เกิดชิ้นงานและได้เรียน
รู้ไปกับชิ้นงาน ด้านการน�ำเสนอผลงานนั้นผู้เรียนจะมี
วิธีการน�ำเสนอที่แตกต่างกันออกไปและมีการพัฒนาขึ้น
ในแต่ละกิจกรรม ส่วนขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่ยังไม่
ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควรกับผู้เรียนคือสะกิดให้ค้นคว้า
(Searching) เพราะผูเ้ รียนยังท�ำงานกลุม่ และการน�ำเสนอ
แผนงานที่วางไว้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ท�ำความเข้าใจจากใบ
งานช้า ครูต้องคอยแนะน�ำเสมอ และใช้เวลาในขั้นตอน
นี้มากเกินไปส่งผลกระทบต่อขั้นตอนต่อไป
จากการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกาย
มนุษย์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังโดยการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ย
ปัญญา มีขนั้ ตอนต่อเนือ่ ง 5 ขัน้ ตอน จากการจัดกิจกรรม
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนลงมือปฏิบตั เิ กิดการเรียน
รู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้น
พืน้ ฐาน ในระหว่างทีผ่ เู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั นิ นั้ ผูเ้ รียนเกิด

ทักษะการคิด เมื่อผู้เรียนได้คิดจากการเรียนรู้ และสร้าง
เป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้องค์ความรู้คงทนผู้
เรียนได้บันทึกและสรุปในรูปแบบผลงาน และน�ำเสนอใน
รูปแบบต่างๆ ส่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและคงทน คือผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกาย
มนุษย์

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรท�ำการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความ
รู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่เกิดปัญหา
1.2 ในการน�ำรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ครูผสู้ อนควรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เช่น จ�ำนวนนักเรียนต่อกลุ่ม การก�ำหนดบทบาทของ
นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ตาม
คิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ครูควร
มีการเสริมแรงให้ค�ำชมเชย ให้ก�ำลังใจ เพื่อการกระตุ้น
และจูงใจให้กับนักเรียนสนใจมากขึ้น ท�ำให้ผู้เรียน เรียน
วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข
1.4 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ใช้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาต้องใช้เวลา
มากในการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ชิ้นงานที่
จะเกิดกับผูเ้ รียน เข้าใจเนือ้ งาน และทฤษฎีให้มาก ให้เวลา
กับงานศึกษาค้นคว้าให้มากเกิดผลดีแก่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ใช้ตามแนวคิด
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยปั ญ ญา ช่ ว ยให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยได้ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง ท�ำการทดลองด้วยตนเอง และการที่ผู้เรียน
ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
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และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติการทดลองอีกด้วย เกิดความรู้ความเข้าใจของ
เนือ้ หาดังนัน้ ควรมีการวิจยั โดยใช้ตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในรายวิชาวิทยาศาสตร์
อื่นๆที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม เช่น ศิลปะ การงาน
และเทคโนโลยี
2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ใช้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
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ในตัวแปรอื่น เช่น การคิดสังเคราะห์เพราะสามารถน�ำสิ่ง
ต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ในวิชาอืน่ และเกิดประโยชน์ตอ่ ชีวติ
ประจ�ำวันของนักเรียน
2.3 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบที่หลาก
หลาย ส� ำ หรั บ การตรวจสอบวิ ธี ก ารสร้ า งความรู ้ ข อง
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ สภาพ และปัญหาการบริการของกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา และศึกษาแนวทาง
การพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง เรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ และด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ผูร้ บั บริการ ตามล�ำดับ
2. เปรียบเทียบสภาพการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ปัญหาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลาง เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการเข้าใจ
และรูจ้ กั ผูร้ บั บริการ ด้านความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านความน่าเชือ่ ถือ ยกเว้น
ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับน้อย
4. เปรียบเทียบปัญหาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม
เพศ โดยรวม ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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นัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
5. แนวทางการพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 1)
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรเพิ่มจ�ำนวนที่นั่งรอรับบริการ 2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ควร
ฝึกทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ขอรับบริการเข้าใจได้ง่าย 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ควรเพิ่มจ�ำนวนเจ้า
หน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับจ�ำนวนผูร้ บั บริการ 4) ด้านความน่าเชือ่ ถือ เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ ควรมีการหมุนเวียนงานเพือ่ ให้
สามารถท�ำงานแทนกันได้ และ 5) ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ควรให้ค�ำแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในแบบกัลยาณมิตรและควรเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ
คำ�สำ�คัญ : สภาพ ปัญหา/ แนวทางการพัฒนาการบริการ/ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract
The purposes of this research were to study and compare practice and problems of services
of Registrar’s office at Burapha University as classified by sex, level and group of major of study
of students and to study guidelines for the development of the services of Registrar’s office. The
sampling was 381 students at Burapha University. The instruments used in this research were
questionnaires and interview guide. For the analysis of the data, frequency, percentage, mean
(x), standard deviation (SD), One-Way ANOVA and content analysis were used.
As a result of this research, it was found that:
1. In general and in each particular aspect the practice services of Registrar’s office were
found at a moderate level. Trust was ranked first, followed by Tangibles, Reliability, Responsive
and Empathy, respectively.
2. When compare the services of Registrar’s office, as classified by sex, level and group of
major of study, it was found no significance difference in the statistics.
3. Problem of the services of Registrar’s office, in general, were found at a moderate level,
when considering in each particular aspect, all were found at a moderate level, except, Assurance,
were found at a low level, Responsive was found the highest, followed by Empathy, Reliability,
Tangibles and Assurance, respectively.
4. Compare the problem of the services of Registrar’s office, as classified by sex, found
that: Responsive, Assurance and Empathy, were significant differences at the significant level of
.05, as classified by level, for over all, it was significant differences at the significant level of .05,
when classified by group of major, for over all and each particular, there were no significance
in terms of statistics.
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5. The guidelines for development of the services of Registrar’s office were: 1) Tangibles,
the office should provide more sitting seat for students. 2) Reliability, the office should train the
office personnel to be more effective in communication skills. 3) In terms of responsiveness, the
office should allocate more personnel to serve student. 4) For Assurance, the office should rotate
personnel who work in different duties, so that every personnel can work effectively in different
duty. 5) Empathy, the officers should suggest the correct methods by being friendly and openmind, and to accept the opinion of students.
Keywords : SITUATION PROBLEMS/ GUIDELINES FOR DEVELOPING SERVICES/ REGISTRAR’S
OFFICE, BURAPHA UNIVERSITY

บทนำ�
การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาจะต้องใช้
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา
ประเทศ การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาเพื่อให้การ
ศึกษามีคุณภาพต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
แรกทีต่ งั้ อยูใ่ นส่วนภูมภิ าคของประเทศได้รบั การยกฐานะ
จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนเป็นมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึ ก ษาเดิ ม เป็ น งานทะเบี ย นและสถิ ติ
นิสิต สังกัดกองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับ
กอง สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี ประกาศจั ด ตั้ ง กอง
เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 สายการบังคับบัญชาขึ้น
ตรงหัวหน้าส�ำนักงานอธิการบดี โดยการก�ำกับของรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองทะเบียนและประมวลผลการ
ศึกษา เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
และสถิติการศึกษาของนิสิต ตั้งแต่แรกเข้าจนส�ำเร็จการ
ศึกษา ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
และประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่นิสิต
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จึงต้องติดต่อขอใช้บริการ
ของกองทะเบียนฯ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความตระหนัก
ถึงปัญหา และความส�ำคัญในการพัฒนาการบริการให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้ น�ำมาใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกองทะเบียนฯ
ให้มคี ณ
ุ ภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริการของกองทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพการบริการ กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา
3. เพือ่ ศึกษาปัญหาการบริการของกองทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการบริ ก าร กอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา
5. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการบริ ก าร
ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา
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สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพการบริ ก ารของกองทะเบี ย นและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา ที่แตกต่างกัน
มีสภาพแตกต่างกัน
2. ปั ญ หาการบริ ก ารของกองทะเบี ย นและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา ที่แตกต่างกัน
มีปัญหาแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน ระหว่างการ
วิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากร ได้แก่ นิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน
51,216 คน จ�ำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
41,028 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 10,137
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555) กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 305 คน
และระดับบัณฑิตศึกษา จ�ำนวน 76 คน รวม 381 คน
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และกลุม่ สาขาวิชา
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
(Tangibles) 2) ความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Reliability)
3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsive) 4)
ความน่าเชื่อถือ (Assurance) 5) การเข้าใจและรู้จัก
ผู ้ รั บ บริ ก าร (Empathy) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ
ข้อมูล มี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาการบริการของกองทะเบียนและประมวล
ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ตอน
ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�ำถามแบบเลือกตอบ ตอนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสภาพ ปัญหาการบริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นค�ำถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating

Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท จ�ำนวน 30 ข้อ ฉบับ
ที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการบริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพื่อใช้สัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 3 กลุม่ จ�ำนวน 23 คน ได้แก่
1) กลุ่มผู้บริหาร จ�ำนวน 9 คน 2) กลุ่มอาจารย์ จ�ำนวน
9 คน 3) กลุ่มนิสิต จ�ำนวน 5 คน ซึ่งข้อค�ำถามได้จาก
ข้อมูลที่ผู้วิจัยวิเคราะห์มาแล้วในแบบสอบถามตอนที่2
โดยน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบความเรียง

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริ ก ารของกองทะเบี ย นและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
2. เปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ก ารของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา โดย
รวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
3. ปั ญ หาการบริ ก ารของกองทะเบี ย นและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
4. เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการบริ ก ารของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตามเพศ พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการเข้าใจและรู้จัก
ผูร้ บั บริการ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ�ำแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และ
จ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 1.1) ด้านความเป็นรูป
ธรรมของการบริการ พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ที่ตั้ง
ส�ำนัก งานมีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ตั้งอยู่ในส�ำนักงาน
อธิการบดี ซึ่งมีหน่วยงานที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อประสานงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน จึงท�ำให้
ผู้มาขอรับบริการเกิดความสะดวกในการติดต่อขอใช้
บริการ แต่เนื่องจากอาคารส�ำนักงานอธิการบดี มีสถาน
ที่ที่จ�ำกัดจึงท�ำให้เกิดความคับแคบ เมื่อมีนิสิตมาติดต่อ
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการให้บริการที่
ดีของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2553) กล่าวว่า
สถานที่ในการให้บริการที่ดีนั้นจะต้องมีความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีจุดบริการที่เหมาะสมแก่ผู้
มารับบริการ มีป้ายบอกขั้นตอนการขอใช้บริการอย่าง
ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ลีลา
เทพินทร์ และพัชญา มาลือศรี (2554) ได้ท�ำการศึกษา
การประเมินระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจ�ำลอง Servqual พบว่า การ
รับรู้ในการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
อยู่ในระดับปานกลาง 1.2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีคะแนน
เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะ
สม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กองทะเบียนและประมวลผลการ
ศึกษาได้ก�ำหนดวันในการรับเอกสารไว้ในแบบฟอร์ม
ค�ำร้องอย่างชัดเจน รวมถึงเวลาในการเปิด-ปิด ส�ำนักงาน
จะค�ำนึงถึงชั่วโมงเรียนของนิสิตเป็นหลัก โดยเปิดให้
บริการตลอดเวลานิสิตจึงสามารถมาติดต่อขอใช้บริการ
ได้ทุกช่วงเวลาตลอดวัน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติในการ
ให้บริการ แต่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเอกสารบางอย่างที่ผู้มา
ขอใช้บริการเป็นเอกสารที่ต้องใช้เวลาในการออกเอกสาร
อภิปรายผล
นานกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนด จึงท�ำให้ผู้รับบริการยังไม่
1. สภาพการบริ ก ารของกองทะเบี ย นและ ประทับใจในบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและ ศุภนิตย์ โชครัตนชัย (2536, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การ

5. แนวทางการพั ฒ นาการบริ ก ารของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถสรุปได้ดงั นี้ 5.1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ส�ำนักงานทีใ่ ห้บริการในปัจจุบนั มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด ค่อน
ข้างคับแคบ จึงไม่สะดวกต่อการให้บริการกับผู้มาติดต่อ
ขอใช้บริการ ทีน่ งั่ เพือ่ รอรับบริการมีไม่เพียงพอ 5.2) ด้าน
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ�ำนวนจ�ำกัด
โดยในแต่ละวันต้องท�ำหน้าที่ให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อ
ประสานงานกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
เป็นจ�ำนวนมากดังนัน้ บางครัง้ ความเหนือ่ ยล้า และความ
เคร่งเครียดในการท�ำงานก็อาจท�ำอารมณ์ของผูใ้ ห้บริการ
บางท่านดูเหมือนจะไม่พร้อมหรือไม่เต็มใจทีจ่ ะให้บริการ
5.3) ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ อาจยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ หรือแก้ปญ
ั หาให้
กับผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็วมากนัก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้มาใช้บริการมีจ�ำนวนมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวน
น้อย จึงท�ำให้การแก้ปญ
ั หาของผูม้ าขอรับบริการจึงยังไม่
สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการ 5.4) ด้านความ
น่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยส่วนใหญ่จะมีความน่า
เชือ่ ถือ มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านเป็นอย่าง
ดี แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทน
กันในบางครัง้ ไม่สามารถได้ขอ้ ยุติ หากสามารถพัฒนาการ
ให้บริการที่เป็นแบบ One-stop Service ได้ จะเป็นการ
ดีมาก เนื่องจากจะลดระยะเวลาของผู้มาติดต่อประสาน
งานลงได้เป็นอย่างมาก 5.5) ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับ
บริการ เจ้าหน้าที่ควรให้ค�ำแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องในแบบกัลยาณมิตร และควรเปิดใจรับฟังข้อเสนอ
แนะหรือความคิดเห็นของผูม้ าใช้บริการ ทัง้ นีผ้ ใู้ ห้บริการ
จึงควรได้รับการพัฒนาด้านจิตบริการและการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กันไป
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บริการเป็นการกระท�ำทีเ่ กิดจากจิตใจทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความ
ปรารถนาดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร
มีน�้ำใจไมตรี ให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค แก่ผู้บริการ ซึ่งการบริการที่รวดเร็ว
และบริการทันตามก�ำหนดเวลาเป็นการสร้างความพึง
พอใจให้เกิดขึน้ แก่ผมู้ าติดต่อขอใช้บริการ 1.3) ด้านการ
ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ สามารถเข้าถึง
บริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนทั้งนี้อาจเป็นเพราะกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีการจัดท�ำเว็บไซต์
ส�ำหรับให้บริการทางด้านการศึกษา ซึ่งนิสิตที่อยู่ไกล
สามารถดาวโหลดค�ำร้องแบบฟอร์มการใช้บริการต่าง ๆ
ผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถท�ำรายการลงทะเบียนหรือ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทะเบียนและสถิตินิสิต
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีความสะดวกไม่
ยุ่งยากซับซ้อน แต่อาจเป็นเพราะมีจ�ำนวนผู้เข้าใช้ระบบ
มาก จึงท�ำให้บางครั้งระบบขัดข้อง ผู้ขอใช้บริการจึงไม่
สามารถเข้าใช้ระบบได้ในบางขณะ จึงท�ำให้คุณภาพการ
บริการยังอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วาสนา แสนโภคทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของนิสติ ต่อบริการของหน่วยทะเบียนและประมวล
ผล คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจที่จะอ�ำนวย
ความสะดวกในด้านการตอบค�ำถามต่าง ๆ แต่ในช่วงของ
การเปิดภาคการศึกษามีนิสิตจ�ำนวนมากมาติดต่อขอรับ
บริการ จึงอาจเกิดความล่าช้าในการให้บริการ ผูใ้ ช้บริการ
จึงอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริการได้ เนื่องจาก
แต่ละบุคคลย่อมมีความรู้สึก นึกคิด และมีปัญหาที่แตก
ต่างกัน 1.4) ด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษามี
จิตบริการ เมื่อมีผู้มาติดต่อขอใช้บริการจึงให้บริการด้วย
ความเต็มใจ ถึงแม้ว่าเรื่องที่ติดต่อจะไม่ใช่ภาระหน้าที่

ของตน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ติดภารกิจ หรือลางาน แต่อาจ
เป็นเพราะในบางเรื่องที่นิสิตติดต่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง จึงท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงท�ำให้
การบริการเกิดความล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พอร์ตเตอร์ (Porter, 1961) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นตัวแปรส�ำคัญในการประเมินคุณภาพของ
การบริการ หากกิจการใดน�ำเสนอบริการที่ดี มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของลูกค้า ก็ยอ่ ม
ส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจต่อบริการนัน้ และมีแนว
โน้มจะใช้บริการซ�้ำอีกต่อ ๆ ไป คุณภาพของการบริการ
ที่จะท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการบริการที่
ปรากฏ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการบริการ ความ
เต็มใจที่จะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถใน
การให้บริการด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น
1.5) ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ โดยรวมและราย
ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
เจ้าหน้าทีม่ คี วามกระตือรือร้นทีจ่ ะให้บริการ ทัง้ นีอ้ าจเป็น
เพราะกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีการจัดเวร
ประจ�ำวัน เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ตลอดทุก
ช่วงเวลา เมื่อมีผู้มาขอใช้บริการจึงให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้น และเต็มใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางคนปฏิบัติงาน
มาเป็นระยะเวลานานหลายปี ในแต่ละวันจึงได้พบกับ
ปัญหาที่หลากหลาย จึงเข้าใจว่าผู้รับบริการแต่ละคน
ต้องการขอรับบริการในเรื่องใด จึงใช้ภาษาสื่อสารที่ผู้รับ
บริการเข้าใจง่ายด้วยความคล่องแคล่ว แต่ในบางครั้ง ผู้
ขอใช้บริการแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน จึงอาจท�ำให้
การบริการในบางครั้งไม่ตรงกับความต้องการของผู้มา
ขอรับบริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์
เถาทอง (2547) ได้ท�ำการศึกษาคุณภาพของการบริการ
ของบุคลากรส�ำนักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และ
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เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ข้อแนะน�ำที่ท่าน
ต้องการได้รวดเร็ว
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริการของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
2.1) จ�ำแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นเพศ
ใด กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ก็ให้บริการ
ในรูปแบบเดียวกัน มีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งว่าเป็น
เพศหญิง หรือชาย นิสิตที่มารับบริการจึงเกิดความพึง
พอใจในคุณภาพของบริการไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เมทินี พงษ์เวช (2544) กล่าวว่า เพศ
ถู ก ก� ำ หนดโดยเงื่ อ นไขทางสั ง คมหรื อ วั ฒ นธรรม ให้
แสดงบทบาทหญิง หรือบทบาทชาย ซึ่งบทบาทดังกล่าว
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ เพศจึงเป็น
เพียงตัวก�ำหนดความเป็นตัวตนของมนุษย์เท่านั้น ดัง
นั้นนิสิตไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิงต่างก็อาจ
มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการหรืออาจมีความรู้สึก
นึกคิดในการบริการไม่แตกต่างกันได้ 2.2) จ�ำแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นนิสิตในระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ต่างก็มาติดต่อขอ
ใช้บริการในเรื่องเดียวกัน นั่นคือ เรื่อง การลงทะเบียน
เรียน เรื่องการช�ำระเงิน หรือแม้กระทั่งการแก้ไขประวัติ
ส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการ
ศึกษาทุกคน ให้บริการโดยไม่เลือกระดับการศึกษา นิสิต
ทุกคนจึงได้รับบริการเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ รัชดา อุดมวิทิต (2540) ได้ศึกษาการรับ
รู้การประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้
ผลิตไฟฟ้า พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการรับรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน 2.3) จ�ำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้ให้บริการกับ
นิสิตทุกกลุ่มสาขาวิชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งกองทะเบียน
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และประมวลผลการศึกษาได้จดั ภาระงานให้กบั เจ้าหน้าที่
แต่ละคนรับผิดชอบดูแลนิสิตต่างคณะกัน เมื่อมีนิสิตมา
ติดต่อที่เคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่เวรประจ�ำวันเคาน์เตอร์จะ
รับบริการในเบื้องต้นก่อน เมื่อเป็นปัญหาที่ให้บริการไม่
ได้ จะจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละคณะเป็นผู้
ตอบปัญหาแทน ซึ่งเป็นผลท�ำให้นิสิตที่มาใช้บริการ ได้
รับการบริการทีต่ รงกับความต้องการ และมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สิริกันยา พัฒนภูทอง (2546) ได้ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจและปัญหาการบริการของผู้ใช้บริการ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นิสติ ทีศ่ กึ ษา
ในกลุม่ สาขาวิชาแตกต่างกัน มีปญ
ั หาการบริการโดยรวม
ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่
แตกต่างกัน
3. ปั ญ หาการบริ ก ารของกองทะเบี ย นและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 3.1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
สูงสุด ได้แก่ สถานที่นั่งรอรับบริการเพียงพอส�ำหรับผู้มา
ใช้บริการ มีระดับปัญหาสูงสุด ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะจ�ำนวน
นิสิตที่มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานที่ตั้งของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตั้งอยู่ในส�ำนักงาน
อธิการบดี ซึง่ มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด ไม่สามารถจะขยายพืน้ ทีอ่ อก
ไปได้ จึงไม่สามารถเพิ่มจ�ำนวนของที่นั่งรอรับบริการได้
จึงท�ำให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการส�ำรวจของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการร่วมกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในด้านความพึง
พอใจของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ชุมชน โดยสัมภาษณ์ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับ
บริการในโรงพยาบาล ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ
การให้บริการ คือ ขอให้เพิม่ ทีน่ งั่ ระหว่างรอการรับบริการ
3.2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีทักษะ
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ในการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย มีระดับปัญหาสูงสุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ในแต่ละวันมีนิสิตมาติดต่อขอใช้บริการ
ในจ�ำนวนทีม่ าก ซึง่ แต่ละคนก็มปี ญ
ั หาทีแ่ ตกต่างกัน บาง
คนอธิบายเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว แต่บาง
คนต้องใช้เวลาในการอธิบายที่ยาวนานจึงสามารถเข้าใจ
ได้ ท�ำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน
เพราะนอกจากจะต้องเข้าใจในความต้องการของผู้รับ
บริการแล้ว ยังต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นส�ำคัญอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พารา
สุรามาน และคณะ (Parasuraman, et al., 1990)
ได้ศึกษาว่า บุคลากรผู้ให้บริการที่มีความรู้ในการให้
บริการ สามารถท�ำให้ผู้รับบริการ เกิดความเชื่อถือมาก
ขึ้น และบุคลากรผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ท�ำให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้ และ
การให้บริการมีความถูกต้อง แม่นย�ำ สม�่ำเสมอ 3.3)
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถ
เข้าถึงบริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีระดับปัญหา
สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองทะเบียนและประมวลการ
ศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยให้ผู้ขอ
ใช้บริการท�ำการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ยังใหม่อยู่ ท�ำให้นิสิตบางคนที่มีความรู้
เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ หรือศึกษาข้อมูล และวิธี
การมาอย่างไม่ดีพอ เกิดปัญหาในการเข้าใช้ระบบ และ
ในบางขณะเมื่อมีผู้ขอใช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่
สามารถเข้าใช้ระบบออนไลน์ได้ จึงเกิดความไม่คล่องตัว
ในการขอใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้ปรับปรุงระบบและพัฒนาวิธีการ
บริการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
งาน โดยน�ำเทคนิคการบริการที่น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้และเน้นการมีส่วนร่วม การกระจายอ�ำนาจ การ
ติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ 3.4) ด้านความน่าเชื่อถือ
โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่

เจ้าหน้าที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย และวิธีปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีระดับปัญหา
สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยบูรพา มีการร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยขึ้นมาจ�ำนวนมาก
ซึ่งในบางระเบียบ ข้อบังคับ เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่ได้
ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงไม่สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่
นิสิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการ
ให้บริการของส�ำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554) ได้กล่าวถึง วิธี
การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพื่อ
ที่จะให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ความรู้ที่มีช่วยแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ 3.5) ด้านการเข้าใจและรู้จัก
ผูร้ บั บริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อทีม่ คี ะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชี้แจงและ
แนะน�ำอย่างเป็นกันเอง มีระดับปัญหาสูงสุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ในการให้บริการนิสิตในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่
ต้องตอบค�ำถามนิสิตเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจท�ำให้เกิด
ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน และนิสิตแต่ละคนก็มี
ปัญหาที่แตกต่างกัน จึงท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึง
ความต้องการของนิสิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐาน
การให้บริการของส�ำนักการศึกษาต่อเนือ่ ง (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้
ให้บริการที่ดี สิ่งที่ผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรก คือ
ความเป็นคนที่รักในงานบริการ เพราะคนที่รักในงาน
บริการจะมีความเข้าใจและให้ความส�ำคัญต่อผู้รับบริการ
มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและเอาใจใส่ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้บริการ
ตรงตามความต้องการ
4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริการของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
4.1) จ�ำแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และ
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ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ
แตกต่างทางเพศ ท�ำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 45) กล่าว
ว่า โดยธรรมชาติแล้วเพศหญิงและเพศชายมีลกั ษณะแตก
ต่างกัน ไม่เพียงแต่รปู ร่างเท่านัน้ นิสยั ใจคอ ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ การควบคุมอารมณ์และอื่น ๆ ก็มีส่วน
แตกต่างกัน ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
และด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้ให้
บริการกับนิสติ ทุกเพศ โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ และนิสติ
ทีม่ าขอใช้บริการจะมีปญ
ั หาในลักษณะเดียวกัน การให้คำ�
แนะน�ำจึงมีในรูปแบบเดียวกัน นิสิตที่มีเพศต่างกัน จึง
รับรู้ถึงปัญหาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ นุชนารถ มโนมัย (2549 อ้างถึงใน หัทยา แก้วกิ้ม,
2554) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการ
ตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริจาคโลหิตที่มี
เพศต่างกันมีผลต่อระดับความความคาดหวังและการรับ
รูต้ อ่ คุณภาพบริการไม่ตา่ งกัน 4.2) จ�ำแนกตามระดับการ
ศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติ เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตที่มีระดับการศึกษาที่
ต่างกัน หรือสาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด
ค่านิยมอุดมการณ์ รสนิยม และความต้องการแตกต่างกัน
ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์ เอื้อวัฒนา (2542,
หน้า 96-101) พบว่า ระดับการศึกษาทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา
และผูท้ มี่ กี ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจด้าน
อัธยาศัยการให้เกียรติของผูใ้ ห้บริการ ส่วนด้านความเชือ่
มัน่ ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือ และด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ไม่แตก
ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตไม่ว่าจะอยู่ในระดับการ
ศึกษาใด ต่างก็มีปัญหาในบริการของกองทะเบียนและ
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ประมวลผลไม่แตกต่างกัน 4.3) จ�ำแนกตามกลุ่มสาขา
วิชา พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก เมื่อนิสิตแต่ละกลุ่มสาขาวิชามา
ติดต่อขอใช้บริการ เจ้าหน้าทีก่ องทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา จึงให้คำ� แนะน�ำแก่นสิ ติ ในรูปแบบเดียวกัน นิสติ
อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน จึงมีปัญหาในการให้บริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาไม่แตกต่าง
กัน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สิรกิ นั ยา พัฒนภูทอง
(2546) ได้ศกึ ษาเรือ่ งความพึงพอใจและปัญหาการบริการ
ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบ
ว่า นิสติ ทีศ่ กึ ษาคณะแตกต่างกัน มีปญ
ั หาการบริการโดย
รวมของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่แตกต่างกัน
5. แนวทางการพั ฒ นาการบริ ก ารของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
พบว่ า 5.1) ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร
ส�ำนักงานที่ให้บริการในปัจจุบันมีพื้นที่จ�ำกัด ค่อนข้าง
คับแคบ จึงไม่สะดวกต่อการให้บริการกับผู้มาติดต่อขอ
ใช้บริการ ที่นั่งเพื่อรอรับบริการมีไม่เพียงพอ จึงควรมี
สถานที่ตั้งที่แยกส่วนออกมา โดยให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่
เพียงพอต่อการให้บริการ มีป้ายชี้แจงหลักเกณฑ์หรือวิธี
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเพือ่ สร้างความเข้าใจส�ำหรับผูม้ าใช้บริการ
มีที่นั่งรอที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
ธีรวรรณ รุ่งเรือง (2551) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ของการมีหัวใจบริการ คือ การจัดบรรยากาศ สถานที่
การให้บริการ ให้สะอาด เรียบร้อย บรรยากาศร่มเย็น มี
สถานที่พักผ่อนหรือที่พักรอที่เพียงพอต่อผู้มาติดต่อ
ขอใช้บริการ 5.2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ เจ้าหน้าที่
ให้บริการมีจ�ำนวนจ�ำกัด โดยในแต่ละวันต้องท�ำหน้าที่
ให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองทะเบียน
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และประมวลผลการศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นบาง
ครั้งความเหนื่อยล้า และความเคร่งเครียดในการท�ำงาน
ก็อาจท�ำอารมณ์ของผู้ให้บริการบางท่านดูเหมือนจะไม่
พร้อมหรือไม่เต็มใจที่จะให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ความคิดของ ตรีเพ็ชร์ อ�่ำเมือง (2553) ได้กล่าวว่า
ศิลปะการให้บริการที่ควรยึดถือปฏิบัติ คือ “SERVICE
MIND” ซึ่งเป็นการบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศ คือ 1)
S (Smile) คือ ความยิม้ แย้มแจ่มใส 2) E (Enthusiasm)
คือ ความกระตือรือร้น 3) R (Rapidness) คือ ความ
รวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ 4) V (Value) คือ มีคุณค่า
5) I (Impression) คือ ความประทับใจ6) C (Courtesy)
คือ มีความสุภาพอ่อนโยน และ 7) E (Endurance) คือ
ความอดทน เก็บอารมณ์ 5.3) ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ อาจยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ หรือแก้ปัญหาให้กับผู้มารับบริการได้
อย่ า งรวดเร็ ว มากนั ก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารมี
จ�ำนวนมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนน้อย จึงท�ำให้
การแก้ปัญหาของผู้มาขอรับบริการจึงยังไม่สามารถตอบ
สนองได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา (อาภากร ธาตุโลหะ, 2549) คือ
ภารกิจหลักของฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ การช่วยเหลือผู้บริการให้เข้า
ถึงทรัพยากรสารสนเทศ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตรง
ความต้องการ 5.4) ด้านความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ให้
บริการ โดยส่วนใหญ่จะมีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนกันในบางครั้งไม่
สามารถได้ขอ้ ยุติ หากสามารถพัฒนาการให้บริการทีเ่ ป็น
แบบ One-stop Service ได้ จะเป็นการดีมาก เนื่องจาก
จะลดระยะเวลาของผู้มาติดต่อประสานงานลงได้เป็น
อย่างมาก และควรมีการส่งเจ้าหน้าไปอบรมให้การบริการ
ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดุสิต ขาวเหลือง (2554)

กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้
และทักษะให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.5) ด้านการเข้าใจและ
รู้จักผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ควรให้ค�ำแนะน�ำแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องในแบบกัลยาณมิตร และควรเปิดใจรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ผู้
ให้บริการจึงควรได้รับการพัฒนาด้านจิตบริการและการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่
กันไป ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการให้บริการที่ดีภายใต้
กระบวนการจัดการความรูข้ อง ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(2555) มีหลักการว่า 1) เวลาทุกนาทีมีค่าส�ำหรับผู้รับ
บริการ 2) การให้บริการที่ดี เริ่มจากการให้บริการที่ดีกับ
คนในองค์กรก่อน 3) การให้บริการที่เกินความคาดหวัง
เป็นที่สุดของการบริการ และ 4) การให้บริการที่ดีส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สิ่งเหล่านี้คือจิตบริการที่ผู้ให้
บริการพึงมี

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้จากผล
การวิจัยสภาพการบริการของกองทะเบียนและประมวล
ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีข้อเสนอแนะใน
การน�ำผลการวิจัยไปใช้ได้ ดังต่อไปนี้ 1) ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ควรเพิ่มจ�ำนวนห้องน�้ำส�ำหรับ
ผู้มาใช้บริการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้
มากขึ้น เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ และหมั่นดูแล
รักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ 2) ด้านความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจ
เจ้าหน้ากองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ควรให้
บริการ และจัดเตรียมเอกสารตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอให้
ทันตามก�ำหนดในประกาศแบบฟอร์มค�ำร้อง รวมถึงควร
อธิบายขัน้ ตอนการของใช้บริการให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ 3) ด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ควรเพิ่มจ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ให้บริการให้เพียงต่อความต้องการของผู้รับบริการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีความพร้อมและเต็มใจที่จะให้
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บริการ 4) ด้านความน่าเชือ่ ถือ เจ้าหน้าทีก่ องทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา ควรศึกษาเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย และวิธปี ฏิบตั ใิ ห้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และละเอียด
ถี่ถ้วน เพื่อจะได้ให้ค�ำแนะน�ำผู้มาใช้บริการได้อย่างถูก
ต้อง 5) ด้านการเข้าใจและรูจ้ กั ผูร้ บั บริการ เจ้าหน้าทีก่ อง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ควรให้บริการด้วย
ความเต็มใจ และอธิบายข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการ จากผลการวิจยั ปัญหาการบริการของกอง
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มี
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ได้ ดังต่อไปนี้ 1)
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรเพิ่มจ�ำนวนที่
นั่งรอรับบริการ หรือแยกส่วนงานออกมา เพื่อให้มีพื้นที่
เพียงพอต่อการให้บริการ 2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ
เจ้าหน้าควรฝึกทักษะในการสือ่ สาร เพือ่ ให้ผขู้ อรับบริการ
เข้าใจได้งา่ ย ซึง่ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องเป็นผูท้ ใี่ จเย็น สือ่ สารกับ
ผูข้ อรับบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 3) ด้านการตอบ
สนองต่อผู้รับบริการ ควรมีการตรวจเช็คระบบออนไลน์
อยู่เสมอว่าสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน ในการให้บริการ
ด้านระบบออนไลน์ 4) ด้านความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่
ควรศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ

หน้าที่ 149

ของมหาวิทยาลัยอย่างละเอียด เพือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำมาใช้
ในการแนะน�ำผู้ขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง 5) ด้านการ
เข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ เจ้าหน้าควรให้ความช่วยเหลือ
ชี้แจง และแนะน�ำอย่างเป็นกันเอง กับผู้มาติดต่อขอใช้
บริการ ด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป 1) ควร
ศึกษาสาเหตุและแนวทางพัฒนาของสภาพการบริการ
ของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ 2) ควรศึกษาสาเหตุ
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการบริการของกองทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้าน
การเข้าใจและรูจ้ กั ผูร้ บั บริการ ตามความคิดเห็นของนิสติ
เพศชาย ในเชิงคุณภาพ 3) ควรศึกษาปัญหาด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการตามความคิดเห็นของนิสิต
ปริญญาตรี ในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 4)
ควรศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อปัญหาการบริการและแนวทาง
การพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มุ ่ ง เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานด้ า นการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และหาแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานด้านการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาเก็บข้อมูลเฉพาะคณะ/ วิทยาลัยทีม่ กี ารจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหาร
งานวิชาการที่รับผิดชอบงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 2 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหาร
งานวิชาการที่รับผิดชอบงานวิจัยระดับส่วนงาน ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา จ�ำนวน 9 คน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั การบริหารงานด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีคณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจยั ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการผลิตผลงานวิจยั และมีคณะกรรมการระดับส่วนงานท�ำหน้าที่
บริหารจัดการให้เกิดผลงานวิจัยในส่วนงาน รวมถึงการมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงาน
กลางที่ให้การสนับสนุนการท�ำวิจัย และประสานงานด้านงานส่งเสริมการวิจัยกับส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แนวทางส�ำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย คือ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้บุคลากรเน้นการวิจัยมากกว่าการจัดการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการบริหารงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการทางการศึกษาในด้านอื่น
มากกว่าการจัดการเรียนการสอน อันเป็นการช่วยลดภาระงานสอนของคณาจารย์สง่ ผลให้มเี วลาท�ำวิจยั เพิม่ ขึน้ ในการ
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การวิจยั ควรมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเครือ่ งมือในการวิจยั และ การน�ำเสนอผลงานวิจยั
ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการระดมทุนในการสนับสนุนการท�ำวิจยั ทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชนอันจะ
เป็นการช่วยสร้างเครือข่ายเพือ่ น�ำผลงานวิจยั ไปใช้ได้จริง และมีการจัดตัง้ ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
คำ�สำ�คัญ : การบริหารงานวิจัย/ มหาวิทยาลัยวิจัย
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research aims to study the present situation of Burapha University’s research
administration and seek for ways to improve its efficiency. The author has studied and collected
data from those Faculties at Burapha University, Bang Saen, Chonburi, that offer Post Graduate
courses. A number of qualitative research methods have been used in this study, including a
literature review, an in-depth interview focussing on 2 individuals responsible for university level
research administration and a focus group comprised of 9 of those in charge on the faculty level
from 3 subject groups. Data triangulation has been used along with the content analysis technique.
The study shows that Burapha University’s research administration is exercised via
the Research Promotion Committee responsible for devising policy and steering the research
direction. At faculty level, there exists a similar committee responsible for research outcome
management. There is also a Research Promotion Unit acting as a central organization to support
the research and help coordinate with other organization both inside and outside the university.
An important direction for the university to become a research university is to create a culture
and core value for all academic faculties emphasizing more on research than teaching. It is also
suggested that the university develop a strategy to generate revenue from academic services to
compensate for that from the tuition fees. This will reduce the faculties’ teaching load and hence
allow more time dedicated for research. The main objectives of research funds should emphasize
on equipment investment and international conference travel grants as well as attract funding
from both government and non-government and promote the use of research outcomes for real
implementation. Establishing centers of excellence to expand the research capability and share
resources are also suggested.
Keywords : RESEARCH ADMINISTRATION / RESEARCH UNIVERSITY

บทนำ�
การศึกษามีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ท�ำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหลายด้าน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ
(สังคม จันทร์วิเศษ, 2555) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้าง
ชาติ ใ ห้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทั น ต่ อ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ก าร
ศึกษามีส่วนส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา เป็นกลไกส�ำคัญหนึง่ ในการเพิม่ ศักยภาพของ
ประเทศในเวทีสากลผ่านการสร้างความรู้และนวัตกรรม
ผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลิต

โครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของ
สังคม
มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสถาบัน
ที่เน้นการวิจัยชั้นสูง ตามมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ใน
การประชุมครัง้ ที่ 6/2552 เมือ่ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552 ได้ให้ความเห็นชอบการเลือกกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กลุม่ ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ชัน้ สูง และผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท�ำ
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก
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เน้นการผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทางความคิดของประเทศ
สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่
ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และ
ข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญการด�ำเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงมุ่งศึกษาสภาพการบริหารงาน
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
บูรพาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงข้อมูลยังเป็น
ประโยชน์ในการน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนิน
งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และน�ำเสนอข้อมูลให้
กับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้เป็นแม่บทในการก�ำหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาสูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา

คำ�ถามในการวิจัย
1. สภาพการบริ ห ารงานด้ า นการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการ
วิจัยควรเป็นอย่างไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบถึงสภาพการบริหารงานด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน
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2. เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็น
ข้อมูลส�ำหรับผูบ้ ริหารใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพา และน�ำเสนอข้อมูลให้
กับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้เป็นแม่บทในการก�ำหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาสูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั
ในอนาคตต่อไป

วิธีการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เฉพาะคณะ/ วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัด
ชลบุรี
กลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การ
ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยเจาะจง จ�ำนวน 11 คน
ได้แก่ ผู้บริหารด้านวิชาการที่รับผิดชอบด้านการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 2
คน และระดับส่วนงานในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา จ�ำนวน 9
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยผู้วิจัยมี
การก�ำหนดข้อค�ำถามไว้ลว่ งหน้าเพือ่ การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ผูบ้ ริหารงานวิชาการทีร่ บั ผิดชอบ
งานวิจยั ระดับมหาวิทยาลัย และการสนทนากลุม่ (Focus
Group) ผูบ้ ริหารงานวิชาการทีร่ บั ผิดชอบงานวิจยั ระดับ
ส่วนงานเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานด้านการวิจัย และ
แนวทางการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
บูรพา ในด้านนโยบายการวิจัย ด้านงบประมาณและการ
สนับสนุนการวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ด้านเครือข่ายการวิจัยและด้านบรรยากาศและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก การตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ
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ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวค�ำถามให้ อาจารย์ทปี่ รึกษาได้ตรวจสอบ
และด�ำเนินการปรับปรุงแนวค�ำถามก่อนสร้างค�ำถามให้ผู้
เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไข
ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญและน�ำแบบสัมภาษณ์ที่
ตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับความเห็น
ชอบแล้วจึงน�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้
ให้ข้อมูลหลัก การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึง่ หลังการ
สิน้ สุดสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ผูว้ จิ ยั จะน�ำข้อมูลที่
ได้กลับไปตรวจสอบ เมื่อช่วงเวลา สถานที่และบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างกัน ข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนเดิมหรือ
ไม่โดยรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันดูว่าข้อมูลที่ได้รับจะ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปข้อมูลในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค์ และท�ำการ
วิเคราะห์เชิงเหตุผลเพือ่ ให้ผลการวิจยั มีความชัดเจนใกล้
เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริ ห ารงานด้ า นการวิ จั ย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้ า นนโยบายการวิ จั ย การบริ ห ารงานด้ า น
การวิ จั ย ใช้ รู ป แบบของคณะกรรมการ โดยในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย จะมี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย มี
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนการท�ำวิจัยของส่วนงาน พัฒนาระบบ
กลไกส่งเสริมการบริหารงานวิจยั แก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการสร้างผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับหน่วย
งานภายนอกทัง้ ในและต่างประเทศ และคณะกรรมการใน
ระดับส่วนงานเพื่อบริหารจัดการกระบวนการสร้างงาน
วิจัยตั้งแต่การคัดเลือกผลงาน การอนุมัติการเบิกจ่าย

งบประมาณ การติดตามและประเมินผลงานวิจัย รวมถึง
การสนับสนุนในการตีพมิ พ์ผลงานทัง้ ในและต่างประเทศ
ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพในด้านการวิจัย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ที่จะเป็นฐานในการพัฒนามาตรฐานทางการวิจัย ดังนี้
1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการบูรณการ 2)
การสร้างระบบการจูงใจในการท�ำวิจัย โดยมีแนวคิดใน
การส่งเสริมงานวิจัยโดย 1) ใช้กระบวนการวิจัย พัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความสามารถในระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) ใช้กระบวนการวิจัยในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมบรรยากาศแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ 3) แสวงหาแหล่งทุนจากภาครัฐและเอกชน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเหมาะสม 4) จัดสรร
ทุนสนับสนุนการวิจยั อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการสร้าง
และพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ 5) เผยแพร่ผล
งานการวิจัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 6) สนับสนุน
ทุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 7) วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอกจะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั้งในระดับ
ชาติและนานาชาติ ด้านงบประมาณและการสนับสนุน
การท�ำงานวิจัย มหาวิทยาลัยมีงบประมาณที่ใช้ในการ
วิจัย แบ่งได้ 4 ประเภทตามแหล่งเงินทุนสนับสนุน คือ
1) เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จาก
เงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล 2) เงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากเงิ น
รายได้มหาวิทยาลัย 3) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
รายได้สว่ นงาน 4) เงินอุดหนุนการวิจยั จากเงินสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการ
ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์
พ.ศ. 2553 โดยบุคลากรสายวิชาการจะต้องมีมาตรฐาน
ภาระงานตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดทั้งในด้านภาระงานสอน
และงานวิจัย การส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ที่มาจากการเป็นอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์
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ด้านการท�ำวิจัยและที่มาจากนักศึกษา โดยเฉพาะใน
ระดับบัณฑิตศึกษา การสร้างระบบบ่มเพาะและระบบ
พี่เลี้ยงนักวิจัย การสนับสนุนทุนให้ไปพัฒนาความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก ด้านเครือข่ายการวิจัย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
ตามแนวคิดของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่จะพัฒนาให้เครือข่ายความร่วมมือเป็นโครงสร้างหลัก
ของระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา และเป็นกลไกส่ง
เสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
ภารกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการผลักดันเชิงนโยบายและ
โจทย์ปญ
ั หาของประเทศนอกจากนีม้ หาวิทยาลัยได้มกี าร
ด�ำเนินการลงนามความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ
และองค์กรภายนอกประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการให้บริการทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรรมทางวิชาการ
อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นควรดําเนินการตามความ
ตกลงร่วมมือกับสถานศึกษาชัน้ สูง ทัง้ ในลักษณะทวิภาคี
และพหุภาคี ด้านบรรยากาศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
มหาวิทยาลัยบูรพามีการสร้างบรรยากาศการวิจัยโดยมี
การจัดท�ำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดย
เรื่องแรกที่ก�ำลังด�ำเนินการให้ความรู้คือการตีพิมพ์เผย
แพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การ
จัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้เป็น
เวทีของการน�ำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ได้จัดตั้ง งานส่งเสริมการวิจัยและบัณฑิตศึกษา สังกัด
กองบริการการศึกษา ส�ำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงาน
กลางที่ให้การสนับสนุนการท�ำวิจัย
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการ
วิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู ้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ประเด็ น สภาพการบริ ห าร
งานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปัญหาที่เกิดขึ้น
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จากการบริหารงานในปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ ด้านนโยบายการวิจัย เมื่อ
ศึกษาถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน พบ
ว่า จะมีนโยบายคล้ายคลึงและสอดคล้องกับนโยบายที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่ เช่น นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยโดยเน้นอาจารย์ที่ยังไม่เคยมีการท�ำผลงานวิจัย
นโยบายการผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของคณะ/ มหาวิทยาลัย นโยบายการให้ทนุ ในการน�ำเสนอ
ผลงานการวิจัย นโยบายการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนท�ำผลงานวิจยั นโยบายเกีย่ วกับการให้รางวัลนัก
วิจยั ดีเด่น เป็นต้นและปัญหาทีพ่ บจะเป็นเรือ่ งทีค่ ณาจารย์
ของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาเน้ น การสอนมากกว่ า การท� ำ
วิจัย บางส่วนงานยังไม่มีการก�ำหนดเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์การวิจยั ของมหาวิทยาลัยไว้ชดั เจน ไม่ได้เห็น
ว่างานวิจัยมีความส�ำคัญและมีผลกระทบต่อการท�ำงาน
ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานควรเร่งหามาตรการในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม
และค่านิยม ด้านงบประมาณและการสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ส่วนงานจะต้องน�ำมาตั้งงบประมาณในกองทุนวิจัยส่วน
งานอย่างน้อยร้อยละ 10 จากประมาณการรายรับและมิ
ให้มีการน�ำเงินจากกองทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจอย่างอื่นที่
ไม่เกีย่ วข้องกับการผลิตผลงานวิจยั ซึง่ ในบางปีมกี ารขอ
ทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเป็นจ�ำนวนมาก จนงบประมาณ
ที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอ ในขณะที่บางปีเงินทุนในการวิจัย
มีเหลือ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่คณาจารย์เน้นการ
สอนมากกว่าการท�ำงานวิจัย กอปรกับขั้นตอนการเบิก
จ่ายทุนในการวิจัยต้องปฏิบัติตามระเบียบประกาศของ
มหาวิทยาลัย ที่อาจส่งผลให้นักวิจัยเห็นว่ามีความยุ่ง
ยากในการท�ำวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิจยั เช่น จัดฝึกอบรมนักวิจยั ให้ความรูเ้ กีย่ วกับจริยธรรม
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การวิจัยในมนุษย์และสัตว์ การเขียนเสนอขอโครงการ
วิจัย การเขียนงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ รวมถึงการควบคุม
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้น แผน ก และมี
มาตรการในการแก้ไขโครงสร้างพืน้ ฐานของบุคลากร โดย
การสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ
ใฝ่ในการท�ำวิจัย รวมถึงการสนับสนุนให้คณาจารย์เสนอ
ขอต�ำแหน่งทางวิชาการ โดยมีการมาตรการเร่งบังคับจัด
ท�ำสัญญาจ้างในระยะแรก 3 ปี ระยะที่สอง 5 ปี และหาก
ต้องการต่อสัญญาหลังจาก 5 ปี จะต้องขอต�ำแหน่งผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ จึงจะสามารถต่อสัญญาได้ เพือ่ ให้คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยมีต�ำแหน่งทางวิชาการและมีภาระงาน
วิจัยขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนดไว้ในต�ำแหน่งทางวิชาการ โดย
ส่วนงานเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรก�ำหนดนโยบายให้นัก
วิจัยมีบทบาทเทียบเท่าอาจารย์ผู้สอน ให้ผู้ท�ำผลงาน
วิจัยได้รับค่าตอบแทนในการท�ำวิจัยที่สูงขึ้น เพื่อจูงใจ
ให้คณาจารย์หันมาท�ำงานวิจัยมากกว่าการจัดการเรียน
การสอน และควรมีการปรับสัดส่วนภาระงานวิจัย กับ
ภาระงานสอนใหม่ ให้น�้ำหนักความส�ำคัญเท่ากัน ด้าน
เครือข่ายการวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัยในมหาวิทยาลัย
บูรพา ควรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในกลุ่มสาขาวิชาที่
เปิดสอน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และ
ไม่เกิดความซ�้ำซ้อนในผลงานวิจัย การส�ำรวจความ
พร้อมและศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ของความรูค้ วามสามารถของนักวิจยั และความเชีย่ วชาญ
การเผยแพร่ขอ้ มูลผลงานด้านการวิจยั สนับสนุนส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายงานวิจยั ด้านบรรยากาศ
และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยบูรพา ว่ามีความ
พยายามในการสร้างบรรยากาศการท�ำวิจัย โดยเร่งหา
มาตรการส่งเสริมการท�ำวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ การเปิดเวทีการน�ำเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาฐาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือทั้งที่สามารถ
ใช้เป็นพื้นฐานและเฉพาะสาขาวิชาให้บริการทั้งบุคลากร

ภายในและภายนอก โดยมีการเก็บค่าใช้จ่าย และเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยควรมีศูนย์เครื่องมือกลางส�ำหรับการ
ท�ำผลงานวิจัย ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งสามารถใช้
ร่วมกันได้เป็นพื้นฐาน และให้ส่วนงานจัดซื้อเครื่องมือ
วิจัยในลักษณะเฉพาะสาขามาใช้ในการท�ำงานวิจัยที่มี
ลักษณะเฉพาะ และมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ควรท�ำหน้าที่ในการประสานงานติดต่อหาแหล่งทุนจาก
หน่วยงานภายนอก และประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงาน
ต่าง ๆ รวมถึงลักษณะของงานวิจยั ในปัจจุบนั ทีม่ ลี กั ษณะ
บูรณาการรวมหลาย ๆ ศาสตร์ไว้ในผลงานวิจยั เดียว เพือ่
ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยสูงสุด

อภิปรายผล
1. สภาพการบริ ห ารงานด้ า นการวิ จั ย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้ายนโยบายการวิจัย จากการที่มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ใน
ปี พ.ศ. 2563 และมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เป็น
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และมีส่วนส�ำคัญ
ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการท�ำวิจัย เพื่อให้
ประสบผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ผลการ
ศึกษาของสุดา เตียเจริญ (2554) ในการศึกษาองค์
ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย องค์ประกอบที่
เหมาะสมมากทีส่ ดุ ทีก่ ลุม่ ทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยวิจยั และกลุม่
ที่ยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจัยเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 3 อันดับแรก ได้แก่ การก�ำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย ผู้บริหารระดับสูงมี
วิสยั ทัศน์มงุ่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั และมหาวิทยาลัย
มีกลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิดกลุ่มการวิจัย/ หน่วยวิจัย/
ศูนย์วิจัย/ สถาบันวิจัย เพื่อให้เกิดการท�ำงานอย่างจริงจัง
และเข้มแข็งในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านงบ
ประมาณและการสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มีนโยบายให้ส่วนงานตั้งกองทุนเพื่อการเพื่อสนับสนุน
ทุนในการท�ำวิจัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
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ในมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังมีงบประมาณจ�ำกัดในการให้
ทุนวิจัยต่อโครงการซึ่งน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการ
วิจัย อีกทั้งการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของการเบิก
จ่ายงบประมาณตามประกาศของมหาวิทยาลัย อาจก่อ
ให้เกิดปัญหาท�ำให้นักวิจัยรู้สึกยุ่งยากและขาดแรงจูงใน
การเสนอขอทุนวิจัย ในขณะที่เงินทุนวิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมักเป็นการตกลงการ
เบิกจ่ายเงินทุนระหว่างหน่วยงานภายนอกกับผู้วิจัยใน
แต่ละโครงการ โดยมีส่วนงานเป็นผู้ติดตามและก�ำกับ
การดูแลการใช้เงินทุนและส่งผลงานวิจัยของนักวิจัยแก่
เจ้าของทุน และมีการหักค่าธรรมเนียมให้กบั มหาวิทยาลัย
และส่วนงานตามเกณฑ์ทตี่ กลงกันเท่านัน้ จึงค่อนข้างจะ
มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายมากกว่าทุนวิจัยที่มาจาก
รายได้ของส่วนงานและทุนอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจาก
นี้ มหาวิทยาลัย ยังไม่มีหน่วยงานกลาง ที่ท�ำหน้าที่
ประสานงานระหว่างผู้วิจัยกับแหล่งทุนภายนอก โดย
อาจเป็นฝ่ายรับงานวิจัยมาแล้วส่งต่อกระจายตามสาขา
ซึ่งวิธีการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้วิจัยมีแหล่งหา
ทุนวิจัยเพิ่มแล้ว ยังสามารถจัดโครงงานวิจัยในลักษณะ
บูรนาการรวมเอาหลาย ๆ ศาสตร์มาไว้ในโครงการเดียว
ตามแนวการวิจัย (Theme) ของมหาวิทยาลัยได้ ด้าน
การพัฒนาบุคลากรการวิจัย มหาวิทยาลัยได้มีการเปิด
รับนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเปิดสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาด น�ำแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการ
จัดกลุ่มผู้เรียน มีนวัตกรรมทางหลักสูตร การเรียนการ
สอนใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาก เกิดการการแสวงหารายได้
มากกว่าการสร้างองค์ความรู้เนื่องจากมหาวิทยาลัยยัง
ต้องพึ่งรายได้หลักจากค่าหน่วยกิต ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัด
ต่อการพัฒนาสร้างสรรค์ส่วนที่เป็นการสนับสนุนการ
วิจัย การบริการสังคม หรือสาธารณชน ซึ่งปัญหาดัง
กล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ทีฉ่ ลองภพ สุสงั กร์กาญจน์
และคณะ(2549) ค้นพบในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒนามหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และสอดคล้องกับ ผลการ
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ศึกษาของพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2545 อ้างถึงใน
ปรัชญา เวสารัชช์, 2546) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งกลยุทธ์การพัฒนา
วัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐยัง
พบว่า วัฒนธรรมการวิจัยของอาจารย์ในปัจจุบันไม่เอื้อ
ต่อการท�ำวิจัยของอาจารย์ และส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญ
กับงานสอนมากกว่างานวิจัย ของการปฏิบัติงาน การ
สร้างวัฒนธรรมการวิจัยนั้นจะช่วยสร้างระบบความเชื่อ
และค่านิยม อีกทัง้ จะช่วยก�ำหนดพฤติกรรมในการท�ำงาน
วิจัยของอาจารย์ (ปิ่นนเรศ กาศอุดม, 2551) ด้านเครือ
ข่ายการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และเครือข่ายระหว่าง
อุดมศึกษาต่างประเทศ โดยเครือข่ายที่สร้างขึ้นจะเป็น
เครือข่ายทั้งแบบที่เป็นทางการ (มีการลงนาม MOU
ร่วมกัน) และแบบที่ไม่เป็นทางการ (มีการอาศัยความ
สัมพันธ์ส่วนตัวในการร่วมมือ) สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ ศิโรจน์ ผลพันธิน (2548) ที่ศึกษา รูปแบบ
การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากใน
แต่ละมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเรียนการสอน และ
การวิจัยที่แตกต่างกัน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ
ความเป็นเลิศเฉาพะด้านแต่ไม่สามารถสร้างความเป็น
เลิศได้ในทุกศาสตร์สาขาวิชาที่เปิดสอน จึงจ�ำเป็นต้องมี
การแสวงหาความร่วมมือกับต่างสถาบันซึ่งผลการสร้าง
เครือข่ายวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ทั้ง
ในแง่ของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ การเผย
แพร่ผลงานวิจัยไปยังกลุ่มเครือข่ายวิจัยอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ด้านบรรยากาศและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัย
บูรพามีมาตรการทีส่ ง่ เสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจยั การ
จัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ การเชิญนักวิจัยชั้น
น�ำมาบรรยายและแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับลักษณะการบริหารและการพัฒนางานวิจัยส�ำหรับ
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
(2552, อ้างถึงใน บุศรา สาระเกษ, 2555) ที่กล่าวว่า
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การสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นจากการกิจกรรม
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ซึ่งเป็นการช่วยสร้าง
วัฒนธรรมการวิจัย กระตุ้นกิจกรรมการวิจัยอย่างต่อ
เนื่อง ส�ำหรับเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการท�ำงานวิจัย
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบดูแลตามส่วนงาน
เช่นศูนย์เครือ่ งมือคณะวิศวกรรม ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางงาน
วิจยั ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ แต่ละส่วนงานจะจัดสรรงบ
ประมาณมาใช้จ่ายสร้างศูนย์เครื่องมือเอง ท�ำให้ผู้บริหาร
ส่วนงานบางคนเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรจัดตัง้ ศูนย์เครือ่ ง
มือส�ำหรับการวิจัยที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานของงานวิจัย
ได้สำ� หรับทุกสาขาวิชา เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการจัดซือ้
เครือ่ งมือนัน้ ๆ โดยหากเป็นเครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
สาขา ก็ให้ส่วนงานเป็นฝ่ายด�ำเนินการจัดซื้อเอง
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการ
วิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกตลักษณะการ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา การสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพือ่ สัมภาษณ์ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยและการจัดประชุม
เสวนา ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ด้าน
นโยบายการวิจยั ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ควรก�ำหนด
นโยบายให้มหาวิทยาลัยมีความเชีย่ วชาญด้านการวิจยั ใน
ศาสตร์เฉพาะทาง ตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาของ
ศิโรจน์ ผลพันธิน (2549) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Cohn J. Funston (อ้างถึงใน สุดา เตียเจริญ, 2555)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถพัฒนาการวิจัยได้ทุก
เรื่อง ด้วยความจ�ำกัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ
นโยบายส่งเสริมให้เกิดการวิจัยควรด�ำเนินการร่วมกับ
นโยบายการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย โดยรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เห็นความส�ำคัญของการมีผลงานวิจยั นอกจากนี้ ยังควร
มีการจัดท�ำแผนแม่บทการวิจัยทุก 3 – 5 ปีควบคู่ไปกับ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องทันกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป ด้านงบประมาณ
และการสนับสนุนการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่ามหาวิทยาลัย
บูรพาควรเพิ่มพูนทุนสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย การน�ำ
เสนอผลงานทั้งการตีพิมพ์และการน�ำเสนอในโครงการ
วิชาการ สอดคล้องกับ Laura Leal (2010, อ้างถึงใน
บุศรา สาระเกษ. 2555) ที่ศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
การวิจัย (RDF) พบว่า หากยังมีการสนับสนุนของกอง
ทุนเพือ่ พัฒนาวิจยั จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการวิจยั
ให้มีระดับสูงขึ้นต่อไปได้ โดยให้มีงบประมาณเพื่อการ
จัดหาทรัพยากร ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เครือ่ งมือในกรณี
ฉุกเฉิน รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่แน่นอนต่อเนื่องเพื่อการ
สนับสนุนการน�ำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกปี
นอกจากนีแ้ ล้วมหาวิทยาลัยบูรพา ต้องมีการปฏิรปู ระบบ
การเงินโดยเฉพาะรูปแบบการหารายได้ ใช้วิธีการให้
บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่ง
รายได้เพิ่มขึ้น นอกจากรายได้ท่ีมาจากการจัดการเรียน
การสอน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ถนอมวรรณ
ประเสริฐเจริญสุข (2549) ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพ
การเป็นมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีใ่ ห้ขอ้
เสนอแนะจากผลงานวิจัยว่า มหาวิทยาลัยควรก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง รุ ก ในการเพิ่ ม พู น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย
จัดสรรงบประมาณส่งเสริมอาจารย์ใหม่เพื่อการวิจัย ปรับ
เปลี่ยนระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับธรรมชาติงาน
วิจัยในแต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละคณะ และการแสวงหา
แหล่งทุนบริจาคจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งหากมหาวิทยาลัย
บูรพาสามารถจัดหารายได้ทางอื่นโดยไม่ต้องพึ่งรายได้
จากการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักแล้ว จะช่วยให้
ภาระงานทางด้านการสอนของอาจารย์ลดลง มีเวลาเพิ่ม
มากขึ้นในการท�ำงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีการ
ก�ำหนดมาตรฐานภาระงานด้านการสอนและการวิจยั ของ
คณาจารย์ให้ชัดเจนมากขึ้นได้ ด้านการพัฒนาบุคลากร
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ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ควรเน้นการสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มาจากอาจารย์ที่ยัง
ไม่มีประสบการณ์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การ
สร้างมาตรจูงใจให้เกิดความรู้สึกอยากท�ำงานวิจัย การ
สนับสนุนพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การส่ง
เสริมให้นักวิจัยท�ำงานเป็นทีมหรือเป็นเครือข่ายการวิจัย
สอดคล้องตามค�ำแนะน�ำที่ได้จากการศึกษาวิจัยของ
ศิโรจน์ ผลพันธิน (2549) และควรเร่งสร้างนักวิจัยมือ
อาชีพ และเน้นให้อาจารย์ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นนัก
วิจัย พัฒนาบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญให้ได้รับทุนการ
ศึกษาต่อในวิชาชีพ การจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
ประจ�ำโครงการวิจัย หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ส�ำหรับ
แนวทางการสร้างขวัญก�ำลังใจแก่นักวิจัย ได้รับการน�ำ
เสนอจาก ฉลองภพ สุสังกร์กาณจน์และคณะ (2549) ที่
ศึกษาโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัย
ควรมีการสร้างจูงใจในการท�ำวิจยั ให้กบั คณาจารย์ โดยได้
แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจที่เป็น
ตัวเงิน มหาวิทยาลัยอาจแบ่งผลตอบแทนเพิ่มให้ในกรณี
ที่สามารถบริหารโครงการวิจัยได้ดี และมีงบประมาณ
โครงการเหลือ หรือน�ำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 2) แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน ใช้ระบบ
การสร้างวัฒนธรรมยกย่องผลงานวิจัย และนักวิจัยที่มี
ผลงานโดดเด่น ตลอดจนการจัดเวทีสัมมนาหรือประชุม
ทางวิชาการเพื่อให้โอกาสนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน และ
ได้รับการยอมรับมากขึ้น และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของผูบ้ ริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ทีเ่ ห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอันดับนักวิจัยเป็นระบบแชมป์
และการรักษาแชมป์ การมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผล
งานโดดเด่นในแต่ละปี ด้านเครือข่ายการวิจัย นอกจาก
เครือข่ายที่มีการร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านงาน
วิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาควรร่วมมือด้านการวิจัยกับ
ภาคเอกชนด้วย เนื่องจากลักษณะของมหาวิทยาลัยจะมี
องค์ความรูพ้ นื้ ฐาน และบุคลากรทีส่ ามารถท�ำงานวิจยั ได้
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ในขณะทีภ่ าคเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม มีองค์
ความรู้จากการสร้างนวัตกรรมการผลิต ร่วมถึงการมีเงิน
ทุนสนับสนุนในการท�ำวิจัย จะท�ำให้เกิดผลงานวิจัยที่น�ำ
ไปประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการต่อยอดองค์ความ
รู้เดิมสอดคล้องกับฉลองภพ สุสังกร์กาณจน์และคณะ
(2549) ที่ศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์สกู่ ารเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นการวิจยั ทีพ่ บ
ว่า การสร้างเครือข่ายการวิจยั ประกอบด้วย ความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับภาคเอกชน เช่น รูปแบบของความร่วม
มือการวิจัย รูปแบบของการร่วมทุน และความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับต่างประเทศ ประกอบด้วย การร่วมวิจัย
กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ในต่างประเทศ
การเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ และการสร้างเครือ
ข่ายกับนักวิจยั ในแวดวงวิชาการเดียวกันเพือ่ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ตลอดจนดึงดูดเงินทุนวิจยั จากต่างประเทศ
เข้าสู่มหาวิทยาลัย ด้านบรรยากาศและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูลนักวิจยั โดยใช้ระบบ
MIS เป็นระบบกลาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริหารและการบริหารมหาวิทยาลัย โดยสามารถ
ให้นกั วิจยั ท�ำการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัย ได้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำวิจัย โดยจัดวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการท�ำวิจัยให้
กับอาจารย์ มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์
บุคลากรสนับสนุนการวิจัย การตั้ง Central Lab ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา สาระเกษ (2555) ที่
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ ยังมีการจัด
ฝึกอบรมนักวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การให้ความรูใ้ นลักษณะ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
โดยก�ำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมรับการอบรมต้องเข้าอบรมทุกครัง้
นอกจากนี้ ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก สุดา เตียเจริญ
(2554) ที่ศึกษาองค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัย
ได้มขี อ้ เสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในการท�ำวิจัย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้
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อาจารย์/ นักวิจัย สามารถท�ำงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และ
ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างบรรยากาศ
ในการท�ำวิจัย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ให้อาจารย์/ นักวิจัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในปัจจุบันมีการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาใน ปี พ.ศ.
2563 ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลวิจัย ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัย
บูรพาควรก�ำหนดนโยบายที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยในศาสตร์เฉพาะทาง สร้างจุดเด่นด้านการวิจัย
ของตนเอง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและยอมรับ
ของสังคม รวมถึงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่
มีลักษณะบูรณการระหว่างศาสตร์ที่โดดเด่นเฉพาะทาง
ร่วมกับศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
2) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการสร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเห็นความส�ำคัญของ
การท�ำงานวิจัย และกระตุ้นให้เกิดพลังงานสร้างสรรค์ใน
การค้นพบสิ่งใหม่ 3) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท�ำแผน
แม่บทการวิจัยทุก 3 – 5 ปีควบคู่ไปกับนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และมีการเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จอย่างชัดเจนสอดคล้องระหว่างมหาวิทยาลัย
กับส่วนงาน 4) มหาวิทยาลัยบูรพาควรมีการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) สาขา
วิชาต่าง ๆ โดยแบ่งโครงสร้างตามกลุ่ม (Cluster)
รวมลักษณะงานวิจัยและเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยของกลุ่มต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 5) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยเช่น การสนับสนุน
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย การน�ำเสนอผลงานทั้ง
การตีพิมพ์และการน�ำเสนอในการประชุมทางวิชาการ
6) มหาวิทยาลัยบูรพาต้องมีการปฏิรูประบบการเงินโดย
เฉพาะควรมีรูปแบบการหารายได้จากการบริการทางการ
ศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น
และ 7) มหาวิทยาลัยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการท�ำ
วิจัย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้อาจารย์/
นักวิจัย สามารถท�ำงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และผลิตผล
งานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง มีการสร้างบรรยากาศในการท�ำวิจยั
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป มี
ดังนี้ 1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 2) ควรศึกษาวิจยั
เกีย่ วกับผูน้ ำ� และภาวะผูน้ ำ� ทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัย 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับสภาพการด�ำเนินงาน
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หน้าที่ 161

เอกสารอ้างอิง
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และคณะ. (2549). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข. (2549). อนาคตภาพการเป็นมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุศรา สาระเกษ. (2555). แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ปรัชญา เวสารัชช์. (2546). ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบวิจัยในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย.
ปิ่นนเรศ กาศอุดม. (2551). การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, 4(2), 121-139.
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2552, 20 พฤศจิกายน). รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 6/2552. ชลบุรี:
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศิโรจน์ ผลพันธิน. (2548). รูปแบบการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
สังคม จันทร์วิเศษ. (2555). การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, 8(1), 19-31.
สุดา เตียเจริญ. (2554). องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
Andreatta, B. (2009). Navigating the Research University: A Guide for first-year students
(2nd ed.). Boston: Wadsworth Cengage Leaning.
Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
Welker, M.E. (2006). A Report on Research Activities at Research Universities. Research
Management Review, 15(1), 1-11.

หน้าที่ 162

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556

พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครูผู้สอน ของสถานศึกษารัฐ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา
2555 ก�ำหนดขนาดโรงเรียนเป็นชั้นในการสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง 74 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน
276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับตอนที่ 1 และ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับตอนที่ 2 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลีย่
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบหลายขัน้ ตอน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายมาตรฐานทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
3. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
กันทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (X8) และด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน (X3) สามารถพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวม (Ŷ) ได้ร้อยละ 35.10 และสามารถพยากรณ์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = 1.348 + .238 (X8) + .194(X3)
คำ�สำ�คัญ : พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/การประเมินคุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษา/
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

Abstract
The research aims to study the relation between the academic behaviors of school
administrators affecting external assessment results in school under Prachinburi Primary Education
Area Office 2, and building the prediction equation of external assessment results of schools. The
sampling group was teachers of public schools under Prachinburi Primary Education Area Office
2, academic year 2012 whereas the sample size of schools as 74 was determined by random
sampling and the questionnaire respondents were 276 teachers. The data collection tool was 4
-rating scale of section I and 3-rating scale of section II while the statistics of data analysis were
means, standard deviation, Pearson co-efficient, and multi-step regression analysis.
It was found that
1. Scale of academic behavior of school administrators under Prachinburi Primary Education
AreaOffice 2 overall was all highly rated.
2. Scale of external assessment results of school under Prachinburi Primary Education
Area Office 2 overall was very good .
3. Academic behaviors of school administrators under Prachinburi Primary Education Area
Office 2 overall and each aspect were positively and significantly related at 0.05.
4. Based on the ultimate prediction equation, it was shown that prediction variable of
academic behavior of school administrators in terms of internal assurance system development
of school (X8) and assessment (X3) were able to predict the external assessment result of schools
under Prachinburi Primary Education Area Office 2 overall (Ŷ) 35.10 percent and to achieve the
external assessment results of schools Education under Prachinburi Primary Education Area Office
2 significantly at 0.05 based on raw scores of regression equation as follow:
Ŷ = 1.348 + .238 (X8) + .194(X3)
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมใน
การด�ำรงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข
โดยจัดกระบวนการเรียนรูท้ มี่ งุ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกทีถ่ กู ต้อง
มีความภาคภูมใิ จในความเป็นไทยรูจ้ กั รักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยและความรูอ้ นั เป็นสากล ตลอดจนอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชี พ รู ้ จั ก พึ่ ง ตนเอง มี ค วามริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็น
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 1 )
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กระจายอ�ำนาจ
ในการบริหารงานสถานศึกษาออกเป็น 4 งาน ได้แก่
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งงานวิชาการ
เป็ น งานหลั ก หรื อ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของสถานศึ ก ษาที่
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ�ำนาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด สอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่
และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 4)
ความส�ำคัญและนโยบายการกระจายอ�ำนาจการ
ศึกษาของรัฐบาล ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท�ำให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมีผู้น�ำองค์กร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจึง

ได้รับมอบอ�ำนาจและความรับผิดชอบตามภารกิจ และ
มีอิสระในการบริหารจัดการตามกฎหมาย ระเบียบข้อ
บังคับที่จะสั่งการอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ดังนั้นพฤติกรรมการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
สิ่งส�ำคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายได้ เพราะพฤติกรรม การบริหาร
เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีระบบความสัมพันธ์
ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การซึ่งเปรียบเสมือน สมอง
แขน ขาและพละ ก�ำลังของผู้บริหาร ที่ผู้บริหารทุก
วงการจะต้องใช้เป็นวิถที างไปสูค่ วามส�ำเร็จในการท�ำงาน
(Knezevich. 1975,p. 5) สอดคล้องกับแนวคิดของ
จันทรานี สงวนนาม (2545,หน้า 143) และปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2543,หน้า 1) ที่กล่าวว่า งานวิชาการ
เป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาไม่วา่ สถานศึกษา
จะเป็นประเภทใดมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศึกษา
จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องมาจากงาน
วิชาการเกีย่ วกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา
และจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ขึ้นอยู่ที่ลักษณะงานนั้น ดังนั้นน่าจะสรุปได้
ว่า พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก็
จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษาได้เป็นอย่างดี
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2542 ให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ของประเทศ มุ ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การเป็ น เอกภาพ
มีการกระจายอ�ำนาจรวมทั้งก�ำหนดมาตรฐานและการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบที่ ต ่ อ เนื่ อ ง
ชัดเจน ซึ่งในหมวดที่ 6 เกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 “ให้มีระบบการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา
48 “ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
รับรองการประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา 49 “ให้มี
ส�ำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มี ฐ านะเป็ น องค์ ก รมหาชนท� ำ หน้ า ที่ พั ฒ นาเกณฑ์ วิ ธี
ประเมินคุณภาพภายนอก และท�ำการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาน
ศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปีนับตั้งแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน”
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวและความส�ำคัญของงาน
วิชาการในโรงเรียนดังกล่าวจึงจ�ำเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียน
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
จะต้องดูแล เอาใจใส่ เป็นพิเศษ โดยจะต้องรับผิดชอบเป็น
ผูน้ ำ� ครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรกและต้องท�ำงานร่วม
กับครู สนับสนุนกระตุ้นเตือนให้ค�ำแนะน�ำและประสาน
งานให้ ค รู ทุ ก คนท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านการเรียนการสอน ถึง
แม้ว่างานวิชาการจะเป็นงานหลักของโรงเรียน แต่ก็ยัง
มีผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่งที่มองว่างานด้านอื่นส�ำคัญกว่า
งานวิชาการ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงต้องการการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพสูง
จากผลการประเมินระดับคุณภาพนักเรียนปีการ
ศึกษา 2554 (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
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ปราจีนบุรี เขต 2 )ท�ำให้ทราบถึงคุณภาพนักเรียนในระดับ
ช่วงชั้นต่าง ๆ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดลงทุกวิชา ซึง่ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ทตี่ อ้ งน�ำมาพัฒนา
และเป็นปัญหาส�ำคัญต้องหาทางแก้ไขท�ำให้มีคุณภาพดี
ขึน้ ต่อไป สภาพเช่นนีจ้ งึ อาจสรุปได้วา่ เกิดจากปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ หี น้าทีร่ บั
ผิดชอบ ควบคุมดูแลนักเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดและหลักการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษา ส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้สถานศึกษามีความมั่นคงและ
มีคณ
ุ ภาพ คือ ประสิทธิผลหรือไม่นนั้ มักจะพิจารณาทีผ่ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน
วิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ผลการประเมิ น
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา น�ำสู่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับของพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาจาก พฤติ ก รรม
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2. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สามารถท�ำนาย
เขต 2
ผลการประเมิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ
คำ�ถามในการวิจัย
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาใน ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้
เรื่ อ งพฤติ ก รรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอก ขอบเขตในการวิจัย
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ขอบเขตเนื้ อ หาในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ่ ง
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ดังนัน้ ค�ำถามในการศึกษา ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
ค้นคว้าครั้งนี้
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
1. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ในงานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ
บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด
1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา 2) การพั ฒ นา
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โอนผลการเรียน 4) การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
3. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ ศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา
บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ ผลการประเมิน 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต ( กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ,หน้า 32-33 )
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 หรือไม่
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
4. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บริ ห ารสถานศึ ก ษา สามารถท� ำ นายผลการประเมิ น ปราจีนบุรี เขต 2 มาตรฐานด้านผูเ้ รียน (ส�ำนักงานรองรับ
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้หรือไม่ 2546, หน้า 91-98) ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก
สมมุติฐานของการวิจัย
ของสถานศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน ของสถาน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์ในทางบวก ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 976 คน
2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผสู้ อน ของสถาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 976 คน
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ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 276 คน โดยค�ำนวณหากลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970,
pp. 607-610) จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) ก�ำหนดขนาด
โรงเรียนเป็นชั้นในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 74 โรงเรียน
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน 276 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น การบริหารงานวิชาการ
3.2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน
3.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.2.5 ด้านการพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2.6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
3.2.7 ด้านการนิเทศการศึกษา
3.2.8 ด้ า นการพั ฒ นาระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3.2 ตั ว แปรตามได้ แ ก่ ผลการประเมิ น
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

วิธีดำ�เนินการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ
ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scal) แบ่งเป็น 4 ระดับถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�ำนวน 32 ข้อ ใน 8 ด้าน
2. แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scal) แบ่งเป็น 3 ระดับถามผลการประเมิน
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คุณภาพภายนอก มาตรฐานด้านผู้เรียนซึ่งประเมินโดย
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์กรมหาชน) จ�ำนวน 15 ข้อ ใน 4 มาตรฐาน
3. การหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดยดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหากับความมุ่งหมายของการวิจัย
จ�ำนวน 47 ข้อ ตามเกณฑ์ 0.66 ตลอดจนความเหมาะ
สมของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 1.0
4. น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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
ระหว่าง 0.46 -0.85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสถิตทิ ใี่ ช้คอื ค่าคะแนน
เฉลีย่ (mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
2. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 “พฤติกรรม
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต
2 มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2” สถิติที่ใช้ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment
Correlation)
3. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 “พฤติกรรม
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต
2 สามารถท�ำนายผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
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สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้” สถิตทิ ใี่ ช้คอื การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคณ
ู แบบหลายขัน้ ตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) เพื่อเลือกสมการพยากรณ์ที่ดี
ที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1.ระดับของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่า อยู่
ในระดับ มากที่สุด เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก
เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
มาตรฐานที่ 9 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการท�ำงาน รักการท�ำงาน
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความ
รู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนื่อง และ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต
2 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกด้านมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ระหว่าง .422 ถึง .565 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. ภาพรวมสามารถพยากรณ์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจากพฤติกรรมการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรเี ขต
2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนเป็นตัวแปรทีด่ ที สี่ ดุ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของ 2 ด้าน มีค่าเท่ากับ .593
และสามารถพยากรณ์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ ร้อยละ 35.10 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อน�ำค่าสถิติตัวแปร
พยากรณ์ที่ดีที่สุดมาสร้างสมการพยากรณ์ ได้สมการ
พยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรีเขต 2 ในสมการคะแนนดิบ ดังนี้ Ŷ = 1.348
+ .238 (X8) + .194(X3)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่าอยู่
ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า พฤติกรรมการ
บริหารงานวิชาการเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีส่ ดุ ในการปฏิบตั ิ
งานของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะเป็นกระบวนการที่
มีระบบความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ
ซึ่งเปรียบเสมือนสมอง แขน ขา และพลังก�ำลังของ
ผู้บริหาร ที่ผู้บริหารทุกวงการจะต้องใช้เป็นวิถีทางไปสู่
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
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เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการอย่างชัดเจน มีอ�ำนาจบริหารอย่างอิสระขณะ
เดียวกันก็รบั ผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนอย่างเต็ม
ที่ สามารถจัดการศึกษาได้ตามบทบาท ภารกิจ ขนาด
ของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาทั้งยังท�ำหน้าที่
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้
บรรลุตามภารกิจหน้าที่ และจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
ท�ำให้สามารถด�ำเนินการได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ผู้
บริหารมีลักษณะของการเป็นผู้น�ำที่ดีมีการวางแผนงาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
จริง มีการควบคุมกระบวนการท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอน
พร้อมทั้งอ�ำนวยการให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ด�ำเนิน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า
หมายที่วางไว้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังที่ ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2545, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่
เกีย่ วข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดขี นึ้ ตัง้ แต่
การก�ำหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อ
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย
ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
สอดคล้องกับกฤษณา โอภาสวัฒนา (อ้างถึงในอ�ำภา
บุญช่วย, 2537 หน้า 64) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริหาร
ในการวางแผนงานวิชาการ ดังนี้ มีกระบวนการวางแผน
น�ำสู่การปฏิบัติ นิเทศติดตามประเมินผล จนกระทั่งน�ำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ประทวน พรมจ้อย (2548, หน้า 82-84) ได้
ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
ผลการวิจัยพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องงานวิจัยของบังอร กาญจนพันธุ์ (2553) เรื่อง
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ�ำเภอคุระบุรี เขต
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พื้นที่การศึกษาพังงา พบว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในอ�ำเภอคุระบุรี เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพังงา ในภาพ
รวมนัน้ ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านตาม
ล�ำดับ พบว่า ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้
เพราะมาตรฐานการศึกษา เป็นเป้าหมายและแนวทาง
การพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุก
รูปแบบ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือก�ำหนดนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม และใช้เป็นเครือ่ ง
มือในการนิเทศ ก�ำกับติดตาม ประเมินความก้าวหน้า
ของการพัฒนาการศึกษาโดยรวม ซึ่งทุกหน่วยงานต้น
สังกัดมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งให้มีคุณภาพใกล้
เคียงกันให้มากที่สุด โดยอาศัยข้อก�ำหนดต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้านเป็นทิศทางในการ
ด�ำเนินจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตสุดท้าย
ของการจัดการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และมีคณ
ุ ลักษณะทีอ่ นั พึงประสงค์ตามจุดหมาย
ของหลักสูตรขัน้ พืน้ ฐานรวมถึงความคาดหวังของสังคม
สถานศึกษาที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข มีศกั ยภาพในการให้ ความร่วมมือเพือ่ สร้างสรรค์
สังคมไทยให้มีคุณภาพและมีการบริหารสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จะต้องอาศัยกระบวนการ
บริหารที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างปัจจัยเกื้อหนุนให้
มีความเหมาะสม สอดคล้องและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาได้ นอกจากนี้การจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลไปถึงคุณภาพของผู้
เรียนด้วย ดังนั้นเมื่อครูตระหนักถึงการพัฒนาทางด้าน
กระบวนการเรียนรู้ย่อมส่งผลไปถึงคุณภาพของผู้เรียน
ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ สิงโต แก้วกัลยา (2541)
ศึกษาวิจัยเรื่อง การตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐาน
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โรงเรียน พ.ศ. 2541 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการ
วิจัยพบว่า ผลการประเมินภายนอกโดยภาพรวม อยู่
ในระดับคุณภาพที่น่าพอใจขั้นสูง โรงเรียนที่ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
จัดการเรียนการสอนได้จัดการเรียนรู้และท�ำงานร่วมกัน
โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม บุคลากรในโรงเรียนเห็นว่า
การให้ความส�ำคัญและการร่วมมือกันอย่างจริงจังของผู้
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการศึกษาส่งผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จ
อย่างมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปี 2555-2558 ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้สรุปถึงผลการ
ด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และจากการด�ำเนิน
การจัดอบรม/พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนท�ำให้ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 5 ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป (ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ,2555,
หน้า 18-20)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต
2 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง.422 ถึง .565โดยทุกด้านมีความ
สัมพันธ์กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกในทางบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพฤติกรรมการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละด้าน
โดยรวม มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า การบริหารงานวิชาการ
เป็นสิ่งชี้วัดคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาซึ่งจุดมุ่งหมาย
ของงานวิชาการอยู่ที่การผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้
มีความรู้มีจริยธรรมและมีคุณลักษณะที่อันพึงประสงค์
การบริหารงานวิชาการนับว่ามีความส�ำคัญกว่างานด้าน
อืน่ ๆ เพราะจุดมุง่ หมายของสถานศึกษาก็คอื การจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและคุณภาพของสถาน
ศึกษา พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจาก
งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการ
ศึกษาและจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถาน
ศึกษา สอดคล้องกับ ไกรเลิศ โพธิ์นอก (อ้างถึงในกุลฑรี
พิกุลแกม 2551, หน้า 111 ) ที่กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นงานหลักเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา
เป็นงานส�ำคัญยิง่ เพราะงานวิชาการช่วยพัฒนาสติปญ
ั ญา
ความนึกคิดของผูเ้ รียน ท�ำให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ค่าในสังคม การ
บริหารงานวิชาการจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้บริหารและ
ครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551)
ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหาร
งานวิชาการโดยรวม ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของไพรัช หงส์เทียบ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานการ
ศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาเขตการศึกษา 5 พบว่ามาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่
4 และมาตรฐานที่ 6 มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ผูบ้ ริหารสถานสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาที่ดีที่สุดพบว่า ด้านการพัฒนา
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ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเป็นตัวพยากรณ์ที่
ดีที่สุดทั้งนี้เพราะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และ
ด�ำเนินการอย่างยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ต้องมีการท�ำงานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่าของ
การท� ำ งานเป็ น ระบบมีคุณภาพผู้เรีย นตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีการก�ำหนดเป้าหมายและ
ด�ำเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเองผล
การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผลการ
วิจัยที่สถานศึกษาจัดท�ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้
เรียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ฐานในการก�ำหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็นระยะ
จะช่ ว ยให้ ง านบรรลุ ผ ลได้ อ ย่ า งดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผลที่ เ กิ ด กั บ ผู ้ เรี ย นก็ จ ะเป็ น ที่ พึ ง พอใจกั บ ผู ้ ป กครอง
ชุมชนและองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อ
จากสถานศึกษาด้วยการด�ำเนินงานที่ทุกคนมีจิตส�ำนึก
และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่แท้จริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นวิถีชีวิตในการท�ำงานของทุกคนเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอด
เวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยันยงค์ สูงงาม (2545)
เรื่องการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานการ
ประถมศึกษาอ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง ที่เสนอแนะว่า
ด้านผลผลิตควรเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การ
มีความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสมองมุ่ง
ให้เกิดทักษะกระบวนการคิด สอดคล้องกับที่ส�ำนักงาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้กำ� หนดมาตรฐานการ
ศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน โดยมีอุดมการณ์และยึดหลัก
การพัฒนาผูเ้ รียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ
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สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมใน
การด�ำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการ
พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวติ ส่วนตน สามารถเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน และชาญฉลาด และมี
ความเป็นประชาธิปไตย จัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
ให้ความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานส�ำหรับการประกอบอาชีพสุจริต
มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน มีลักษณะ
นิ สั ย ทั ศ นคติ ที่ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก และยังมีงาน
วิจัยของวิรุฬ แสงงาม (อ้างถึงในจารุณี พันธ์ศรี 2546,
หน้า 79 ) ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ เพื่อรับรอง
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาในจังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา คือปัจจัยเกี่ยว
กับผู้บริหารโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน
ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน ผลสรุปการปฏิบัติงานจากการ
ศึกษาวิจัย ยังพบว่า มีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด อีก
ตั ว หนึ่ ง ที่ ส ามารถพยากรณ์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2 คือ การวัดผลและ
ประเมินผลซึง่ เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รียน
แสดงให้เห็นพัฒนาการ ความก้าวหน้าความส�ำเร็จของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545 ข, หน้า 3)
ก�ำหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนไว้เป็นข้อมูล
ให้ครูใช้ในการออกแบบการเรียน การสอนให้เหมาะสม
กับผูเ้ รียนและผูบ้ ริหารน�ำไปใช้ตดั สินใจในการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน สอดคล้องกับ เสรี ชัดแช้ม (2544, หน้า
15-16) กล่าวถึงประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผล
สรุปว่าเป็นการช่วยให้สำ� รวจความต้องการด้านการศึกษา
ของแต่ละบุคคลและเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ
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การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น ยังช่วย
ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน โครงการ และอุปกรณ์การเรียนการสอนว่าได้ผลมาก
น้อยเพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ช่วยให้สารสนเทศ
แก่ผู้บริหาร เพื่อน�ำไปใช้จัดทรัพยากร วัสดุครุภัณฑ์ของ
และยังช่วยให้สารสนเทศแก่ผู้บริหาร เพื่อน�ำไปใช้ตัดสิน
ใจเรื่องการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้ดี

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 2 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอ
แนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนา
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สนั บ สนุ น
ส่งเสริมงานวิชาการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างองค์กร การ
ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินและวตัวชีว้ ดั การวางแผนการ
พัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพ ด�ำเนินการพัฒนา

ตามแผน การประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นและ
หน่วยงานอื่นและรับรองมาตรฐานการศึกษา
1.2 ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรสนั บ สนุ น
ส่งเสริมงานวิชาการเกีย่ วกับการก�ำหนดระเบียบหลักฐาน
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวัดผล การจัดระบบการเก็บข้อมูล
การด�ำเนินการวัดผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
การเทียบโอนความรู้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้แม้ว่าจะได้ตรวจ
สอบค้นคว้างานวิจัยมาพอสมควร แต่ก็พบว่ามีตัวแปร
ที่สามารถท�ำนายผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้เพียง 2 ตัว ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผล
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ร้อยละ 5.0
ดังนัน้ ในงานวิจยั ต่อไปควรเพิม่ ตัวแปรท�ำนายอืน่ ๆ เพือ่
ให้ได้ข้อค้นพบตัวแปรที่สามารถท�ำนายผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัญหา สาเหตุและ
แนวทางการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5*
Development of Computer-Assisted Instruction on Acid-Base
for the 11th Grade Students
อดิศักดิ์ บุญพิศ**
โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนที่เรียน
โดยวิธีสอนปกติ และศึกษาเจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมเขต 12
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ�ำนวน 64 คน ใน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุม่ ทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และกลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีสอนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรือ่ งกรด-เบส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรือ่ งกรด-เบส แบบวัดเจตคติทมี่ ตี อ่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส เท่ากับ 0.89 นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องกรด-เบส สูงกว่านักเรียน
ทีเ่ รียนโดยวิธปี กติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ งกรด-เบส
มีเจตคติต่อการเรียนอยู่ในระดับดี
คำ�สำ�คัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส / เจตคติ

Abstract
The purposes of this research were to study Effectiveness Index of Computer-Assisted
Instruction (CAI) on Acid-Base, to compare student’s learning achievements between studying
with CAI and traditional instruction, and to study attitude of the experimental group toward CAI
on Acid-Base.
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The selected sample consisted of 64 Mathayom Suksa V Students in two classrooms of
Sichonkunathanvittaya School in the 12th Secondary Education Service Area District during the
second semester of the academic year 2011. The students were divided into experimental group
learning by CAI and control group learning by traditional instruction. The research instruments
were CAI on Acid-Base, chemistry achievements test on Acid-Base and questionnaires on attitude
toward CAI on Acid-Base. Statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, and
t-test. The results were as follows: the Effectiveness Index of CAI in chemistry on Acid-Base was
0.89, students learning by CAI had higher post-test mean score than ones learning by traditional
instruction at the statistically significant .05 level, and student’s opinions toward the use of the
CAI were at good level.

บทนำ�
การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนรูก้ นั อย่างแพร่หลาย
โดยจะเห็นได้จากการที่ผู้สอนกลุ่มสาระต่างๆ ได้พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted
Instruction: CAI) หรือเรียกว่าบทเรียน CAI มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วย
ตนเองตามศักยภาพ โดยอาจใช้เรียนในกรณีทมี่ กี ารหยุด
เรียนบ่อยครั้ง หรือใช้กับเนื้อหาที่ต้องใช้จินตนาการและ
มีความซับซ้อน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ทีไ่ ด้กำ� หนดสมรรถนะของ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ส�ำหรับวิชาเคมีจัดอยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ซึ่งจะต้องให้นักเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสารใน
ระดับโมเลกุล โดยใช้จินตนาการและความคิดวิเคราะห์
ในการเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้น
ผูส้ อนควรจัดการเรียนรูท้ ที่ ำ� ให้นกั เรียนเข้าใจแนวคิดหลัก
ของเนื้อหาที่เรียนได้
จากสภาพการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี 3 ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิชล-คุณาธารวิทยา
อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในรายวิชาเคมี 3
มีเนือ้ หาบทเรียนทัง้ หมด 3 บท คือ บทที่ 1 อัตราการเกิด

ปฏิกริ ยิ าเคมี บทที่ 2 สมดุลเคมี บทที่ 3 กรด-เบส ส�ำหรับ
บทที่ 3 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มีเนื้อหา
บางส่วนที่สอนไม่ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท�ำให้ต้องหยุดเรียนหลายวัน
เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การไปทัศนศึกษาของ
ครูและนักเรียน เป็นต้น ในส่วนนีผ้ สู้ อนได้สรุปองค์ความ
รูใ้ ห้นกั เรียน รวมถึงให้นกั เรียนศึกษาเพิม่ เติมด้วยตนเอง
ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
ท�ำได้ไม่หลากหลาย นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาเคมี เรื่องกรด-เบสต�่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่
ผู้สอนต้องการ วิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาการเรียนวิชา
เคมี เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการคือ การจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนที่
ท�ำให้นกั เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดยี งิ่ ขึน้ สือ่ การสอนทีน่ ยิ ม
ใช้กนั ในปัจจุบนั คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เพราะ
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของนักเรียน อีกประการหนึง่
สือ่ การสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนสามารถจ�ำลอง
เหตุการณ์ในการเรียน เช่น การทดลองทางเคมี นักเรียน
สามารถศึกษาการทดลองทางเคมีด้วยความปลอดภัย
ไม่ได้รับอันตรายจากสารเคมี และประหยัดค่าใช้จ่าย
(ปริ ม ประภา โตศรี , 2550) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนเป็นบทเรียนที่สามารถสร้างความสนใจให้กับ
ผู้เรียน เพราะมีสีสัน ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว
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ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนผ่านโปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนที่ยากและ
ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถศึกษา
ด้วยตนเองทัง้ ในและนอกเวลาเรียนได้ ส่วนผูเ้ รียนทีเ่ รียน
ช้าก็สามารถศึกษาบทเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง
เป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
การเรียนของนักเรียน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) ซึ่ง
สอดคล้องกับจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อ 2 นักเรียนมีความรูอ้ นั เป็น
สากล มีความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญ
ั หา
การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ปรารถนา เพชรโต
(2547) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
พันธะเคมี ไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พิมายด�ำรงวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมาพบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องพันธะเคมีสูงขึ้น
และนักเรียนมีเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยู่ในระดับดีมากทุกรายการ นอกจากนี้ ศิริรัตน์ พริกศรี
(2548) ได้พฒ
ั นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพือ่ การ
สอนทบทวน เรื่องอะตอมและตารางธาตุพบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลอง โรงเรียนสตรีวิทยา
๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนทีท่ บทวนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
สภาพปัญหาและการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรือ่ งกรด-เบส เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตาม
ศักยภาพ จนน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติในเรื่องกรด-เบส
3. เพือ่ ศึกษาเจตคติของนักเรียนกลุม่ ทดลองทีม่ ี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส

สมมติฐานงานวิจัย
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังใช้ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเทียบ
กั บ คะแนนทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก ่ อ นใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส
2. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนโดย
วิธีสอนปกติ
3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส มีเจตคติในการเรียนหลังเรียน
อยู่ในระดับดี

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการสอนปกติ
2. ตัวแปรตาม คือ
2 . 1 ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง บ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
รายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
2.3 เจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส

นิยามเชิงปฏิบัติการ

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส
1. เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย น หมายถึ ง สื่ อ การสอนที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ประกอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส
ตัวอักษร กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อ
ให้นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556
2. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่แสดงออกต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ซึ่งวัดได้
จากคะแนนตอบแบบสอบถามวัด เจตคติต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจวิชาเคมี เรื่อง
กรด-เบสของนักเรียน ทีส่ อนโดยใช้โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มาใหม่ นอกจากนีย้ งั ได้ศกึ ษาทัศนคตินกั เรียนทีม่ ตี อ่ วิชา
เคมีจากการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่ง
กลุม่ นักเรียนเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลอง
โดยกลุม่ ควบคุมเรียนแบบปกติ ส่วนกลุม่ ทดลองเรียนโดย
ใช้โปรแกรมพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้
โปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ในการทดสอบทัศนคติยัง
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่า กลุ่มควบคุมอีกด้วย
นอกจากนีไ้ ด้มกี ารน�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีเรือ่ งต่าง ๆ โดยพิสฎิ ฐ์
ดีบา้ นโสก (2546) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
วิชาเคมี เรื่อง สารชีว-โมเลกุล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุล มีประสิทธิภาพ
80.04/85.10 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าหลังการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุญส่ง จันทร
(2549) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
พันธะเคมี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการ
วิจยั พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ งพันธะเคมี
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7251 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าร้อยละ 72.51 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยใช้สอื่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโดยภาพ
รวมและเป็นรายด้านคือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพผู้สอน ด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก

ปัจจุบันได้มีการน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวาง เช่น
การน�ำเสนอบทเรียนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint การ
ค้นหาและใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน การสร้างบทเรียนส�ำเร็จรูปเพื่อใช้สอน
เนื้อหาต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เป็นต้น สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553)
ได้กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเป็นบทเรียนที่
สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเนื้อหา
บทเรียนทั้งที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ผู้เรียนสามารถศึกษา
บทเรียนด้วยตนเองไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ทำ� ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้กระจ่างชัดขึน้
Morgil & Yavuz (2004) ได้ศึกษาการสอนแบบ
ดั้งเดิมกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเคมี
มูลฐาน เรื่องกรด-เบส เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การค�ำนวณและรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยสุ่มนักเรียนเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ ่ ม ทดลอง และทดสอบก่ อ นเรี ย นด้ ว ยค� ำ ถาม 20
ค�ำถาม จากนั้นกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มควบคุมเรียนแบบดั้งเดิม จากนั้นทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรด-เบสด้วยค�ำถามยี่สิบค�ำถาม วิธีการวิจัย
อีกครั้งหนึ่งพบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ Demircioglu, Ayas, &
ประชากรเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา
Demircioglu (2005) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ปี ที่ 5 โรงเรี ย นสิ ช ลคุ ณ าธารวิ ท ยา อ� ำ เภอสิ ช ล
เรื่องกรด-เบส โดยใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ในการ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
จัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 12 ที่ เรี ย นในภาคเรี ย นที่ 2
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ของปีการศึกษา 2554 จ�ำนวนทั้งหมด 6 ห้องเรียน แบ่ง
เป็นนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน
และแผนอื่นอีก 4 ห้องเรียน ผู้วิจัยได้คัดเลือกนักเรียน
แผนวิ ท ยาศาสตร์ -คณิต ศาสตร์ จ�ำนวนทั้ง หมด 64
คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling )
การแบ่ ง กลุ ่ ม ให้ นั ก เรี ย นทั้ ง 2 ห้ อ งเรี ย นท� ำ
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกรด-เบส จากนั้นน�ำคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนมาเรียงล�ำดับคะแนนจากคะแนนสูงสุด
ไปหาคะแนนต�่ำสุด แล้วจับฉลากเป็นคู่เริ่มจาก คู่ที่ 1
คือ คะแนนล�ำดับที่ 1 กับล�ำดับที่ 2 โดยก�ำหนดว่าถ้า
จับฉลากได้หมายเลข 1 เป็นกลุ่มทดลอง หมายเลข 2
เป็นกลุ่มควบคุม คู่ต่อไปเป็นคะแนนที่มีล�ำดับถัดลงมา
ไปจนถึงคู่ที่มีคะแนนต�่ำสุด จะได้กลุ่มทดลอง 32 คน
และกลุ่มควบคุม 32 คน และน�ำคะแนนก่อนเรียนของ
ทัง้ สองกลุม่ ไปหาค่าความเท่าเทียมกันทางสถิติ วิเคาระห์
โดยใช้สถิติ t-test พบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความเท่า
เทียมกันทางสถิติ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี
เรื่องกรด-เบส

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่องกรด-เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.3 แบบสอบถามวั ด เจตคติ ต ่ อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
3. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3.1 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องกรด-เบส โดยมีเนื้อหาจ�ำนวน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1
สมบัติและทฤษฎีกรด-เบส ตอนที่ 2 การค�ำนวณเกี่ยว
กับกรด-เบส
3.2 น�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
กรด-เบส ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ให้ค�ำแนะน�ำ
3.3 น�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
เคมี เรือ่ งกรด-เบสมาปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
3.4 น�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
กรด-เบส ไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สิชลคุณาธารวิทยา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

่ 1 การสร้
างบทเรี
CAI วิชชาเคมี
ภาพที่ ภาพที
1 การสร้
างบทเรี
ยนยนCAI
าเคมีเรื่ อเรืงกรด-เบส
่องกรด-เบส
4. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
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4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ อ�ำนาจจ�ำแนก กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เรียนวิชาเคมี
สิชลคุณาธารวิทยา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยค่าความ
4.1 สร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ยากง่ายของข้อสอบควรอยู่ระหว่าง 02-0.8 และอ�ำนาจ
ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ส�ำหรับนักเรียน จ�ำแนก 0.2 ขึ้นไป (ล้วนและอังคณา สายยศ, 2543) ซึ่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งกรด-เบส มี
ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และค่าอ�ำนาจ
ตัวเลือก
4.2 น� ำ แบบทดสอบไปหาดั ช นี ค วาม จ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.75
4.4 การหาค่าความเชื่อมั่นหรือหาค่าความ
สอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ สอบกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้
(Index of Consistency: IOC) โดยน�ำแบบทดสอบ เที่ยงของแบบทดสอบ (Reliability) ทดลองใช้กับ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมี เรือ่ งกรด-เบส ทีส่ ร้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
ขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านท�ำการตรวจสอบ อ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีเ่ รียนในภาคเรียน
โดยข้อสอบทีถ่ อื ว่าเป็นข้อสอบทีค่ า่ ดัชนีความสอดคล้อง ที่ 2 ของปีการศึกษา 2554 การค�ำนวณหาความเชื่อมั่น
่
การหาคาความเชื
น่ หรื อหาคาความเที
่ยงของแบบทดสอบ
(Reliability)
ของแบบทดสอบใช้
สูตร KR-20
ของคูเดอร์ ริดชาร์ดสัน
(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปใช้ได้ (ค่4.4า IOC
ต�่ำ่ กว่า 0.5่อมัควร
ั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี(Kuder
ทดลองใช้
ยนสิ ชลประชาสรรค์
อําเภอขนอม
ด
-Richardson)
โดยค่จังาหวั
ความเชื
่อมั่นของแบบ
ปรับปรุงข้อค�ำถามใหม่
) กบนั
นครศรีาธความยากง่
รรมราช ที่เรีายยนในภาคเรี
ยนทีำ่นาจ
2 ของปี ทดสอบและควรมี
การศึกษา 2554 การคํคานวณหาความเชื
่อมัน่ ขึของ
่าประมาณ 0.7
้นไป ซึ่งค่าเชื่อมั่น
4.3 การหาค่
(p) และอ�
KR-20
ของคู์ทเดอร์
ริ ดชาร์ดของแบบทดสอบวิ
สัน (Kuder -Richardson)
โดยคาความเชื
่อมัน่ ของ
ชาเคมี
เรื่ ่องกรด-เบส
เท่ากับ 0.68
จ�ำแนก (r) โดยน�ำแบบทดสอบใช้
แบบทดสอบวัสูตดรผลสั
มฤทธิ
างการ
่
่
แบบทดสอบและควรมี
ค
าประมาณ
0.7
ขึ
น
ไ
ป
ซึ
่
ง
คาเชื
่
อ
มั
น
ของแบบทดสอบวิ
ช
าเคมี
เรื
่
อ
งกรด-เบส
้
่
เรียน เรื่องกรด-เบส ไปทดสอบหาค่าความยากง่ายและ
่ ั 0.68
เทากบ

ภาพที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
ภาพที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ องกรด-เบส
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5. การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อบท
5.2 น�ำแบบสอบถามวัดเจตคติให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส
ตรวจดูความเที่ยงตรงภาพความเป็นจริงของบทเรียนให้
5.1 ศึกษาหลักการและสร้างแบบสอบถาม สอดคล้องกับหัวข้อที่ประเมิน เลือกแบบวัดเจตคติที่มี
วัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย ความเที่ยงตรงจ�ำนวน 10 ข้อ
สอนเรื่องกรด-เบส ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5
5.3 น�ำแบบสอบถามวัดเจตคติทสี่ ร้างขึน้ ให้
5.3 นําแบบสอบถามวัดเจตคติที่สร้างขึ้ น ให้นกั เรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 10 คน ทดลองทําแบบทดสอบ
การศึกษา 2554 จ�ำนวน 10 คน ทดลองท�ำแบบทดสอบ

ภาพที่ 3 การสร้างแบบทดสอบวัดเจตคติที่มีต่อบทเรียน CAI เรื่องกรด-เบส
ภาพที่ 3 การสร้างแบบทดสอบวัดเจตคติที่มีต่อบทเรี ยน CAI เรื่ องกรด-เบส

6.4 ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มท�ำแบบทดสอบ
6. การด�ำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมลู
6.1 ให้นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หลังเรียนเรื่องกรด-เบส
่
6.1 ให้นกั เรี ยนนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 และ 5/2 ซึ่งเป็ นนักเรี ยนกลุ่มตัวอยาง
6.5
ให้
ก
ลุ
่
ม
ทดลองท�
ำ
แบบสอบถามวั
ด
5/1 และ 5/2 ซึง่ เป็นนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนทัง้ หมด
่ ยน เรื่ องกรด-เบส
จํานวนทั้ งหมด 64 คนทําแบบทดสอบกอนเรี
เจตคติ
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส
64 คนท�ำแบบทดสอบก่อนเรีย6.2น เรืนํา่อคะแนนทดสอบกอนเรี
งกรด-เบส ่ ยนมาเรี
ยงจากคะแนนสูงสุ ดไปหาตํ่าสุ ดแล้วจับฉลา
6.2 น�ำเพืคะแนนทดสอบก่
นมาเรี
ยงจาก ่มควบคุม 6.6 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
่ ่มเป็ น 2 กลุอ่มนเรี
่มทดลองและกลุ
่อแบงกลุ
คือยกลุ
เ คราะห์
ท างสถิ
ิ ใ นการวิ
จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ ว จิ ย ได้ ใช้
คะแนนสูงสุดไปหาต�ำ่ สุดแล้วจับ6.3ฉลากเพื
่ยนการสอนในรายวิ
เป็น 2 น� ำ ไปวิชาเคมี
ิ อ่ แบ่งกลุม
จัดกจกรรมการเรี
เรื่ องกรด
-เบส ตโดยให้
กลุ่มทดลอง
แบบแผนการวิ
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ
ควบคุ
ม สวนกลุ
่
่มควบคุมเรี ยนโดยวิ
เรี ยนโดยใช้บ่มทเรี
ยน CAI
ธีการสอนปกติจัยแบบเชิงทดลอง (Control Group
6.3 จัดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนในรายวิ
า Pretest งPosttest
Design) การด�ำเนิน การวิจัยและการ
6.4 ให้
นกั เรี ยนทั้ ง 2 กลุ่มทําชแบบทดสอบหลั
เรี ยนเรื่ องกรด-เบส
เคมี เรือ่ งกรด-เบส โดยให้กลุม่ ทดลองเรี
นโดยใช้าบแบบสอบถามวั
ทเรียน เก็ดบเจตคติ
รวบรวมข้
อมูยนคอมพิ
ลสรุปเป็วเตอร์
นแผนภาพ
6.5 ให้กลุย่มทดลองทํ
ต่อบทเรี
ช่วยสอน เรืดั่ องงภาพที่ 4
CAI ส่วนกลุ่มควบคุ
มเรียนโดยวิธีการสอนปกติ
กรด-เบส

็
6.6 เกบรวบรวมข้
อมูลที่ได้จากการทดลองนําไปวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจยั ครั้ งนี้
ผูว้ จิยได้ใช้แบบแผนการวิจยั แบบเชิงทดลอง (Control Group Pretest Posttest Design) การดําเนิน
็ งคม ปีท
การวิจยั และการเกบรวบรวมข้
อมูี่ ล9สรุฉบั
ปเป็บนทีแผนภาพ
ดังภาพที
วารสารการศึกษาและการพั
ฒนาสั
่ 2 ปีการศึ
กษา่ 42556
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ภาพที่ 4 การดำ�เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
็
ภาพที่ 4 การดําเนินการทดลองและเกบรวบรวมข้
อมูล

7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิ7.เคราะห์
ข้อมูขล้ อได้
การวิเคราะห์
มลู แก่ ค่าดัชนี
1. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ความสอดคล้องระหว่างข้สถิ
อสอบกั
บ
จุ
ด
ประสงค์
ก
ารเรี
ย
นรู
้
่ อสอบกบั
ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ คา่ดัช่ชนีวคยสอนเรื
วามสอดคล้
องระหวางข้
่องกรด-เบส
หรื อ IOC ค่ า ความยากง่
า ยยนรูอ�้ ำหรืนาจจ�
แนก
(ล้ ว่ น อํานาจจําแนกก(ล้าวนร หสายยศ
่
จุดประสงค์การเรี
อ IOCำคาความยากงาย
า ดั ชและ
นี ปอังรคณา
ะ สิสายยศ,
ท ธิ ผ ล ข อ ง บ ท เรี ย น
ความเชื่อมั2539)
น่ของแบบทดสอบ
(Reliability)
ใช้สูตรของคูเดอร์ ริ ดชาร์ดสัน หรื อที่เรี ยกวา่
สายยศ และ อัง2539)
คณาคา่สายยศ,
ค่าความเชื
่อมั่น คอมพิ
วเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส โดยให้นักเรียน
่ ชนีประสิ ทใช้
คาดั
ธิผสลูต(Effectiveness
ของบทเรี ยน CAI ใช้วิธีการของ กู๊ดแมน เฟรท
ของแบบทดสอบKR-20
(Reliability)
รของคูเดอร์Index:
ริดEI.)กลุ
่มทดลองท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังจากนั้นเรียน
และชไนเดอร์
ยนของนักเรี ยน 2 กลุ่ม ใช้สถิติ t-test
ชาร์ดสัน หรือทีเซอร์
่เรียกว่
า KR-20การเปรี
ค่าดัยบเที
ชนียปบผลสั
ระสิมทฤทธิ
ธิผ์ ลทางการเรี
วิชาเคมี เรือ่ งกรด-เบส ด้วยบทเรียน CAI แล้วให้นกั เรียน
(Effectiveness Index: EI.) ของบทเรียน CAI ใช้วิธี ท�ำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน�ำคะแนนทดสอบก่อน
การของ กู๊ดแมน เฟรทเซอร์ และชไนเดอร์ การเปรียบ เรียนและหลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองมาหาค่าดัชนี
เทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน 2 กลุม่ ใช้สถิติ ประสิทธิผล ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1
t-test วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS การวัดเจตคติของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีม่ ตี อ่ บทเรียน CAI ใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
30
30

คะแนนเฉลี่ย
8.78
27.66

ร้อยละ
29.27
92.19

ดัชนีประสิทธิผล
0.89

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ งกรด-เบส มีคา่ เท่ากับ 0.89
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด 0.6 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องกรด-เบส กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส
กับนักเรียนกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 32 คนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีเรือ่ งกรด-เบส ของนักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

N
32
32

คะแนนเต็ม
30
30

x
27.66
21.16

SD
3.42
3.29

t

sig

7.74*

0.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. เจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส
การศึกษาเจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส ใช้การหา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบวัดเจตคติที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนด
หัวข้อในการวัดเจตคติไว้จ�ำนวน 10 ข้อ ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลเจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียน
CAI วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
ข้อความ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสเป็นสื่อการ สอนที่มีความทันสมัย
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส กระตุ้น ให้นักเรียนสนใจในเนื้อหา
เรื่อง“กรด-เบส” มากขึ้น
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาเคมี
มากขึ้น
4. นักเรียนต้องการให้มีสื่อการสอนที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี ในเนื้อหา
อื่น

x
3.87
3.62

SD
0.72
1.09

การแปลผล
มีเจตคติที่ดี
มีเจตคติที่ดี

3.69

0.69

มีเจตคติที่ดี

3.81

0.84

มีเจตคติที่ดี
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ข้อความ
5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส ทำ�ให้นักเรียนสนุก กับเรียนวิชาเคมี
เรื่อง“กรด-เบส”
6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสช่วยให้ นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจว่าจะทำ�
ข้อสอบเรื่อง กรด-เบสได้ดีขึ้น
8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสสามารถใช้งานได้ง่าย
9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสสามารถทบทวนเนื้อหาระหว่างเรียนได้ดี
10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส สามารถปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ) กับผู้เรียน
ได้ดี

ข้อเสนอแนะ
1. เวลาในการเรียนค่อนข้างน้อยอยากให้เพิ่ม
เวลาให้มากกว่านี้ (2)
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียน
ที่แปลกใหม่ (1)
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของของ
กลุ่มทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติที่ดีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสทั้ง 10 ข้อ
โดยแต่ละข้อมีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
แตกต่างกันไปตามตาราง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ งกรด-เบสทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคา่ ดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.89 แสดงว่าผูเ้ รียนมีความก้าวหน้า
ทางการพัฒนาการการเรียนรูเ้ รือ่ งกรด-เบสโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 89 การทีไ่ ด้ผลสรุป
ดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องกรด-เบส เป็นเทคโนโลยีการสอนที่มีการออกแบบ
อย่างเป็นระบบ มีการทดสอบปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ำไปใช้
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x
3.87

SD
0.72

การแปลผล
มีเจตคติที่ดี

3.78
3.56

0.79
0.80

มีเจตคติที่ดี
มีเจตคติที่ดี

3.84
3.75
3.53

0.82
0.81
1.32

มีเจตคติที่ดี
มีเจตคติที่ดี
มีเจตคติที่ดี

(กิดานันท์ มลิทอง, 2540) และอีกประการหนึ่งบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสมีองค์ประกอบที่
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างครบถ้วน ท�ำให้
ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามศักยภาพ นักเรียน
สามารถเลื อ กเรี ย นตามที่ นั ก เรี ย นสนใจและสามารถ
กลับไปเรียนซ�้ำจนกว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ ท�ำให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพที่สามารถ
น�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์,
2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง จันทร (2549)
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ งพันธะเคมี
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพันธะเคมี มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7251 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน
มีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมีผ่านบทเรียน
CAI ก้าวหน้าขึ้นร้อยละ 72.51
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
ช่ ว ยสอนกั บ นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยวิ ธี ส อนปกติ ใ น
รายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส พบว่า นักเรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นสู ง กว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย น โดยวิ ธี ส อนปกติ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้

หน้าที่ 184

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาเคมีเรื่องกรด-เบส เป็นสื่อที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ชัดเจน บทเรียนมีท้ังข้อความ ภาพ เสียง และภาพ
เคลือ่ นไหว ท�ำให้มคี วามน่าสนใจ นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์กบั
บทเรียนคือ แบบฝึกหัดทีส่ ามารถให้ผลป้อนกลับได้ทนั ที
มีแบบทดสอบที่สามารถแสดงให้เห็นคะแนนเมื่อท�ำแบบ
ทดสอบเสร็จ นักเรียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความ
สามารถตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ท�ำให้
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Morgil & Yavuz (2004)
ที่ได้ศึกษาการสอนแบบดั้งเดิมกับการใช้คอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนในรายวิ ช าเคมี มู ล ฐาน เรื่ อ งกรด-เบส เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา การค�ำนวณ
และรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
งานวิจัยของ Demircioglu, Ayas, & Demircioglu
(2005) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงแนวคิดเรือ่ งกรด-เบส
โดยใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ในการจัดการเรียนการ
สอนผ่านคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลอง
ที่สอนโดยใช้โปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ การศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมี เรือ่ งกรด-เบสครัง้ นี้ เป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกับการสอนโดยวิธสี อนปกติ การทีก่ ารสอนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมีคา่ สูงกว่าการสอนโดย
วิธีสอนปกติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิธีสอนปกติเป็นการ
จัดการเรียนรูท้ เี่ ริม่ จากการน�ำเข้าสูบ่ ทเรียนเป็นกระตุน้ ให้
นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน อาจสร้างความสนใจ
ด้วยการสนทนาทบทวนความรู้เดิม หรือตั้งค�ำถามเกี่ยว
กับเรื่องที่เรียน จากนั้นเข้าสู่ขั้นการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้
ครูอาจน�ำเสนอเนื้อหาให้กับนักเรียนโดยการบรรยาย
อภิปรายร่วมกัน สนทนาซักถาม โดยมีสื่อประกอบการ
เรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนังสือเรียน
รวมถึงให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสรุป ครูและ

นักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา ตรวจเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน
ขัน้ ประเมินผลเป็นการประเมินผลจากการสังเกต ทดสอบ
เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
การสอนปกติ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ สนองจุ ด
ประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้นั้น แต่ในสภาพความ
เป็นจริงนักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้
ที่ แ ตกต่ า งกั น ท� ำ ให้ กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ไม่ ส นองความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล อีกประการหนึ่งการสอนปกติ
ครูต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้อยู่ตลอด ในขณะที่เด็กแต่ละคนมีความสนใจ
ในการเรียนและมีสมาธิในการรับรู้ที่แตกต่างกัน จาก
เหตุผลดังทีก่ ล่าวมาส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
เคมีเรื่องกรด-เบส ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ
ต�่ำกว่าการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การสอนโดยใช้บทเรียน CAI กับการสอนโดยวิธสี อนปกติ
มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ผู้สอนอาจน�ำวิธีการสอน
ทั้ง 2 วิธีมาใช้สอนมาผสมสานกันในบทเรียนแต่ละบท
โดยอาจน�ำบทเรียน CAI มาใช้สอนในบางจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ผู้สอนไม่จ�ำเป็นต้องสร้างบท
เรียน CAI ขึ้นมาด้วยตนเอง โดยผู้สอนสามารถสืบค้น
ข้อมูลบทเรียน CAI ทางอินเตอร์เน็ตที่มีความสวยงาม
น่าสนใจ เหมาะสมกับเนือ้ หาทีส่ อน น�ำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนบางจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้งนี้สื่อการสอน
ที่ส�ำคัญที่สุดผู้วิจัยคิดว่าเป็นผู้สอนนั่นเอง
3 . เจ ต ค ติ ข อ ง นั ก เรี ย น ต ่ อ บ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส
จากผลของการวั ด เจตคติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละข้อพบว่า เจตติของ
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัด
เจตคติทงั้ 10 ข้อ มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 3.53-3.87 ซึง่ แปล
ผลได้ว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส แสดงว่านักเรียนมี
ความชื่นชอบและพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
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นักเรียนสามารถเรียนหัวข้อทีไ่ ม่เข้าใจซ�ำ้ ได้ตามความพึง
พอใจ ส�ำหรับแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนท�ำแต่ละข้อก็มีการ
เฉลยผลการท�ำให้นักเรียนทราบทันที เมื่อนักเรียนท�ำถูก
มีการเสริมแรงให้นกั เรียนโดยมีเสียงในลักษณะในของการ
ชื่นชม ถ้านักเรียนท�ำผิดก็เสริมแรงให้นักเรียนพยายาม
ใหม่ ท�ำให้นักเรียนรู้สึกชอบ สนุกสนาน อีกอย่างหนึ่ง
นักเรียนได้เรียนเคมีในห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ซงึ่ เป็น
สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ ท�ำให้นักเรียนตื่นเต้น และ
มีความสุขในการเรียน แสดงว่าสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
จะช่วยส่งเสริมกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจติดตามบท
เรียนและสร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรารถนา เพชรโต (2547) ที่
ได้พฒ
ั นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย-สอน เรือ่ งพันธะเคมี
ไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมายด�ำรง
วิทยาคม จังหวัดนครราชสีมาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องพันธะเคมีสูงขึ้น และนักเรียน
มีเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี
มากทุกรายการ
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควร
มีแบบฝึกหัดแทรกในเนื้อหาให้มากขึ้นเพราะการมีแบบ
ฝึกหัดที่มากขึ้นจะท�ำให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาและ
ตรวจสอบความเข้าใจได้มากขึ้น
2. ควรเพิ่มการเสริมแรงให้มากขึ้น ควรมีการ
เสริมแรงแทรกในเนื้อหาด้วย เช่นตั้งใจเรียนนะครับ ไม่ใช่
เสริมแรงเฉพาะท�ำแบบฝึกหัดถูก หรือแบบทดสอบเท่านัน้
3. ครู ผู ้ ส อนควรอธิ บ ายขั้ น ตอนการใช้ ง าน
ให้นักเรียนเข้าใจ ก่อนที่จะให้นักเรียนใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. ในการเรียนรู้บทเรียนของนักเรียนในตอนเริ่ม
ต้นนั้น ครูผู้สอนควรอยู่ร่วมกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น
ควรให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในรายเคมี เนือ้ หาอืน่ เช่น เรือ่ งอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ า
เคมี สมดุลเคมี เป็นต้น
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ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล*

หนังสือ สนามความคิดแห่งการสืบค้น ความดี
ความงาม และความจริง เป็นงานเขียนที่รวมบทความ
ทางวิชาการของ รศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน อาจารย์
ประจ�ำภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาด้านปรัชญาและเป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการสาขานี้ ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ส�ำเร็จการศึกษา
อั ก ษ ร ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต เ กี ย ร ติ นิ ย ม อั น ดั บ ส อ ง
และอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญาจาก
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาเอกสาขา ศาสนศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย
เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านจึงเป็นนักวิชาการ
ท่านหนึง่ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้าง
ขวางในแวดวงวิชาการแขนงนี้ ดังข้อความในค�ำนิยม

ของพระสุ ธี ธ รรมานุ วั ต ร คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กล่าวว่า
“ในวงการศาสนาและปรั ช ญาต่ า งก็ ย อมรั บ ความรู ้
ความสามารถของท่ า นเป็ น อย่ า งดี บทความเหล่ า นี้
จะได้ ก ระตุ ้ น ต่ อ มความคิ ด ให้ ผู ้ ที่ ส นใจทางด้ า นนี้
ได้ขยายพรหมแดนแห่งความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป
เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนที่สนใจและผู้ที่อยู่ในวงการ
ศาสนาและปรัชญา”
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ร วมบทความซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
เคยน� ำ เสนอในที่ ป ระชุ ม ราชบั ณ ฑิ ต และภาคี ส มาชิ ก
ของราชบัณฑิตยสถาน บางเรื่องเคยตีพิมพ์ในวารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน และวารสาร พ.ส.ล. ในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา โดยการน�ำบทความเหล่านั้นมาเรียงร้อยให้
สื่ อ ความหมายเป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น กล่ า วคื อ เป็ น การ
สะท้อนภาพความดีและความงามในแง่มุมที่เกี่ยวเนื่อง
กันเพื่อน�ำไปสู่ความจริงของโลกและชีวิต เหมาะแก่ผู้
ที่ต้องการค้นหาความงามที่ซ่อนลึกอยู่ในจิตใจ และผู้
ที่ต้องการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ความงามและความดี
นั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจ ความงามและความดีเป็น
สิ่งที่สัมพันธ์กัน และสอดประสานกันอย่างกลมกลืน
จิ ต วิ ญ ญาณที่ สั ม ผั ส ความงามได้ นั้ น มี พื้ น ฐานความ
ดี ท างศาสนา “การชื่ น ชมความงามนั้ น โดยรากฐาน
แล้วเป็นเรื่องของทางศาสนา ถ้าคนเราไม่มีจิตใจฝักใฝ่
ศาสนาแล้ว ก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่า สิ่งใดมีความงาม

*รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่แท้จริง” การที่คนเรามีจิตใจที่ใสสะอาดและมีความ
เมตตากรุ ณ านั้ น ย่ อ มท� ำ ให้ ม องเห็ น ปรากฎการณ์
รอบตั ว ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ ห รื อ มองเห็ น “ความงาม”
ในสรรพสิ่งนั่นเอง
ความจริ ง ความงาม ความดี เป็ น ประเด็ น
ส�ำคัญในการถกเถียงและแสวงหาทางปรัชญาและศาสนา
ความจริงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ต้องการเข้าถึง
ไม่วา่ ความจริงนัน้ จะเป็นวัตถุหรือเป็นจิตก็ตาม เราต่างก็
ต้องการรูว้ า่ เราจะมีชวี ติ อยูไ่ ปเพือ่ อะไร ตายแล้วจะไปไหน
โลกหน้าเป็นอย่างไรหรือชีวติ มีแต่เพียงโลกนีแ้ ละชาติภพ
นี้ พระเจ้าและสวรรค์มคี วามหมายส�ำหรับผูท้ เี่ ชือ่ ว่าความ
จริงมีลักษณะเป็นนามธรรมและเป็นจิตไม่ใช่วัตถุ และ
สามารถเข้าถึงได้เมื่อก้าวพ้นจากโลกทางวัตถุ ความดี
ความงาม และความเข้าใจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง
แนบแน่น การท�ำความดีและการชื่นชมความงามเป็นวิถี
ในการบรรลุความจริงได้ นอกจากนี้ ความดีและความงาม
ก็ยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความจริง
ในทางพระพุทธศาสนา ความดี ความงามและ
ความจริง มีความหมายรวมอยู่ในค�ำว่า “ธรรม” “ธรรม’’
หมายความเป็ น ไปตามสภาวะของสิ่ ง ทั้ ง หลาย ตาม
กฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็น “ธรรม’’ คือ ความดี ความงาม
และความจริง เป็นความดีเพราะถูกต้องและเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ ตามธรรมชาติตามสภาวะปกติของมัน เป็น
ความงามเพราะเป็นระบบระเบียบสอดประสานกลมกลืนกัน
ท�ำให้ผู้สัมผัสมีความสุขความรื่นรมย์ และเป็นความจริง
เพราะไม่ขนึ้ อยูก่ บั ความต้องการของผูใ้ ดผูห้ นึง่ อยูเ่ หนือ
การบงการของบุคคล เป็นกฎสากล และไม่ขนึ้ กับการเวลา
เมือ่ พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมนัน้ ธรรมของพระองค์
มีความงามทัง้ เบือ้ งต้น เบือ้ งกลาง และเบือ้ งปลาย ในการ
ปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์นั้น
จึงเป็นการท�ำความดี เพื่อเข้าถึงความงามอันน�ำไปสู่
ความจริงของโลกและชีวิต ซึ่งได้แก่ ความพันทุกข์หรือ
นิพพานนั่นเอง ความดี ความงาม และความจริง จึงไม่
อาจแยกจากกัน

เนื้ อ หาของหนั ง สื อ จั ด เรี ย บเรี ย งตามล� ำ ดั บ
ดังนี้ เรื่องแรกได้แก่ “ดีที่สุดคือจตุรบาท” กับแนวคิด
จริ ย ศาสตร์ ไ ทย เรื่ อ งที่ ส องคื อ “คนดี ” ตามแนว
พระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องที่สาม
คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต มนุ ษ ย์ กั บ โทษประหารในสั ง คมไทย
ปัจจุบัน เรื่องที่สี่ การกระตุ้นอารมณ์เพื่อประโยชน์ทาง
จริยธรรม เรื่องที่ห้า ความงามของพุทธศิลป์กับแรงจูงใจ
ในเชิงจริยธรรม เรื่องที่หก ปรากฏการณ์จตุคามรามเทพ
ในมุมมองทางจริยศาสตร์ เรื่องที่เจ็ดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
“ความยากจน” กับการท�ำดีท�ำชั่ว เรื่องที่แปด วิถีชีวิต
แบบภูฏาน: ความกลมกลืนของความงามกับความดี เรือ่ ง
ที่เก้า จากไตรภูมิพระร่วงถึงภิกษุสันดานกา ความเชื่อ
ความงาม ความจริงและมีบท สรุปเป็นเรื่องสุดท้ายใน
ตอนท้ายเล่ม
หลากหลายบทความในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้
เราเข้าใจเรือ่ ง “ความดี” “ความงาม”และ “ความจริง” ช่วย
ส่งเสริมสติปัญญาของคนให้ลุ่มลึกและแจ่มชัดมากขึ้น
ท� ำ ให้ เราสามารถมองเห็ น เป้ า หมายที่ ชั ด เจนในการ
แสวงหา มีพลังในการพากเพียรปฏิบัติตนเพื่อมุ่งสู่จุด
หมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความสุข
ความปีตยิ นิ ดีในการเข้าถึงสิง่ ทีต่ นมุง่ หมายนัน้ การเข้าถึง
“ความดี” “ความงาม” และ “ความจริง” ไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นเรือ่ งของอุดมคติเหนือโลก แม้แต่เรือ่ งต่าง ๆ ในชีวติ
ประจ�ำวันของคนเรา เช่น การท�ำงานและการใช้ชีวิตใน
ครอบครัว ก็อาจเกี่ยวข้องกับ “ความดี” “ความงาม”
และ “ความจริง” ได้เช่นกัน
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้อ่านที่
สนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและศาสนา สามารถ
ท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าถึงความหมายของ “ความดี” “ความงาม”
และ “ความจริง” อันเป็นแก่นสาระส�ำคัญของปรัชญาได้
อย่างลึกซึ้ง
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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
- หัวหน้ากระดาษ 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………./……………/…………..

