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บทบรรณาธิการ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมฉบับปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 ประจ�าปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 2 

(พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557) น�าเสนอบทความวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษาและการพฒันาสงัคมโดยเนือ้หา
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และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีและ บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริม

พฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งบทความ

วจัิยเหล่านีเ้ป็นองค์ความรูท้ีผู่วิ้จัยได้น�าเสนอข้อค้นพบทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยัซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านทีส่นใจและ

ศึกษาค้นคว้าในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยดังกล่าว อีกทั้งเป็นแนวทางในการค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่

เกีย่วข้องต่อไป กองบรรณาธกิารวารสารการศกึษาและการพัฒนาสงัคม จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบทความต่าง ๆ  เหล่านี ้

จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน

ท้ายทีส่ดุน้ีกองบรรณาธกิารวารสารการศกึษาและการพฒันาสงัคมขอขอบคณุผูเ้ขยีนบทความ ผู้ทรงคณุวฒุิ

ประเมินบทความ และสมาชิกผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมด้วยดีเสมอมา 

พบกันใหม่ในฉบับหน้า
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ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 

เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน (2015)

Industrial Safety and Accident Prevention To prepare workers  

for the ASEAN community (2015)

ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา* 
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ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย

1. ประเทศสิงคโปร์ แรงงานมีทักษะสูง ช�านาญ

ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ มีที่ตั้งเอื้อ

ต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ แต่ต้องพึ่งพาการน�าเข้า

วัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ท�าให้ค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินธุรกิจสูง

2. ประเทศอินโดนีเซีย แรงงานส่วนใหญ่เป็น

ชาวมุสลิม ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เป็นตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ 

4 ของโลก และมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจ�านวนมาก 

จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์ ซ่ึงแนวโน้ม

ของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คือ การรวมตัวของ

กลุ่มเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงินโลก

โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

(ค.ศ. 2015) ประเทศต่างๆ ในอาเซียนจะรวมตัว

เป็นประชาคมเดียวกัน เป็นตลาดการค้าและเศรษฐกิจ

เดียวกันเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนให้กับประเทศ

ต่างๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียน และนอกกลุ่มอาเซียน ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

ทรัพยากร โดยเฉพาะคนที่มีคุณภาพรองรับกับสภาพ

เศรษฐกิจและสงัคมทีก่�าลงัจะเปลีย่นแปลงไปของอาเซยีน 

กระบวนการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ

ระดบัเทคโนโลย ีจะต้องมคีณุภาพตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือสอดคล้อง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของ

โลก 

ความปลอดภยัและการป้องกนัอบัตเิหตในงานอตสาหกรรมเพือ่เตรียมความพร้อมุ ุ ุ
แรงงานส่ประชาคมอาเซียน ู (2015) 
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 จากการเปล่ียนแปลงของบริบทการพฒันาเศรษฐกจและสังคมิ ในกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงแนวโนม้
ของบริบทการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ การรวมตวัของกลุมเศรษฐกจและการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงิน่ ิ
โลกโดยเฉพาะการจดัตงัประชาคมอาเซียนในปี พ้ .ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศตางๆ ในอาเซียนจะรวมตวั่
เป็นประชาคมเดียวกนั  เป็นตลาดการคา้และเศรษฐกจเดียวกนเป็นการเปิดโอกาสิ ั การลงทุนใหก้บประเทศั
ตางๆ ทงัในกลุมอาเซียน และนอกกลุมอาเซียน ดงันนั ประเทศไทยจึงตอ้งเตรียมความพร้อมและการพฒันา่ ่ ่้ ้
ทรัพยากร โดยเฉพาะคนท่ีมีคุณภาพรองรับกบสภาพเศรษฐกจและสังคมท่ีกาลงัจะเปล่ียนแปลงไปของั ิ ํ
อาเซียน กระบวนการจดัการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันากาลงัคน ระดบัฝีมือ ระดบัํ
เทคนิค และระดบัเทคโนโลย ีจะตอ้งมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ เพ่ือสอดคลอ้งกบการพฒันาเศรษฐกจและสงัคมของประเทศและของโลกั ิ   

เคล่ือนย้ายสินค้าเสรี เคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี

เคล่ือนย้ายการลงทุนอย่างเสรีเคล่ือนย้ายแรงงานมีฝ�มืออย่างเสรี

เคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน

AEC

แผนงานสําคัญภายใต้ AEC Blueprint

ภาพที ่1 แผนงานสาํคญัภายใต ้AEC Blueprint

 ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดว้ย 
 1.  ประเทศสิงคโปร์   แรงงานมีทกัษะสูง  ชาํนาญดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล และธุรกจ มีิ
ท่ีตงัเอือตอการเป็นศูนยก์ลางเดินเรื้ ้ ่ อ  แตตอ้ง่ พึ่งพาการนาํเขา้วตัถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดบัลาง  ่ ทาํ
ใหค้าใชจ้ายในการดาํ่ ่ เนินธุรกจสูงิ  
 2.  ประเทศอินโดนีเซีย  แรงงานสวนใหญเป็นชาวมุสลิม่ ่   ขนาดเศรษฐกจใหญิ ่ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นตลาดขนาดใหญ ่ (ประชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก และมากท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต)้ มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจาํนวนมาก  
*อาจารยภ์าควชิาการอาชีวศึกษาและพฒันาสงัคม  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
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3. ประเทศมาเลเซีย แรงงานมีทักษะ จ�านวน

ประชากรค่อนข้างน้อย ท�าให้ขาดแคลนแรงงาน โดย

เฉพาะระดับล่าง แต่มปีริมาณส�ารองน�า้มันมากเป็นอนัดบั 

3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอนัดบั 2 ของเอเชยีแปซฟิิก 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบ

4. ประเทศบรูไน ขาดแคลนแรงงาน ประชากร

ประมาณ 4 แสนคน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 

2 ของอาเซยีน และอันดบั 26 ของโลก การเมอืงค่อนข้าง 

มั่นคงเป็นผู้ส่งออกน�้ามัน และมีปริมาณส�ารองน�้ามัน

อันดับ 4 ของอาเซียน 

5 .  ประ เทศฟ ิลิปป ินส ์  แรงงานทั่ ว ไปมี

ความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่มีที่ต้ังห่างไกลจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ

สวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

6. ประเทศเวียดนาม แรงงานมีค่าจ้างเกือบ

ต�่าสุดในอาเซียน รองจากประเทศกัมพูชา แต่ระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 

ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าส�านักงานค่อนข้างสูง

7. ประเทศกัมพูชา ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 

มีค่าจ้างแรงงานต�่าสุดในอาเซียน (1.6 USD/day) ระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ต้นทุน

สาธารณูปโภค (น�้า ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง 

8. ประเทศลาว แรงงานมีค่าจ้างค่อนข้างต�่า 

(2.06 USD/day) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่

พัฒนาเท่าที่ควร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา 

9. ประเทศพม่า แรงงานมีค่าจ้างค่อนข้างต�่า  

(2.5 USD/day) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไม่

พัฒนาเท่าท่ีควรและยังมีความไม่แน่นอนทางการเมือง

และนโยบาย

10. ประเทศไทย แรงงานมีทักษะเป็นฐานการ

ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการ

รายใหญ่ของโลก ทีต่ัง้เอือ้ต่อการเป็นศนูย์กลางโครงข่าย

เชือ่มโยงคมนาคมด้านต่างๆ สาธารณปูโภคพืน้ฐานทัว่ถึง  

ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง แรงงานมีจ�านวนมาก 

แต่ยังมีจุดอ่อน เพราะแรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ

การท�างาน 

การจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

(ค.ศ. 2015) วัตถุประสงค์ AEC Blueprint 1) แผน

งานส่งเสรมิการเคลือ่นย้ายสนิค้าบรกิาร การลงทนุแรงงาน 

และเงินทุนที่เสรี โดยลดอุปสรรคในด้านต่างๆ 2) แผน

งานส่งเสริมขีดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย

การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา 3) แผนงานส่งเสริม

การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกลดช่องว่างและความ

แตกต่างของระดบัการพฒันาระหว่างสมาชกิเก่าและใหม่  

4) แผนงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลก 

ปรับประสานนโยบายในระดับภูมิภาค สร้างเครือข่ายการ

ผลิตและจ�าหน่าย 
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รปที ู่ 2 วตัถุประสงค ์AEC Blueprint 
 
  วตัถุประสงค ์AEC ดงักลาว่ มีการนาํแรงงานตางประเทศเขา้มาในเ่ ขตพนืท่ีอุตสาหกรรม ้  
ซ่ึงแรงงานตางชาติมีความรู้ ความสามารถท่ีแต่ กตางกน รวมทงัทกัษะการทาํงานการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ่ ั ้
เคร่ืองจกัรท่ีแตกตางกน  ในการปฏิบติังาน ่ ั อุบติัเหตุเป็นเหตุการณ์ท่ีเกดขึนโดยไมมีใครคาดคิด ไมมีการิ ่ ่้
วางแผนลวงหนา้และควบคุมไมได ้เชน่ ่ ่  การตกจากท่ีสูง การถูกวตัถุหนีบหรือกระแทกอวยัวะ เป็นตน้ ซ่ึงจะ
ทาํใหเ้กดความสูญเสียตอผูป้ระสบอุบติัเหตุ บุคคลอ่ืนหรือสิงอ่ืนท่ีเกยวขอ้งดว้ยิ ่ ี่่   อุบติัเหตุในการทาํงานเป็น
เหตุการณ์ไมคาดคิดท่ีเกดขึนในขณะทาํงาน่ ิ ้    อุบติัเหตุท่ีเกดขึนแตละครังิ ่้ ้  จะสงผลใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังาน่
ทุกคนรู้สึกกงวลและกลวั หากวาั ่ สถานประกอบการปลอยให้่ อุบติัเหตุเกดขึนโดยไมมีการแกไขและป้องกน ิ ่ ้ ั้
จะทาํใหพ้นกังานสูญเสียความมนัใจจนอาจถึงขนัขาดความเอาใจใสในการทาํงานใน่ ้ ่ ท่ีสุด  นอกจากน้ี 
ปัญหาดา้นความปลอดภยัเป็นปัญหาระดบัโลก มีองคก์ารแรงงานระหวางประเทศ่    (International Labor 
Organization = ILO เป็นหน◌วยงานหน่ึ่ งขององคก์ารสหประชาชาติซ่ึงตงัขึนเม่ือปี้ ้   พ.ศ. 2462 โดยมี
สาํนกังานใหญตงัอยท่ีูกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์่ ่้ ) มีสมาชิกอย ู่158 ประเทศ  ทาํหนา้ท่ีสงเสริมให้่
เกดความปลอดิ ภ◌ยในการทาํงานั   มีวตัถุประสงคเ์พื่อสงเสริมความยติุธรรมทางสงัคม่  การยอมรับสิทธิ
แรงงานและสิทธิมนุษยชน  เป็นผูก้าหนดมาตรฐานแรงงานในรูปของอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวางํ ่
ประเทศซ่ึงเป็นขอ้กาหนดมาตรฐานขนัตํ่าเกยวกบสิทธิแรงงานขนัพนืฐานํ ี่ ั้ ้ ้   เสรีภาพในการจดัตงั้ สมาคมและ
สิทธิในการรวมตวักนของคนงานั    การรวมเจรจาตอรอง่ ่   การขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั  การไดรั้บโอกาส
และการปฏิบติัท่ีเทาเทียมกน่ ั  รวมทงัมาตรฐานอ่ืนท่ีเกยวขอ้งกบการทาํงาน้ ี่ ั   นโยบายการจา้งงาน  การ
บริหารแรงงาน กฎหมายแรงงาน  แรงงานสมัพนัธ์  สภาพแวดลอ้มการทาํงาน  การบริหารจดัการ  ความ
มนัคงทางสงัคม่   สถิติแรงงานความปลอดภยัอาชีวอนามยัในการทาํงาน  นอกจากน้ียงัสงเสริมพฒันาการ่
ของลูกจา้งทงัในระดบัปัจเจกบุคคลและองคก์รลูกจา้งรวมทงัใหก้ารอบรมและคาํปรึกษาแกองคก์ารดงักลาว้ ้ ่ ่
ภายใตก้ลไกหรือระบบขององคก์ารสหประชาชาติ นอกจากน้ี ปัญหาความปลอดภยัยงัเป็นปัญหาท่ีทาง

รูปที่ 2 วัตถุประสงค์ AEC Blueprint

วัตถุประสงค์ AEC ดังกล่าวมีการน�าแรงงาน

ต่างประเทศเข้ามาในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งแรงงาน

ต่างชาติมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน รวมทั้ง

ทักษะการท�างานการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่

แตกต่างกัน ในการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่

เกดิข้ึนโดยไม่มใีครคาดคดิ ไม่มกีารวางแผนล่วงหน้าและ

ควบคุมไม่ได้ เช่น การตกจากที่สูง การถูกวัตถุหนีบหรือ

กระแทกอวัยวะ เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้เกิดความสูญเสียต่อ

ผู้ประสบอุบัติเหตุ บุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

อุบัติเหตุในการท�างานเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น

ในขณะท�างาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง จะส่งผลให้

พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนรู้สึกกังวลและกลัว หากว่า

สถานประกอบการปล่อยให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่มีการ

แก้ไขและป้องกัน จะท�าให้พนักงานสูญเสียความมั่นใจ

จนอาจถึงขั้นขาดความเอาใจใส่ในการท�างานในที่สุด 

นอกจากน้ี ปัญหาด้านความปลอดภัยเป็นปัญหาระดับ

โลก มีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 

Labor Organization = ILO เป็นหน่วยงานหนึ่งของ

องค์การสหประชาชาติซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยมี

ส�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รงุเจนวีา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์) 

มีสมาชิกอยู่ 158 ประเทศ ท�าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิด

ความปลอดภัยในการท�างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ง

เสริมความยุติธรรมทางสังคม การยอมรับสิทธิแรงงาน

และสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ก�าหนดมาตรฐานแรงงานใน

รูปของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่ง

เป็นข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าเกี่ยวกับสิทธิแรงงานขั้น

พื้นฐาน เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมและสิทธิในการ

รวมตัวกันของคนงาน การร่วมเจรจาต่อรอง การขจัด

การใช้แรงงานบังคับ การได้รับโอกาสและการปฏิบัติท่ี

เท่าเทียมกัน รวมทั้งมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ท�างาน นโยบายการจ้างงาน การบรหิารแรงงาน กฎหมาย

แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมการท�างาน 

การบริหารจัดการ ความมั่นคงทางสังคม สถิติแรงงาน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการท�างาน นอกจากนี้ยัง

ส่งเสริมพัฒนาการของลูกจ้างท้ังในระดับปัจเจกบุคคล

และองค์กรลูกจ้างรวมท้ังให้การอบรมและค�าปรึกษาแก่
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องค์การดังกล่าวภายใต้กลไกหรือระบบขององค์การ

สหประชาชาติ นอกจากนี้ ปัญหาความปลอดภัยยังเป็น

ปัญหาที่ทางรัฐบาลไทยให้ความส�าคัญโดยมีหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  มากมายทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนภายในประเทศ

ที่ท�าหน้าที่ ดูแลการป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายเพื่อความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซ่ึงมี

การเตรียมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน

เกรียงศักดิ์ บุญญา (2552, บทคัดย่อ) การวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในสถานประกอบการในภาคตะวันออก  

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

ปลอดภัยในการปฏบัิตงิานของพนักงานในสถานประกอบ

การในภาคตะวันออก 2) เพ่ือศึกษาระดับความคิด

เห็นของพนักงานคณะกรรมการความปลอดภัย ใน

สถานประกอบการต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 558 คน 

ได้แก่ ผู ้บริหารสถานประกอบการ หัวหน้าแผนก 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานสถานประกอบการ 

ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 1) การบริหาร

ความปลอดภัย 2) การกระท�าที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล 

3) สภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัย 

ด้านการบริหารความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมากเรยีงล�าดบัดงัน้ี 1. ก�าหนดนโยบายด้านความ

ปลอดภัยเป็นอันดับแรก 2. การฝึกอบรมหัวหน้างาน  

3. การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงล�าดับดังนี้ 1) การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ถูกต้อง 

2) วธีิการดบัเพลงิและใช้อปุกรณ์ประเภทต่างๆ 3) ความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีภัย 

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับดังนี้ 1) การส่งเสริม

กจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อม 2) การจัดเตรียมอปุกรณ์ป้องกนั

ฉุกเฉิน 3) การตรวจสอบและแก้ไขจุดอันตรายต่างๆ 

การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการใน

ภาคตะวันออก ทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงล�าดบัดงันี ้1) ด้านการบริหารความปลอดภัย 2) ด้าน

ผู้ปฏิบัติงาน 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

จากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวน�ามาวิเคราะห์ดังนี้

1. การบริหารความปลอดภัย ส�าหรับนโยบาย

ด้านความปลอดภัยที่ดีและเด่นชัด ผู้บริหารองค์การจะ

ต้องเป็นผู้ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน 

เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้รับ

ทราบกนัอย่างท่ัวถงึ ลกัษณะของนโยบายจะต้องไม่กว้าง

เกินไปแต่ต้องใช้ได้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จะ

ต้องเขียนให้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความเป็น

รูปธรรมเพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้

การจัดองค์การเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการความ

ปลอดภัย การจัดองค์การด้านความปลอดภัยนั้น ขึ้นอยู่

กับลักษณะของสถานประกอบการ เช่น ขนาด จ�านวน

พนักงาน ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน อาจ

เกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมีหน้าที่ดูแล สถานประกอบการขนาด

ใหญ่อาจจะมีพนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถเป็น

จ�านวนมากพอส�าหรับดูแลงานต่างๆท่ีแบ่งหน้าท่ีไว้

อย่างครบถ้วน หน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 

ด้านความปลอดภัย การควบคุมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม 

ด้านการแพทย์ และงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงาน การจัดองค์การนั้น ถ้าเป็นสถานประกอบการ

ขนาดเล็กอาจจะมีเพียงผู้ประสานงานคนเดียวท�าหน้าท่ี

เกือบทุกอย่างหรืออาจใช้วิธีว่าจ้างท่ีปรึกษามาดูแลและ

ให้ค�าปรกึษาเป็นครัง้คราวเท่านัน้ อย่างไรกต็าม องค์การ

นี้ เมื่อตั้งขึ้นมาแล้ว ก็ยังต้องพยายามสร้างข่ายงาน หรือ

สร้างความสัมพันธ์ เพ่ือการประสานงานกับหน่วยงาน

หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายซ่อม

บ�ารุง โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ข่ายงานที่กล่าว

ถงึน้ันอาจอยูใ่นรูปของคณะกรรมการด้านความปลอดภัย 

(Safety Committee) โดยเขียนเป็นโครงสร้างดังนี้
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คราวเทานนั อยางไรกตาม องคก์่ ่ ็้ ารนี เม่ือตงัขึนมาแลว้ กยงัตอ้งพยายามสร้างขายงาน หรือสร้าง้ ้ ้ ็ ่
ความสมัพนัธ์ เพื่อการประสานงานกบหนวยงานหรือองคก์รท่ีเกยวขอ้ง เชน หอ้งปฏิบติัการ ฝ่าั ่ ี่ ่ ยซอมบาํรุง ่
โรงพยาบาลท่ีเกยวขอ้ง เป็นตน้ ขายงานท่ีกลาวถึงนนัอาจอยใูนรูปของคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัี่ ่ ่ ่้  
(Safety Committee) โดยเขียนเป็นโครงสร้างดงัน้ี 
  
 
 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
รปทีู่  3  แสดงถึงโครงสร้างรูปแบบของการจดัตงั้ คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
  
 2.  การกระทาํทีไ่ม่ปลอดภยัของบคคลุ    การปฏิบติังานโดยไมมีหนา้ท่ีรับผิ่ ดชอบโดยตรง 
บาํรุงรักษาซอมแซมเคร่ืองจกัรโดยไมหยดุเคร่ือง่ ่   การถอดเซฟการ์ดหรือเคร่ืองป้องกนออกแลว้ไมใสเั ่ ่ ขา้ท่ี
หรือจงใจไมใชท้าํงานหรือใช้่ เคร่ืองจกัรเร็วกวาอตัร่ าท่ีกาหนดํ   ไมใสเคร่ืองป้องกนอนัตรายสวนบุคคลขณะ่ ่ ั ่
ปฏิบติังานเลนตลกคะนอง หยอกลอ้กนในขณะปฏิบติังาน่ ั   ไมปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัสวมใสชุด่
ทาํงานไมรัดกมุหรือใสเคร่ืองแตงกายมีเคร่ืองประดบัท่ีเอืออาํนวยใหเ้กดอุบติัเหตุใชเ้คร่ืองมือท่ีชาํรุด หรือใช้่ ่ ่ ิ้
ไมถูกวิธีและ่ ไมเหมาะกบงาน่ ั  
 ทฤษฎีโดมิโนนี เฮน็ริช ้  (Henrich, 1959  อา้งถึงใน  เกรียงศกัดิ   บุญญา์ , 2555, หนา้ 10) โดยมี
หลกัการสาํคญัคือการเรียงลาํดบัการประสบเหตุอนัตรายเป็นขนัตอน ถา้เกดอุบติัเหตุท่ีทาํใหข้นัตอน้ ้ิ ใด 
ขนั้ หน่ึงเกดขึนกจะิ ็้ สงผลกระทบไปยงัขนัตอน อ่ืนๆ เรี่ ้ ยงลาํดบัตอเน่ืองแบบโดมิโน่  จนถึงขนัตอนสุดทา้ย้
คือการบาดเจบ็ เฮน็ริช ไดอ้ธิบายการเกดอุบติัเหตุเชนเดียวกบการเรียงลาํดบัของตวัโดมิโนท่ีเรียงกนอย ูิ ่ ั ั ่ 5 ตวั 
เม่ือตวัใดหน่ึงตวัใดลม้ลงกยอมสงผลกระทบตอตวัถดัไป็ ่ ่ ่ ลม้ตามไปดว้ย  ซ่ึงเขาใหค้วามหมายของตวั
โดมิโนดงัน้ี 
 
 
 
 

ประธาน 

คณะกรรมการบริหารความปลอดภยั เลขานุการ
(เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั)

กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการดาํเนินการความปลอดภยั ผูจ้ดัการแผนก...

หวัหนา้งาน

ลกูจา้ง

ผูจ้ดัการแผนก...

หวัหนา้พนกังาน

พนกังาน

รูปที่ 3 แสดงถึงโครงสร้างรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

2. การกระทำาท่ีไม ่ปลอดภัยของบุคคล 

การปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง บ�ารุง

รกัษาซ่อมแซมเครือ่งจกัรโดยไม่หยดุเครือ่ง การถอดเซฟ

การ์ดหรือเครื่องป้องกันออกแล้วไม่ใส่เข้าที่หรือจงใจไม่

ใช้ท�างานหรือใช้เครื่องจักรเร็วกว่าอัตราที่ก�าหนด ไม่ใส่

เครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัตงิานเล่นตลก

คะนอง หยอกล้อกนัในขณะปฏบิตังิาน ไม่ปฏบิตัติามกฎ

ความปลอดภัยสวมใสชุดท�างานไม่รัดกุมหรือใส่เครื่อง

แต่งกายมีเครื่องประดับที่เอื้ออ�านวยให้เกิดอุบัติเหตุใช้

เครื่องมือที่ช�ารุด หรือใช้ไม่ถูกวิธีและไม่เหมาะกับงาน

ทฤษฎีโดมิโนนี้ เฮ็นริช (Henrich, 1959 อ้าง

ถึงใน เกรียงศักดิ์ บุญญา, 2555, หน้า 10) โดยมีหลัก

การส�าคัญคือการเรียงล�าดับการประสบเหตุอันตรายเป็น

ขั้นตอน ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ท�าให้ขั้นตอนใดขั้นหนึ่งเกิด

ขึ้นก็จะส่งผลกระทบไปยังขั้นตอน อื่นๆ เรียงล�าดับต่อ

เนื่องแบบโดมิโน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการบาดเจ็บ 

เฮ็นริช ได้อธิบายการเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกับการเรียง

ล�าดบัของตวัโดมโินท่ีเรยีงกนัอยู ่5 ตัว เมือ่ตวัใดหนึง่ตวั

ใดล้มลงก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวถัดไปล้มตามไปด้วย 

ซึ่งเขาให้ความหมายของตัวโดมิโนดังนี้
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รปทีู่  4  ลาํดบัขนัตอนการเกดอุบติัเหตุ ้ ิ 5  ขนั้  (Domino Theory) 
 
 โดมิโนตวัท่ี  1   หมายถึง     สภาพแวดลอ้มหรือภูมิหลงัของบุคคล โดมิโนตวัท่ี  2  หมายถึง     
ความบกพรองผดิปกติของบุคคล ่  โดมิโนตวัท่ี  3   หมายถึง   การกระทาํหรือสภาพการณ์ท่ีไมปลอดภยั ่
โดมิโนตวัท่ี  4  หมายถึง   อบัติเหต ุ ุ  โดมิโนตวัท่ี  5  หมายถึง   การบาดเจบ็หรือความเสียหาย  
 แสดงใหเ้ห็นวา สภา่ พแวดลอ้มหรือภูมิหลงัของบุคคลมีความแตกตางกนรวมทงั่ ั ้ นิสยัดงัเดิม้
อาจจะไดแ้ก่ ความประมาทเลินเลอ่   ความสะเพรา และสภาพแวดลอ้มทางสงัคมไดแ้ก การศึกษา่ ่   การอบรม
เลียงดู  สภาพความเป็นอย ู้ ่  รวมถึงบรรยากาศในการทาํงาน   กอใหเ้กดความบกพรองผดิปกติของบุคคล่ ิ ่ ได้
เชน่ กน ยกตวัอยาง ั ่  การขาดความรอบคอบ ความต่ืนเตน้งาย ขวญัออน่ ่   ซ่ึงทงัหมดนนั้ ้ กอใหเ้กดการกระทาํ่ ิ
ท่ีไมปลอดภยั ่   เพราะฉะนนัตา้ มทฤษฎีกลาววาเม่ือโดมิโนตวัท่ี่ ่ หน่ึงลม้ลง   กระทบตวัถดัไปกจะลม้ตาม็
อยางตอเน่ือง่ ่   ดงันนัการป้องกนมิใหเ้กดอุบติัเหตุคือการป้องกนไมใหต้วัท่ีส่ีลม้นนัจะตอ้งเอาตวัท่ีสาม้ ้ั ิ ั ่
ออกไป  นนัก่ คื็อการกาจดัการกระทาํหรือสภาพการณ์ท่ีไมปลอดภยั ํ ่ อนัเน่ืองมาจากการควบคุม  การแกไข้
หรือกาจดัการกระทาํหรือสภาพการณ์ท่ีไมปลอดภยัดว้ยวิธีการตางํ ่ ่  ๆ  ออกไป  กจะทาํให้็ การบาดเจบ็และ
ความเสียหายกจะไมเกดขึน เน่ืองจากการแกไขหรือกาจดัโดมิโนตวัท่ีหน่ึงและสองนนัทาํไดย้ากคือ็ ่ ิ ้ ํ้ ้ พืนฐาน้
ของมนุษยท่ี์ไมเหมือนกนในสภาวะของสงัคมท่ีแต่ ั กตางกน ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมรวมทนัความ่ ั
แตกตางระหวางบุคคลเชือชาติท่ีแตกตาง ่ ่ ่้  ดงันนั การหลีกเล่ียงการเกดอนัตรายกใหจ้ดัการกบการกระทาํท่ี้ ิ ็ ั
ไมปลอดภยัถือวาเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด่ ่  
 3.  สภาพการทาํงานทีไ่ม่ปลอดภัย  อุปกรณ์การผลิต เคร่ืองจกัร อยใูนสภาพชาํรุดไม่ ่มีเซฟการ์ด 
ฝาครอบ เคร่ืองกน หรือเคร่ืองป้องกนอนัตราั ั้ ยอ่ืน ๆโครงสร้างอาคารไมมนัคง่ ่ แขง็แรง  ขาดการวางแผนจดั
ระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงาน การจดักองวสัดุสิงของไมเป็นระเบียบและไมถูกตอ้งการจดัสารเคมีท่ี่ ่ ่
เป็นพิษ  วสัดุระเบิด  วตัถุไวไฟไมเหมาะสมและไมถูกวิธี่ ่   สถานท่ีทาํงานไมปลอดภยั เชน แสงสวาง่ ่ ่ ไม่
เพียงพอ  ไมมีระบบการระบายอากาศ่   ไมมีระบบการเตือนภยัท่ีเหมาะสม่

3 

 
การกระทาํ  
หรือ
สภาพการณ์
ท่ีไม่
ปลอดภยั 

4 5 2 1 

บาดเจบ็
หรือ
เสียหาย

อุบติัเหตุ
ความ
บกพรอง่
ผดิปกติ
ของบุคคล

สภาพแวด 
ลอ้มหรือ
ภูมิหลงั
ของบุคคล

รูปที่ 4 ล�าดับขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุ 5 ขั้น (Domino Theory)

โดมิโนตัวที่ 1 หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือ

ภมูหิลงัของบคุคล โดมโินตวัที ่2 หมายถึง ความบกพร่อง

ผิดปกติของบุคคล โดมิโนตัวที่ 3 หมายถึง การกระท�า

หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดมิโนตัวที่ 4 หมายถึง  

อุบัติเหตุ โดมิโนตัวที่ 5 หมายถึง การบาดเจ็บหรือความ

เสียหาย 

แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของ

บคุคลมคีวามแตกต่างกนัรวมทัง้นสิยัดัง้เดมิอาจจะได้แก่ 

ความประมาทเลินเล่อ ความสะเพร่า และสภาพแวดล้อม

ทางสังคมได้แก่ การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู สภาพความ

เป็นอยู่ รวมถึงบรรยากาศในการท�างาน ก่อให้เกิดความ

บกพร่องผิดปกติของบุคคลได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง การ

ขาดความรอบคอบ ความตื่นเต้นง่าย ขวัญอ่อน ซ่ึง

ทั้งหมดน้ันก่อให้เกิดการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย เพราะ

ฉะนั้นตามทฤษฎีกล่าวว่าเมื่อโดมิโนตัวที่หนึ่งล้มลง  

กระทบตัวถัดไปก็จะล้มตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการ

ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุคือการป้องกันไม่ให้ตัวที่ส่ี

ล้มนั้นจะต้องเอาตัวที่สามออกไป นั่นก็คือการก�าจัด

การกระท�าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย อันเน่ืองมา

จากการควบคุม การแก้ไขหรือก�าจัดการกระท�าหรือ

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยวิธีการต่าง ๆ ออกไป ก็

จะท�าให้การบาดเจ็บและความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น 

เนือ่งจากการแก้ไขหรือก�าจดัโดมโินตวัท่ีหนึง่และสองนัน้

ท�าได้ยากคือพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันในสภาวะ

ของสังคมที่แตกต่างกัน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมรวม

ทนัความแตกต่างระหว่างบคุคลเชือ้ชาติทีแ่ตกต่าง ดงันัน้ 

การหลกีเลีย่งการเกดิอนัตรายกใ็ห้จดัการกบัการกระท�าท่ี

ไม่ปลอดภัยถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

3. สภาพการทำางานทีไ่ม่ปลอดภยั อปุกรณ์การ

ผลติ เคร่ืองจกัร อยูใ่นสภาพช�ารุดไม่มเีซฟการ์ด ฝาครอบ 

เครื่องกั้น หรือเครื่องป้องกันอันตรายอื่นๆ โครงสร้าง

อาคารไม่ม่ันคงแข็งแรง ขาดการวางแผนจัดระเบียบ

รักษาความสะอาดในโรงงาน การจัดกองวัสดุสิ่งของไม่

เป็นระเบียบและไม่ถูกต้องการจัดสารเคมีที่เป็นพิษ วัสดุ

ระเบดิ วตัถไุวไฟไม่เหมาะสมและไม่ถกูวธิ ีสถานทีท่�างาน

ไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่มีระบบการ

ระบายอากาศ ไม่มีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสม
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รปทีู่  5 รูปแบบระบบความปลอดภยัของ บอบ ฟีเร้น (Bob Firenze อา้งถึงใน กวณิชต์า  อภิธนาดล, 2546, 
หนา้ 43)

 ทฤษฎีรูปแบบความปลอดภยัของ บอบ ฟีเร้นไดอ้ธิบายแนวคิดรูปแบบความปลอดภยัวา่
การศึกษาเร่ืองสาเหตุของการเกดอุบติัเหตุจะตอ้งศึกษาองคป์ระกอบทงัระบบ ซ่ึงมีปฏิสมัพนัธ์เกยวขอ้งกน ิ ี่ ั้
องคป์ระกอบดงักลาวประกอบด้่ วยคน เคร่ืองจกัร และสิงแวดลอ้ม ความสาํคญัขององคป์ระกอบท่ีเป็น่
สาเหตุของอุบติัเหตุแตละองคป์ระกอบมีความสาํคญัตอการตดัสินใจในการผลิตงานและการเกดอุบติัเหตุ่ ่ ิ
ดงันี  คนหรือผูป้ฏิบติังาน ในการผลิตงานหรือทาํงานในแตละชิน ผูป้ฏิบติังานจาํเป็นตอ้งตดัสินใจเลือกวิธี้ ่ ้
ปฏิบติัอยางใดอยางหน่ึง เพื่อใหง้าน บรรลุเป้าหมาย แตการตดัสินใจในการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายใน่ ่ ่
แตละครังจะมีความเส่ียงแอบแฝงอยเูสมอ ดงันนักอนการตดัสินใจแตละครังผูป้ฏิบติังานควรมีขอ้มูล่ ่ ่้ ้ ้่
เพียงพอตอการตดัสินใจเพื่อจะไดไ้มตดัสินใจผดิพลาด เพราะวาหากตดัสิ่ ่ ่ นใจผดิพลาดหรือมีความเส่ียงสูง 
จะทาํใหเ้กดความลม้เหลวในการทาํงาน ซ่ึงอาจจะสงผลทาํใหเ้กดอุบติัเหตุขึนได ้ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ท่ีใช้ิ ่ ิ ้
ในการผลิตตอ้งมีความพร้อมปราศจากขอ้ผดิพลาด ถา้หากเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ออกแบบไมถูกตอ้งหรือไมมี่ ่
ความพร้อมในการผลิตจะทาํใหเ้กดการผดิิ พลาดขณะปฏิบติังาน ซ่ึงจะนาํไปสูการเกดอุบติัเหตุได้่ ิ  

รูปที่ 5 รูปแบบระบบความปลอดภัยของ บอบ ฟีเร้น  

(Bob Firenze อ้างถึงใน กวิณช์ตา อภิธนาดล, 2546, หน้า 43)

ทฤษฎีรปูแบบความปลอดภยัของ บอบ ฟีเร้นได้

อธิบายแนวคิดรูปแบบความปลอดภัยว่าการศึกษาเรื่อง

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจะต้องศึกษาองค์ประกอบ

ทั้งระบบ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน องค์ประกอบ

ดังกล่าวประกอบด้วยคน เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อม 

ความส�าคัญขององค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ

แต่ละองค์ประกอบมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจในการ

ผลิตงานและการเกิดอุบัติเหตุดังนี้ คนหรือผู้ปฏิบัติงาน 

ในการผลิตงานหรือท�างานในแต่ละชิ้น ผู ้ปฏิบัติงาน

จ�าเป็นต้องตัดสนิใจเลอืกวิธปีฏบัิตอิย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่

ให้งาน บรรลเุป้าหมาย แตก่ารตดัสนิใจในการด�าเนนิงาน

ให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละคร้ังจะมีความเสี่ยงแอบแฝง

อยู ่เสมอ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจแต่ละครั้งผู ้ปฏิบัติ

งานควรมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเพ่ือจะได้ไม่

ตดัสนิใจผดิพลาด เพราะว่าหากตดัสนิใจผดิพลาดหรอืมี

ความเสีย่งสงู จะท�าให้เกดิความล้มเหลวในการท�างาน ซึง่

อาจจะส่งผลท�าให้เกดิอบุตัเิหตขุึน้ได้ เครือ่งจกัรอปุกรณ์ 

ท่ีใช้ในการผลิตต้องมีความพร้อมปราศจากข้อผิดพลาด 

ถ้าหากเครื่องจักรอุปกรณ์ออกแบบไม่ถูกต้องหรือไม่มี

ความพร้อมในการผลิตจะท�าให้เกิดการผิดพลาดขณะ

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะน�าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
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สิ่งแวดล้อม สภาพการท�างานและสิ่งแวดล้อมในการท�างานมีความส�าคัญต่อกระบวนการผลิตเพราะว่าหาก

มีความผิดพลาดทีเ่กดิขึน้จากสิง่แวดล้อมหรอืสภาพการท�างานไม่เหมาะสมย่อมก่อให้เกดิปัญหาต่อผูป้ฏบิตังิานและ

เครื่องจักรซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้
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 สิงแวดลอ้ม สภาพการทาํงานและสิงแวดลอ้มในการทาํงานมีความสาํคญัตอกระบวนการผลิต่ ่ ่
เพราะวาหากมีความผดิพลาดท่ีเกดขึนจากสิงแวดลอ้มหรือสภาพการทาํงานไมเหมาะสมยอมกอให้เกด่ ิ ่ ่ ิ้ ่ ่
ปัญหาตอผูป้ฏิบติังานและเคร่ืองจกัรซ่ึง่ จะเป็นสาเหตุของการเกดอุบติัเหตุได้ิ
  
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปทีู่  6 สรุปสาเหตุของการเกดอุบติัเหตุิ  
 

สรุป สาเหตุของการเกดอุบติัเหตุเกดไดเ้ป็น ิ ิ 3  สวน คือเกดจ่ ิ าก 1) การบริหารและการวางแผน
ผดิพลาด 2) การกระทาํของบุคคลไม่ปลอดภัย  3) สภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่ปลอดภัยสงผลใหเ้กด่ ิ
อุบติัเหตุจากการทาํงานและทาํใหเ้กดความเสียหายตามมา ไดแ้ก คน ทรัพยสิ์น  ผลผลิตและกาไร ิ ํ่ ความ
ปลอดภยัและการป้องกนอุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมคั วามพร้อมแรงงานสูประชาคมอาเซียน ่  
2015  ควรมีกระบวนการในการพฒันาแรงงานใหมี้ความรู้และ 

 
 
 

1.  
การบริหารและ
การวางแผน 
ผดิพลาด 

   
 

2. 
การกระทาํ
ของบุคคล
ไม่ปลอดภยั 

3.
สภาพแวด 

ลอ้ม 
การทาํงาน 
ไมปลอดภยั่   

อุบติัเหตุ 

 
 

ความสูญเสีย ไดแ้ก่ 
1. คน   
2. ทรัพยสิ์น  
3. ผลผลิต  
4. กาไร ํ  

รูปที่ 6 สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
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สรุป สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดได้เป็น 3 

ส่วน คอืเกดิจาก 1) การบรหิารและการวางแผนผดิพลาด 

2) การกระท�าของบคุคลไม่ปลอดภยั 3) สภาพแวดล้อมการ

ท�างานไม่ปลอดภัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน

และท�าให้เกิดความเสียหายตามมา ได้แก่ คน ทรัพย์สิน 

ผลผลติและก�าไร ความปลอดภัยและการป้องกันอบัุตเิหตุ

ในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานสู ่

ประชาคมอาเซียน 2015 ควรมีกระบวนการในการ

พฒันาแรงงานให้มคีวามรูแ้ละทกัษะในการท�างานให้เกดิ

ความปลอดภัย จากข้อมูลเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฏี 

และหลักการต่างๆ ที่กล่าวมาสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ในด้านความปลอดภยัเพ่ือเป็นแนวทางในการ

วางแผนและจัดกระบวนการพัฒนาแรงงานเพ่ือป้องกัน

การสูญเสียท้ังผลผลิตและคุณภาพท่ีมีผลจากการท�างาน

ทีข่าดความปลอดภยัสถานประกอบการควรวางแผนการ

พัฒนาแรงงานตามองค์ประกอบต่อไปนี้
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ทกัษะในการทาํงานใหเ้กดความปลอดภยั  จากขอ้มูลเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฏี และหลกัการตางๆิ ่  ท่ีกลาว่
มาสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในดา้นความปลอดภยัเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและจดั
กระบวนการพฒันาแรงงานเพ่ือป้องกนการสูญเสียทงัผลผลิตและคุณภาพท่ีมีผลจากการทาํงานท่ีขาดความั ้
ปลอดภยัสถานประกอบการควรวางแผนการพฒันาแรงงานตามองคป์ระกอบตอไปนี่ ้   

การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015
 (เกรียงศักดิ์  บุญญา)

การสร้างแรงจูงใจการประเมินผล

การฝ�กอบรมการจัดกิจกรรม

การปฐมนิเทศก์

 
รปทีู่  7  การพฒันาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสูประชาคมอาเซีย่ น 2015 (เกรียงศกัดิ  บุญญา์ ) 
 การปฐมนิเทศก์   จะเป็นกระบวนการสาํคญัในการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกยวกบองคก์รและี่ ั
ขอ้กาหนดท่ีสาํคญัทางดา้นความปลอดภยัใหแ้กพนกังานใหม ดงันนัองคก์รควรจะใหค้วามสนใจตอการํ ่ ่่ ้
ดาํเนินกจกรรมนีใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหแ้นใจวาพนัิ ่ ่้ กงานใหมแตละคนจะไดรั้บขอ้มูลท่ีเหมาะสม่ ่
ตอการสร้างความปลอดภยัในการปฏิบติังาน่   การปฐมนิเทศกจะแบงออกเป็นสองสวนหลกั ๆ ไดแ้ก ์ ่ ่ ่  
1) การใหข้อ้มูลทวัไปเกยวกบองคก์รและความรู้ทวัไปเกยวกบความปลอดภยั่ ่ี่ ั ี่ ั   ซ่ึงควรดาํเนินการโดย
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัขององคก์ร  2) เร่ืองความปลอดภยัท่ีเกยวขอ้งกบการปฏิบติังานท่ีควรดาํเนินการี่ ั
โดยผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานใหม่  เน่ืองจากจะสามารถใหร้ายละเอียดและชีชดัถึงวธีิการทาํงานท่ี้
เหมาะสมใหพ้นกังานใหมทราบไดอ้ยางชดัเจน่ ่   รายละเอียดหวัขอ้เร่ืองท่ีจะทาํการปฐมนิเทศและฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยั  กอนท่ีจะเริมเขา้ปฏิบติังานพนกังานใหมทุกคนไมวาจะเป็น่ ่ ่ ่ ่   พนกังานปฏิบติัการ 
ผูบ้ริหารหรือแมแ้ตผูรั้บเหมาควรจะไดรั้บการปฐมนิเทศกเพ่ือใหข้อ้่ ์ มูลในเร่ืองตอไปนี่ ้  
 ขอ้มูลทวัไปเกยวกบ่ ี่ ั สถานประกอบการท่ีกลาวถึงการจดัองคก์ร นโยบายทวัไป การผลิตและ่ ่
กฎระเบียบทัว่ไปขององคก์ร  นโยบายความปลอดภยัขององคก์ร  กฎหมายความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกยวขอ้งี่   โปรแกรมการฝึกอบรมท่ีเกยวขอ้งี่   ปรัชญาในการดาํเนินงานความปลอดภยัของ
องคก์ร  ระบบการบริหารความปลอดภยัขององคก์ร   หนวยงานดา้นความปลอดภยัและใหค้วามชวยเหลือ่ ่
ในภาวะฉุกเฉิน  การประชุมดา้นความปลอดภยัและคณะกรรมการตาง ๆ่  รายละเอียดขนัตอนการรายงาน้
สอบสวนอุบติัเหตุ  กฎระเบียบและระเบียบปฏิบติังานตาง ๆ่  อุปกรณ์ป้องกนอนัตรายสวนบุคคลั ่ (การ
เบิกจายและใชง้าน่ )  ขอ้ปฏิบติัในภาวะฉุกเฉิน  ขอ้หา้มตาง ๆ่   ความรู้เบืองตน้เกยวกบสิ้ ี่ ั ่งแวดลอ้ม  
 

รูปที่ 7 การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2015 (เกรียงศักดิ์ บุญญา)

การปฐมนิเทศก์ จะเป็นกระบวนการส�าคัญ

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรและข้อ

ก�าหนดที่ส�าคัญทางด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

ใหม่ ดังนั้นองค์กรควรจะให้ความสนใจต่อการด�าเนิน

กิจกรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่า

พนักงานใหม่แต่ละคนจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสมต่อ

การสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฐมนิเท

ศก์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) การให้

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองค์กรและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย ซึ่งควรด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยขององค์กร 2) เรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

กบัการปฏบิตังิานทีค่วรด�าเนินการโดยผูบั้งคบับัญชาของ

พนกังานใหม่ เนือ่งจากจะสามารถให้รายละเอยีดและชีช้ดั

ถงึวธิกีารท�างานทีเ่หมาะสมให้พนกังานใหม่ทราบได้อย่าง

ชัดเจน รายละเอียดหัวข้อเรื่องที่จะท�าการปฐมนิเทศและ

ฝึกอบรมด้านความปลอดภยั ก่อนทีจ่ะเริม่เข้าปฏบิตังิาน

พนักงานใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็น พนักงานปฏิบัติการ ผู้

บริหารหรือแม้แต่ผู้รับเหมาควรจะได้รับการปฐมนิเทศก์

เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องต่อไปนี้

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานประกอบการท่ีกล่าว

ถงึการจดัองค์กร นโยบายท่ัวไป การผลติและกฎระเบยีบ

ท่ัวไปขององค์กร นโยบายความปลอดภัยขององค์กร 

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและกฎหมายอ่ืน

ท่ีเกี่ยวข้อง โปรแกรมการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้อง ปรัชญา

ในการด�าเนินงานความปลอดภัยขององค์กร ระบบ

การบริหารความปลอดภัยขององค์กร หน่วยงานด้าน



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 255616

ความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 

การประชุมด้านความปลอดภัยและคณะกรรมการ

ต่าง ๆ  รายละเอยีดขัน้ตอนการรายงานสอบสวนอบัุตเิหตุ 

กฎระเบยีบและระเบยีบปฏบัิตงิานต่าง ๆ  อปุกรณ์ป้องกนั

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 ซ่ึง

ประเทศไทยจะต้องเตรียมคุณภาพคนให้พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้การผลิตและพัฒนาก�าลังคนผ่าน

ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันนี้ เป็นมาตรการอันส�าคัญ

ในยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ

ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองคือ พ.ศ.

2552-2561 เพื่อใช้ในการก�าหนดกรอบแนวทางการ

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ

ความรู้ความสามารถให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศ

ต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ 

ภาวะเศรษฐกจิและการรวมกลุม่เขตเสรทีางการค้า การให้

ความรู้แรงงานด้านการปฏบิตังิานให้มคีวามปลอดภยัคอื

เคร่ืองมอืในการผลติและพฒันาก�าลงัคนของประเทศให้มี

ความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพใน

การเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยัง่ยนืสามารถแข่งขนัได้กับนานาประเทศได้ 

ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การจะต้องก�าหนดนโยบาย

และจัดท�าเป็นเอกสารพร้อมทัง้ลงนามเพ่ือแสดงเจตจ�านง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั แล้วมอบหมายให้มี

การด�าเนินการตามนโยบายพร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่

จ�าเป็นในการด�าเนินการต้องให้พนักงานทุกระดับเข้าใจ

นโยบาย ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและมีความ

สามารถที่จะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

รวมท้ังส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการมี

การกล่าวถึงอันตรายและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งข้อ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพ่ือใช้ในการจัดท�าแผนงาน

ควบคุมความเสี่ยงการวัดผลและการทบทวนระบบการ

จดัการความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม พร้อมท้ังก�าหนด

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน เพ่ือให้สามารถจดัสรร

ทรัพยากรได้ถูกต้องทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร 

สถานประกอบการต้องน�าแผนงานทีก่�าหนดไว้มาปฏบิตัิ

โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูร้บัผดิชอบ โครงการจดัให้มี

การฝึกอบรมบคุลากรเพือ่ให้มคีวามรู้และความสามารถที่

เหมาะสมและจ�าเป็น จดัท�าและควบคมุเอกสารให้มคีวาม

ทนัสมยั การประชาสมัพนัธ์เพือ่ปลกุจติส�านกึให้ทกุคนใน

องค์การตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความ

ส�าคญัและร่วมมอืกนัน�าไปใช้ปฏบิตัพิร้อมท้ังควบคมุการ

ปฏิบัติงานให้มั่นใจว่ากระบวนการด�าเนินไปด้วยความ

ปลอดภัยและสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้รวมถึงมี

การเตรียมความพร้อมส�าหรับกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

ขึ้น การบริหารจัดการความปลอดภัยสถานประกอบการ

ควรมีการบริหารจัดการควบคุมสภาพที่ไม่ปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน อาทิ เช่น การเลือกใช้แบบฟอร์ม เพื่อ

บันทึกจุดหรือต�าแหน่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และมีการ

ประชุมวิเคราะห์ค้นหา คัดเลือกแนวทางป้องกันรวมท้ัง

น�าแนวทางที่ผ่านการวิเคราะห์ไปด�าเนินการแก้ไขสภาพ

การณ์ท�างานท่ีไม่ปลอดภัยจนส�าเร็จส่งผลให้สภาพการ

ท�างานในสถานประกอบการมีความปลอดภัยสูงขึ้น

การสร้างแรงจงูใจ แรงจงูใจเพือ่ความปลอดภยั 

หมายถึง สภาพการณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายใน

บุคคลและมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้แสดงออกหรือตอบ

สนองเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคม 

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยแบ่งตามสาเหตุ

ของสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจได้หลายประเภท แรงจูงใจ

เพื่อความปลอดภัยที่เกิดจากแรงผลักดันทางร่างกาย 

แรงจูงใจประเภทน้ีจะเหมือนกันทุกชาติ ทุกเพศ ทุกวัย

และทุกวัฒนธรรม แรงจูงใจประเภทนี้เกิดจากสภาวะ
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ของสรีรวิทยาภายในร่างกายมนุษย์แล้วกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรมในทิศทางท่ีก�าหนดไว้ เพราะเป็นแรงผลัก

ดันของร่างกายที่เกิดขึ้น แรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยที่

เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าภายนอก แรงจูงใจประเภทน้ีเกิดจาก

ส่ิงของภายนอกร่างกายหรือภายนอกตัวบุคคลมีทั้งใน

ลกัษณะนามธรรมและรปูธรรม เช่น การเลือ่นยศ ต�าแหน่ง 

การขึ้นเงินเดือน การชม ตรงข้ามกันคือ การติเตือน 

การต�าหนิ แรงจูงใจอีกประเภทหนึ่งคือแรงจูงใจเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยที่เกิดจากภายใน หรือเกิดจากค่านิยม

ของตนเองโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ หรือกฎเกณฑ์

ต่างๆ มาบังคับ ประเภทนี้เกิดขึ้นภายในบุคคลโดยไม่มี

สิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือกระตุ้นให้เกิด เป็นการแสดงออกมา

มีความเหมาะสมกับตนเองและสังคม เช่น ความหิว แรง

จูงใจอีกประเภทหนึ่งการจูงใจความปลอดภัยที่เกิดจาก

การเรียนรู ้แรงจงูใจนีท้�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

อันเนื่องมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝนที่ได้รับมี 3 

ประการดังนี้ คือ 1.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัย

โดยการใฝ่สมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 2. การสร้างแรงจูงใจเพือ่ความ

ปลอดภัยเพื่อใฝ่ในอ�านาจ 3.การสร้างแรงจูงใจเพื่อความ

ปลอดภัยเพื่อใฝ่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

แรงจูงใจที่แสดงออกมาแต่ละครั้ง อาจเกิดมา

จากแรงจูงใจหลาย ๆ ชนิด เกิดจากความต้องการของ

มนุษย์ตามทฤษฏีของ มาสโลว์ (Maslow อ้างถึง ใน 

เกรียงศักดิ์ บุญญา, 2555, หน้า 44) นั้น ประกอบด้วย 

5 ล�าดับขั้น คือ

ขั้นที่ 1 คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย อัน

มีปัจจัย 4 เป็นสิ่งส�าคัญ

ขั้นที่ 2 คือ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นที่ 3 คือ ความต้องการความรัก ความอบอุ่น

ใจในชีวิตหน้าที่การงานและสังคม

ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการชื่อเสียงเกียรติยศการ

ยอมรับจากสังคม

ขั้นท่ี 5 คือ ความต้องการความส�าเร็จในชีวิต

และการสร้างสรรค์ชีวิต

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยจากความ

ต้องการของมนุษย์ โดยพิจารณาจากแรงขับหรือแรง

ผลักดันท่ีเกิดขึ้นในตัวของมนุษย์เป็นแรงขับท่ัวไป เช่น 

ความอยากรู้ อยากเห็น ความสงสัย ความกล้า ความ

หิว แรงขับหรือแรงผลักดันท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เช่น 

สิ่งแวดล้อม สิ่งรอบข้างและสังคม การสร้างแรงจูงใจ

เพ่ือความปลอดภัยจากแรงขับหรือแรงผลักดันท่ีกล่าว

มาก็สามารถสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมความ

ปลอดภัย สิ่งที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสร้างแรงจูงใจแรง

ขับหรือแรงผลักดันท�าให้ร่างกายกระท�ากิริยาอาการและ

ควบคุมกิริยาอาการให้มีทิศทางไปสู่เป้าหมายเพื่อเกิด

ความปลอดภัยในชีวิต

การจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

(ค.ศ. 2015) มีการน�าแรงงานต่างประเทศเข้ามาในเขต

พื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานต่างชาติซึ่งมีความรู้ความ

สามารถท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังทักษะการท�างานการใช้

อปุกรณ์ เครือ่งมือ เครือ่งจักรท่ีแตกต่างกนั ในการปฏบิตัิ

งานอาจเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มี

ใครคาดคิด ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและควบคุมไม่ได้ 

ฉะนัน้จงึต้องตั้งวัตถปุระสงค์และประโยชนข์องการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจในการท�างานท้ัง 2 ฝ่ายระหว่างนายจ้าง

และลกูจ้าง เพือ่ให้เกดิพฤตกิรรมความปลอดภยัในสงัคม

อาเซยีนท่ีจะเกดิขึน้เพือ่ให้เกดิผลผลติท่ีมคุีณภาพสงูและ

เกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีส่งูขึน้ ประโยชน์ของ

การสร้างแรงจูงใจเพ่ือความปลอดภัยท่ีมีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้างต้องท�างานร่วมกันอย่างมี

ความสุข ท�าให้สังคมและประเทศชาติไม่ขาดแรงงานใน

การท�างานหรือปฏิบัติงาน เกิดการลดภาระการจ่ายค่า

รักษาพยาบาลเพ่ือให้เกดิผลผลติสงูขึน้ เกดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมีการยอมรับในระดับ
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สากล ท�าให้เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้บริหารเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพราะ

ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดเจตคติที่ดีใน

การตระหนักและเห็นความส�าคัญของความปลอดภัยใน

การงาน ท�าให้เกิดความรับผิดชอบในความปลอดภัย

จากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ไม่เกิดปัญหา

แรงงานสัมพันธ์ เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงาน

หรือลูกจ้างเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพราะมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ทั้งสร้าง

เสริมลักษณะนิสัยที่ดีด้านความปลอดภัยในชีวิต เกิด

ขวัญก�าลังใจและความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในการท�างาน สร้าง

ความมั่นคงในการปฏิบัติงานมีผลตอบแทนที่ดี การ

ก�าหนดนโยบายการสร้างแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัย 

ควรก�าหนดให้สถานประกอบสามารถจูงใจส่งเสริมให้

ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย หัวข้อของ

นโยบายจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์การ 

เพ่ือสร้างความร่วมมอืในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิาน

ทุกระดับ โดยพิจารณาหลักการปฏิบัติงานที่ถูกขั้นตอน

ตามคู่มือที่ถูกต้อง การเลือกกลวิธีที่เหมาะสมในการ

สร้างเสรมิแรงจงูใจเพือ่ความปลอดภยัในการท�างานสูก่าร

สร้างสัมพันธภาพที่ดีและเกิดความเข้าใจแก่พนักงานทุก

ระดับ ก�าหนดจุดยืนของหน่วยงานในการสร้างแรงจูงใจ

เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน โดยก�าหนดข้อตกลง

ในการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ เป็นเงื่อนไขในนโยบายให้ผู้

ปฏบิตังิานจะต้องปฏบัิตอิย่างไรเพือ่ให้เกิดความปลอดภัย

การฝึกอบรม วัตถปุระสงค์เพือ่ให้พนักงานเกดิ

ความเข้าใจในงานหน้าทีต่่าง ๆ  โดยเน้นถึงความปลอดภัย 

ซึง่ส่งผลให้ผู้ใต้บงัคับบญัชายดึเป็นแบบอย่างการท�างาน

ที่ปลอดภัย การเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงงานด้านต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะปรับปรุงสิ่งที่เคยบกพร่องใน

คร้ังแรกและปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การฝึกอบรม

เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติ

งานอย่างทุ ่มเทให้กับการงานในหน้าที่เพื่อให้งานมี

คุณภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ในการปฏิบัติงาน

ทุกประเภท หัวหน้างานต้องมีความรับผิดชอบต่องาน

สูง มีทัศนคติที่ดีต่องาน ท�าให้การท�างานเข้มแข็งมุ่งมั่น

ให้งานส�าเร็จลุล่วง แม้ว่างานจะหนักใช้เวลามากเพียงไร 

กไ็ม่เป็นอปุสรรค ถ้าตระหนกัถงึความปลอดภยัเป็นหลกั

โดยมั่นตรวจสอบการท�างานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

และนโยบายของสถานประกอบการในการปฏิบัติงานไป

ในทางเดียวกันด้วย เพ่ือน�าไปอบรมให้แก่พนักงานโดย

เฉพาะเรื่องความปลอดภัย การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่

ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม วัตถุประสงค์

ของการฝึกอบรมแต่ละครั้งอาจไม่เหมือนกัน ฉะนั้น

สถานประกอบการควรมีการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงาน

ทุกฝ่าย สามารถบริหารจัดการ ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

มีความรู้ความสามารถ ในเร่ืองความปลอดภัย ท�างาน

เป็นทีม และฟังความคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาและจาก

เพื่อนร่วมงาน มีความรอบรู้และประสบการณ์ สามารถ

น�าไปพัฒนาหน่วยงานในการด�าเนินงานและปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างดี 

ฉะนั้นควรมีการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานมี 

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของพนักงานในการป้องกันอุบัติเหตุท่ีส่งผล

ให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง การฝึกอบรมเป็นวิธีการ

ที่ส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ 

และเจตคติ อันจะท�าให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีสมรรถภาพในการ

ท�างานได้บรรลุผลส�าเร็จตามต้องการ 

การจัดกิจกรรม มีกิจกรรมหลายอย่างรวม

ถึงการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ 

เช่น การจัดนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ การสัมมนา

ความปลอดภัย การประกวดค�าขวัญความปลอดภัย 

การประกวดภาพโปสเตอร์ การประกวดความสะอาด 

การจัดฉายวีดีโอความปลอดภัย การรณรงค์การใช้
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อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย การรณรงค์ กิจกรรม 

5 ส การรณรงค์ด้วยโปสเตอร์ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

เป็นศูนย์ การท�าแผ่นป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุ การตอบ

ปัญหาชิงรางวัล การกระจายเสียงบทความ การเผยแพร่

บทความในวารสาร การทัศนศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อ

การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขการท�างาน รวมทั้งกิจกรรม

การฝึกอบรมให้ความรูค้นงาน ทีก่ล่าวมาการจัดกจิกรรม

เป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างจิตส�านึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ

เป็นแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

ให้ความรูแ้ละสร้างเสรมิให้ผูป้ฏบิตังิานมส่ีวนร่วมกบัการ

จัดกิจกรรมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม

เพ่ิมข้ึนและสามารถน�ากิจกรรมไปพัฒนาในหน่วยงาน 

จัดระเบียบการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

การประเมินผล การประเมินผล คือการวัดและ

การประเมนิผลด้านความสามารถในการปฏบิตังิาน หรอื

เรยีกว่าการวดัด้านทกัษะปฏิบัต ิหลงัจากทีม่กีารฝึกอบรม

ความปลอดภัยทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบัิต ิตามจุดประสงค์

ที่ได้ตั้งไว้ การประเมินผลทางด้านความปลอดภัย ต้อง

อาศัยเครือ่งมือและเทคนคิเฉพาะ เช่น ข้อสอบภาคปฏบัิติ

ด้านความปลอดภัยท่ีดีจะต้องประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 

3 ส่วนได้แก่ 1) สิ่งท่ีต้องการ (Task or outcome 

statement) 2) ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด (Condition 

Statement) 3) มาตรฐานที่ใช้วัดในครั้งนั้น (Criterion 

statement) แบบทดสอบทักษะปฏิบัติ (Performance 

test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ในการวัดการกระท�าทางทกัษะ

ปฏิบัติด้านความปลอดภัย และความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับงานต่างๆ

การประเมินผลที่ดีนั้น จะต้องสามารถวัดผลได้

ดีคือ จะต้องเป็นไปตามหลักการของการวัดผล เช่น มี

ความเที่ยงตรง (Validity) ความชัดเจน (Legibility) 

ความยุติธรรม (Fair) เป็นต้น และต้องวัดความสามารถ

ของผู้เข้าอบรมได้หลายๆ ด้านดังต่อไปนี้

1. วัดทักษะและความสามารถทางด้านการ

สังเกต การอ่านแบบ และการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน

ให้เกิดความปลอดภัย

2. วดัทกัษะและความสามารถในการใช้วสัด ุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

3. วัดทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ

ในการใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหางานให้เกิดความปลอดภัย

ขณะที่ก�าลังปฏิบัติอยู่

4. วัดทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์

งาน การวางแผนงาน และการด�าเนินงานตั้งแต่เริ่มจน

ส�าเร็จ

5. วดัทกัษะและความสามารถในการบรหิารเวลา

ในการปฏิบัติงาน

6. วัดคุณภาพของงาน ซึ่งจะต้องมีการก�าหนด

เกณฑ์มาตรฐานไว้ว่า ผลงานสุดท้ายในการปฏิบัติ

นั้นเป็นอย่างไร เช่น ต้องท�างานได้ 100% มีความ

สะดวกเกิดความปลอดภัยในการน�าไปใช้ และอื่นๆ อีก 

ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ก่อนการปฏิบัติงาน

บทสรุป การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558 (ค.ศ. 2015) มีการน�าแรงงานต่างประเทศเข้ามา

ในเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานต่างชาติมีความรู้ 

ความสามารถทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้ทักษะการท�างาน การ

ใช้อปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีแ่ตกต่างกนัในการปฏบิตัิ

งาน อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาด

คิด ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและควบคุมไม่ได้ ผู้บริหาร

สถานประกอบการ ควรส่งเสริมสนับสนุน โดยการจัด

องค์การเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด�าเนิน

การดงันี ้การปฐมนเิทศก์ การสร้างแรงจงูใจ การฝึกอบรม 

การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ให้พนักงานพร้อม

ท่ีจะใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานท่ีรับ

ผดิชอบและเหน็ความส�าคญัของความปลอดภยัสามารถ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ 
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การบริหารและการวางแผนในการเตรยีมแรงงาน

เพื่อปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุในการ

ปฏิบัติงาน สถานประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงาน มี

ความรู้และความเข้าใจการท�างานที่ปลอดภัย การมีส่วน

ร่วมในทุกกระบวนการและขั้นตอนในการใช้รูปแบบการ

ป้องกนัอุบตัเิหต ุทีผ่่านมาสถานประกอบการให้พนกังาน

ปฏิบัติงานโดยไม่มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุเท่าที่

ควรโดยเฉพาะตามที่กฎหมายก�าหนดท�าให้พนักงานมี

โอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

พนักงานซึ่งเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการบาดเจ็บและ

อาจถึงกับการเสียชีวิตที่ตามมาท�าให้ไม่มีขวัญและก�าลัง

ใจในการท�างานเท่าที่ควร สถานประกอบการควรมีการ

แก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ให้ความส�าคัญในทุกขั้นตอน

ของการปฏิบัติงาน การวางแผนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

การบรหิารจดัการความเสีย่งหรอืการคาดการณ์อบุตัเิหตุ

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ไม่ควรปล่อยให้อุบตัเิหตเุกดิขึน้โดยไม่มี

การวางแผนป้องกันและควบคุม ฉะนั้นสถานประกอบ

การควรจัดให้มีการปฐมนิเทศก์ การอบรม การสร้าง

แรงจูงใจ การจัดกิจกรรมและการประเมินผล ซึ่งเป็นก

ระบวนการพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ

งานตลอดจนสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพ ประเทศไทยเข้า

สู่เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free 

Trade Area) ประเทศไทยต้องรับมือกับทุนข้ามชาติ 

นวัตกรรม ภาษาวัฒนธรรม ถ้าการปฏิบัติงานของ

พนักงานมีความปลอดภัยจะส่งผลต่อเนื่องกับสายการ

ผลิตของไทยมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติ

งานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ 

กฎ ระเบียบ นโยบายของสถานประกอบการที่ก�าหนดไว้

อย่างชัดเจนเพื่อให้แรงงานไทยมีความพร้อมในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะการท�างานท่ีมีคุณภาพ

เกิดการจ้างงานมากขึ้นและได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น

ท�าให้ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่างมคีณุภาพ 
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บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่อำาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

A Lesson-learnt from the Failure of Co-Management for 

Sustainable Development in Panthong District, Chonburi Province

ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ใน 3 ต�าบล ของอ�าเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรีบนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Co-management) ควบคู่กับการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ

ของทฤษฎีระบบ (System Model) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ�านวน 126 ชุด 

จากประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน ใน 3 ต�าบล ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัย

ส�าคัญ 3 ประการที่ส่งผลกระทบเชิงพลวัตต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ (1) สภาพพื้นที่และการตั้งบ้านเรือนที่

อยู่กระจายตัวห่างกัน ท�าให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารและการเดินทางเพื่อเข้าร่วมท�ากิจกรรมที่องค์กรพัฒนา

เอกชนจัดขึ้น (2) การตั้งบ้านเรือนที่อยู่กระจายตัวห่างกันและอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การก�าหนด

กจิกรรมการพฒันาขาดความครอบคลมุและขาดการตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ท้จรงิของประชาชนกลุม่เป้าหมาย  

และ (3) การขาดความสมดุลระหว่างจ�านวนกิจกรรมการพัฒนาและจ�านวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ี

สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อการท�ากิจกรรม ซึ่งยังเป็นผลสืบเนื่องให้การติดตามและประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งการ

ปรับปรุงแก้ไขแนวทางและวิธีการพัฒนาขาดประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ : 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 

*อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 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

บทนำา
“…Abil i ty 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�า้ถึงความส�าคญัของการ

พัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนใน

อนาคต (United Nations, 1987) ซึ่งถือเป็นการให้

ความส�าคัญกับ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable 

Development) ขณะเดยีวกัน ประเด็นท่ีได้รบัความสนใจ

อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่าง

ใกล้ชิดกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื คอื “การมส่ีวนร่วมของ

ภาคประชาชน” (Public Participation) ในการพัฒนา 

ส�าหรับประเทศไทยนั้น ได้เริ่มน�าแนวคิดการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนมาปรับใช้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) 

และได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มปท)

จากประเด็นท่ีกล่าวมา “ภาคประชาชน” คือ 

ตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นใน

ทุกระดบัของสงัคม โดยท่ีการพฒันาดังกล่าวจะก้าวหน้า

มากน้อยเพียงใดและจะยั่งยืนหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับการ

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส�าคัญ โดยเฉพาะการ

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา

ต่างๆ รวมทั้งการยอมรับในประเด็นปัญหาร่วมกัน เพื่อ

น�าไปสูก่ารก�าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีชดัเจน รวมท้ังการ

ร่วมด�าเนนิการและการร่วมประเมนิผลและรับผดิชอบต่อ

การด�าเนินการนั้นๆ (Cohen and Uphoff, 1981; 

Pearse and Stiefel, 1979) นอกจากนี้ จะสังเกตได้

ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-

Governmental Organizations: NGOs) ได้เข้ามา

มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาซึ่งมุ่งเน้นถึงความอย่าง

ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสร้างและการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น
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การเคลื่อนไหวขององค ์กรพัฒนาเอกชน 

รวมทั้งบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินขององค์กร

พัฒนาเอกชนในยุคปัจจุบันมีเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก

ความล้มเหลวของการพฒันากระแสหลกั (Mainstream 

of Development) ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมา ซ่ึงเน้น

ในเชงิวตัถแุละความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นส�าคญั 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น�าไปสู่แนวคิดการพัฒนา

ทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนามนุษย์อย่างเท่าเทียม มีส่วนร่วม 

และยั่งยืน ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาแบบใหม่ท่ีจะ

ต้องมีหลกัคดิเรือ่งความเสมอภาค ใช้กระบวนการมส่ีวน

ร่วม สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และพัฒนาความ

อยู่ดีกินดีของประชาชน การพัฒนาทางเลือกจึงเปรียบ

เสมือนการพัฒนาจากระดับล่าง (Development from 

Below) โดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นตัว

แสดงในการขับเคลื่อนการพัฒนา ซ่ึงมีความแตกต่าง

จากการพัฒนาแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระดับ

บน (Development from Top) โดยมีรัฐเป็นผู้ช้ีน�า

การพัฒนา (Pieterse, 1998) ขณะเดียวกันองค์กร

พัฒนาเอกชนโดยส่วนใหญ่ได้มีความพยายามที่จะปรับ

แนวทางการด�าเนินงานจากเดิมที่เป็นผู้ชี้น�าการพัฒนา

ให้กบัชมุชน ไปเป็นผูเ้อือ้ให้เกดิกระบวนการพฒันา โดย

ชุมชนต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตถึงแนวทางการ

พัฒนาและผลจากการด�าเนินงานขององค์กรพัฒนา

เอกชนในหลายพื้นที่ พบว่า การพัฒนาที่ เน้นการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยส่วน

ใหญ่แล้ว ยังขาดความต่อเน่ืองและความย่ังยืนในการ

พัฒนา ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่ม

อาชีพให้แก ่ประชาชนในพื้นที่หรือวิสาหกิจชุมชน 

(Community Enterprise) จะด�าเนินการไปได้ ก็ต่อ

เม่ือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนนั้นๆ 

อย่างต่อเนื่อง หากองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่าน้ันถอน

ตัวออกจากพื้นที่ การด�าเนินงานของกลุ่มอาชีพหรือ

วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวก็จะหยุดชะงักหรือสลายตัว

ไปในที่สุด (Creighton, 2005; Shigetomi, 2006) 

นอกจากนี้ ข้อมูลในระดับพื้นที่และข้อมูลจากงานวิจัย

จ�านวนมาก ยังสะท้อนให้เห็นว่า การรวมกลุ ่มของ

ประชาชนในชุมชนเพื่อการด�าเนินงานร่วมกันในรูป

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�าเสนอ

ผลการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบ

ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

อย่างย่ังยืน รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางและกระบวนการ

ที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน 

รวมท้ังเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยภาคประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพึ่งพา

ตนเองอย่างยั่งยืน

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะส�าคัญ อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของ

องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ผลลัพธ์ของ

การด�าเนนิงานขององค์กรพฒันาเอกชนท่ีเคยด�าเนนิการ

อยู่ในพื้นที่อ�าเภอพานทอง จงัหวัดชลบรุี เปน็กรณีศึกษา 
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โดยท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่วมกัน (Co-management) 

และกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย (1) การมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรจะท�าอะไรและท�าอย่างไร 

(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้ 

(3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน

จากการด�าเนินงาน และ (4) การมีส่วนร่วมในการตดิตาม

และประเมินผลการด�าเนินงาน (Cohen and Uphoff, 

1981; Pearse and Stiefel, 1979) รวมทั้งหลักการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

(ทองโรจน์ อ่อนจนัทร์, 2544; United Nations, 2002) 

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในเชิงทฤษฎี ผลท่ีเกิดขึ้น

จากการด�าเนินงานในด้านหนึ่งย่อมส่งผลกระทบในเชิง

พลวัต (Dynamic Impact) ต่อการด�าเนินงานและผล

การด�าเนนิงานในอีกด้านหนึง่ ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงได้ประยุกต์

องค์ประกอบส�าคญัของทฤษฎรีะบบ (System Theory) 

(Easton, 1965; Jokela, Karlsudd and Ostlund, 

2008) เพ่ือก�าหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการวิจัย 

โดยแสดงได้ตามแผนภาพที่ 1

  

(Dynamic Impact) ต่อการดาํเนินงานและผลการดาํเนินงานในอีกดา้นหน่ึง   ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้
ประยกุตอ์งคป์ระกอบสาํคญัของทฤษฎีระบบ (System Theory) (Easton, 1965; Jokela, Karlsudd 
and Ostlund, 2008) เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการวิจยั โดยแสดงไดต้ามแผนภาพท่ี 1 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวจิยัโดยใชก้รณีศึกษาขององคก์รพฒันาเอกชนแห่งหน่ึง ซ่ึงดาํเนินงาน
อยูใ่นหลายพื้นท่ีทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย   สาํหรับพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการเกบ็
ขอ้มูลเพื่อการวิจยันั้น ผูว้จิยัไดเ้จาะจงเลือกพื้นท่ีดาํเนินงานท่ีเคยผา่นกระบวนการพฒันามาแลว้ ไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี แต่ยงัไม่สามารถสร้างความต่อเน่ืองในการพฒันาและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดม้าเป็นกรณีศึกษา คือ พื้นท่ี 3 ตาํบล ในเขตอาํเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย ตาํบลหนองหงษ ์ตาํบลหนองกะขะ ตาํบลมาบโป่ง   ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายของการพฒันาในพ้ืนท่ีน้ี ไดรั้บการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแบบกลุ่มอาชีพ 
รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม

สภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนและวถีิชีวิต
ของประชาชน 

แนวทางการสร้าง
การมีส่วนร่วมใน

การพฒันา 

ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก 

ปัจจยัแวดลอ้มภายใน 

กระบวนการและวธีิการ
สร้างการมีส่วนร่วมใน

การพฒันา 

ความต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื 

แนวทางท่ีองคก์รพฒันาเอกชนในพื้นท่ี
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา 

- การร่วมแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ 
- การร่วมดาํเนินการ 
- การร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน 
- การร่วมติดตามและประเมินผล 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษาของ

องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งด�าเนินงานอยู่ในหลาย

พื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ส�าหรับพื้นท่ี

และกลุม่เป้าหมายในการเก็บข้อมูลเพือ่การวิจัยนัน้ ผูวิ้จัย

ได้เจาะจงเลือกพื้นที่ด�าเนินงานที่เคยผ่านกระบวนการ

พฒันามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ยังไม่สามารถสร้างความ

ต่อเนือ่งในการพฒันาและการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มาเป็นกรณีศึกษา 

คือ พื้นที่ 3 ต�าบล ในเขตอ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

ประกอบด้วย ต�าบลหนองหงษ์ ต�าบลหนองกะขะ 

ต�าบลมาบโป่ง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

ในพื้นที่นี้ ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแบบ

กลุ่มอาชีพ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

ภายในชุมชนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม

และพัฒนาสหกรณ์ชุมชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ 

กลุ่มอาชีพและเครือข่ายต่างๆ จ�านวนมาก ไม่ได้รับการ

พฒันาให้มคีวามเข้มแขง็และได้ยติุการด�าเนนิการไปแล้ว 

ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ไว้ คือ กลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

ขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กร

พัฒนาเอกชนที่เคยท�างานอยู่ในพื้นที่นั้น 
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ในกระบวนการวิจัย ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Methods) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง

คณุภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั โดยการเกบ็

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประชาชน

ที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายในการพัฒนาขององค์กรพัฒนา

เอกชน จ�านวน 30 คน และกลุ่มประชาชนที่เป็นสมาชิก

และกรรมการของสหกรณ์ชุมชน จ�านวน 8 คน และ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชน จ�านวน 6 คน 

ประกอบกับการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data) ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามประชาชนท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาขององค์กรพฒันาเอกชน 

ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

จ�านวน 126 ชุด ซึ่งค�านวณตามสูตรของ Yamane 

(1960) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นข้อมูล

สนับสนุนในการวิเคราะห์

ในการวิเคราะห์ข ้อมูลนั้น ผู ้ วิจัยใช้วิธีการ

วิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และ

การวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ส�าหรบัข้อมลูที่

ได้จากการสนทนากลุม่และการสัมภาษณ์เชงิลกึ ควบคูกั่บ

การเทียบเคียงข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งแสดงผลเป็นจ�านวน 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยการก�าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมาย

ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว 

(2535) เพือ่ท�าการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ประเดน็ส�าคญั

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สรุปผลการ

วิจัยตามองค์ประกอบส�าคัญของทฤษฎีระบบ (System 

Model) บนพื้นฐานแนวคิดการจัดการร่วมกัน (Co-

management) โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 

(Context) ครอบคลุมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย

ท่ัวไปของชุมชน ซ่ึงอาจมีผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการด�าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน

ในการพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่การเสริมสร้างและการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน

พ้ืนท่ีด�าเนินการ ซ่ึงนับเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งใน

การวิเคราะห์ตามแนวทางของทฤษฎีระบบ และเป็นขั้น

ตอนส�าคัญอันดับแรกท่ีจะต้องด�าเนินการเพ่ือวิเคราะห์

ก�าหนดแนวทางการสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนา จากการศกึษาสภาพพ้ืนท่ีของอ�าเภอพานทอง

โดยภาพรวม พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการ

เพาะปลกู เนือ่งด้วยสภาพภมูปิระเทศและแหล่งน�า้ภายใน

พ้ืนท่ีท่ีมอียู่เป็นจ�านวนมาก เมือ่พิจารณาเฉพาะเจาะจงใน

พื้นที่ของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังมีความ

เหมาะสมต่อการท�าการเกษตรเช่นเดียวกัน นอกจาก

น้ี พ้ืนท่ีท่ีเป็นเป้าหมายของการวิจัยคร้ังน้ี ยังมีนิคม

อุตสาหกรรมต้ังอยู่ด้วย 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�าดับ

ท้ังนี้ จากการเก็บข้อมูล พบความไม่สมดุล

ระหว่างรายได้ของครัวเรือนและจ�านวนสมาชิกในครัว

เรือน กล่าวคือ ครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

ส่วนใหญ่ มีจ�านวนสมาชิกต้ังแต่ 4 คนข้ึนไป (ร้อยละ 

80.95) ซึ่งบางครอบครัวมีสมาชิกมากกว่า 7 คน หาก

พิจารณาโดยท่ัวไปแล้ว การท่ีครอบครัวหนึ่งมีจ�านวน

สมาชิกภายในครอบครัวจ�านวนมากย่อมส่งผลกระทบ

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�าให้การติดต่อ

สื่อสารและการเดินทางไปมาระหว่างกันเป็นไปได้ไม่

สะดวกนัก อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเครือข่าย

การพัฒนา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านของ

แต่ละต�าบล ตลอดจนส่งผลกระทบสืบเนื่องท�าให้การ

พัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชน และการสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนา

ต่างๆ ขาดความเหนียวแน่นและต่อเนื่อง

2. การวิเคราะห์แนวทางการดำาเนินงาน เน้น

การวิเคราะห์แนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนได้ประยุกต์

ใช้ในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ด�าเนิน

การ จากการเก็บข้อมูลแผนการด�าเนินงานขององค์กร

พัฒนาเอกชนแห่งน้ี สามารถสรุปประเด็นส�าคัญท่ี

เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
2.1 งานด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนได้พัฒนาทักษะ ความรู ้ ความช�านาญในการ

ประกอบอาชีพหลกัและอาชพีเสรมิ เพือ่ให้สามารถพึง่พา

ตนเองได้อย่างมัน่คงยัง่ยนื โดยการสนับสนุนให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้ประกอบอาชพีการเกษตรแผนใหม่ การ

พัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงาน ตลอดจนส่งเสรมิการวเิคราะห์

ด้านการผลติและการจดัการ และการจัดตัง้กลุม่วสิาหกจิ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มออมทรัพย์ โดยหวังให้เกิด

การด�าเนินงานในรูปแบบเครือข่ายอันจะน�าไปสู่ธุรกิจ

ชุมชนต่อไป
2.2 งานด้านการพัฒนาสหกรณ์ชุมชน 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาสหกรณ์ชุมชนให้เป็นองค์กร

ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ผ่านกระบวนการส่งเสริม

และสนับสนุนให้คณะกรรมการสหกรณ์มีความรู้ความ

สามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงธุรกิจกับเครือข่าย

สหกรณ์ในพืน้ท่ีได้ เพือ่ให้สหกรณ์เกดิประสทิธผิลในการ

บริหารจัดการมากขึ้น และมีครัวเรือนในพื้นที่ด�าเนินการ

สามารถเข้าถงึบรกิารของสหกรณ์และมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในงานสหกรณ์ รวมทั้งให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนให้กับ

สมาชิก หรือเป็นองค์กรท่ีสามารถช้ีแนะช่องทางการเข้า

ถึงสถาบันทางการเงินให้กับครัวเรือนและชุมชนได้ 

อย ่างไรก็ตาม จากการเก็บข ้อมูล พบว ่า 

การเริ่มต้นด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ขององค์กร

พัฒนาเอกชนแห่งนี้ ยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วม หรือ

ยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายของการพฒันาและ

ประชาชนในพืน้ทีโ่ดยทัว่ไป ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรม

การพฒันาในระดบัทีค่่อนข้างจ�ากดั หากพจิารณาตามหลกั

การแล้ว การพัฒนาจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จ�าเป็นต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ

เมื่อกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น มีความสอดคล้องกับความ

เชือ่พืน้ฐาน ทศันคต ิค่านยิม และคณุค่าทีส่อดคล้องกบัผล

ประโยชน์ของประชาชน (International Association for 

Public Participation (IAPP), 2009) ทว่าการก�าหนด

กจิกรรมทีผ่่านมา ยงัขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชนและ

ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร 

เช่น การฝึกอบรมอาชีพเกษตรในกลุ่มคนทีป่ระกอบอาชีพ

อื่นเป็นหลัก ซึ่งท�าให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มีเวลาหรือ

ไม่เห็นความส�าคัญที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากนัก หรือขาด

การด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

3. การวิเคราะห์กระบวนการดำาเนินงาน 

(Process) ครอบคลมุการวเิคราะห์ในประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง

กบั (1) ความครอบคลมุของโครงการและกจิกรรมในการ

แก้ไขปัญหาและ/หรือพัฒนา (2) ความต่อเนื่องของการ

ด�าเนินโครงการและ/หรือกิจกรรม และ (3) การมีส่วน

ร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินโครงการและ/หรือ

กิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ี เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ

และวิธีการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่ม

เป้าหมายของการพัฒนา สามารถสรุปได้ว่า เป็นการ
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ด�าเนินการที่เป็นไปตามหลักทฤษฎีท่ีก�าหนดไว้โดย

ทัว่ไป กล่าวคอื เจ้าหน้าท่ีขององค์กรพฒันาเอกชนแห่งนี้  

ใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ

รับฟังความต้องการและความคิดเห็นในการพัฒนา 

หลงัจากนัน้จะด�าเนนิการลงพืน้ทีใ่นแต่ละหมูบ้่านท่ีมีกลุม่

เป้าหมายของการพัฒนาอาศัยอยู่ เพื่อท�าการถ่ายทอด

และฝึกอบรมแนวทางการประกอบอาชพีเสรมิให้กบักลุม่

เป้าหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และ

เงินทุนเริ่มต้นให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยจะมีการ

ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอปุสรรคในการด�าเนนิ

งานเป็นระยะ

อย่างไรกต็าม ข้อมลูผลการด�าเนินงานได้สะท้อน

ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับผลที่คาดหวัง โดยสรุปได้ 

ดังนี้

3.1 การร่วมแสดงความคดิเหน็และตัดสนิใจ 

ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งในส่วนของการพัฒนาอาชีพ

เพ่ือการสร้างรายได้เสริมและการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชน 

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ

การพัฒนายังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างจ�ากัด โดยเฉพาะใน

ส่วนของการพัฒนาอาชีพ ข้อค้นพบท่ีส�าคัญประการ

หนึ่ง คือ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์บอกข่าว

กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ของการพัฒนาที่อาศัยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

ของการด�าเนินการ โดยแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีได้จาก

แบบสอบถาม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประเด็นข้อจ�ากัดส�าคัญของการพัฒนา

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถาม x
Standard Deviation 

(S.D.)
แปลความหมาย

1. การรับทราบข่าวสารการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะ

วิชาชีพ

3.02 1.07 ปานกลาง

2. การได้รับโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรม

ความรู้และทักษะวิชาชีพ

2.43 1.30 น้อย

3. การได้รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

สหกรณ์ชุมชน

2.75 1.18 ปานกลาง

4. การได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ชุมชน 2.37 1.30 น้อย

นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มประชาชนและ

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี พบว่า แม้การส่งเสริมอาชีพ

และรายได้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ทว่า

เจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ยังขาดการเข้า

ถึงประชาชน เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกัน สหกรณ์ชุมชนที่

องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งน้ีจัดตั้งขึ้น ยังไม่สามารถให้

บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้ง ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ

องค์กรพัฒนาเอกชน ยังระบุว่า แม้เจ้าหน้าที่จะพยายาม

ส่งเสรมิและสนบัสนนุช่องทางการพฒันาอาชพีและรายได้

ให้กบัประชาชนกลุม่เป้าหมายของการพฒันา ทว่าความ

หลากหลายของสภาพแวดล้อมในพืน้ทีท่�าให้แนวทางการ

ส่งเสรมิมคีวามแตกต่างกนัออกไป ประกอบกบัข้อจ�ากดั

ทางด้านเวลาในการท่ีประชาชนจะเข้าร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น ท�าให้การก�าหนดแนวทางการพัฒนาเป็น

ไปด้วยความยากล�าบาก

3.2 การร่วมด�าเนินการ จากการสนทนา

กลุ่ม พบว่า มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา

เพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชีพ 
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โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะอาชีพที่ท�าอยู ่ ท�าให้ไม่มี

เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ 

ยงัสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัข้อมลูทีไ่ด้จาก

แบบสอบถาม กล่าวคอื ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 

มีความเหน็ว่า ตนเองเข้าไปมส่ีวนร่วมหรอืได้รบัโอกาสให้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการจัดฝึกอบรม

ความรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับที่ค่อนข้าง

จ�ากัด อีกทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้

และพัฒนาทักษะวิชาชีพค่อนข้างน้อย เมื่อสอบถามใน

เรื่องของการเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ชุมชนหรือร่วม

กิจกรรมกับสหกรณ์ชุมชน พบว่า ประชากรกลุ่มเป้า

หมายของการพัฒนาเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยส�าคัญ 4 ประการ 

คือ (1) ลักษณะของการประกอบอาชีพที่ท�าให้ไม่มีเวลา

ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้แต่การเข้าเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ (2) ระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับท่ีตั้ง

ของสหกรณ์ซึ่งมีความห่างไกล เนื่องจากการกระจายตัว

ของการตั้งบ้านเรือน (3) การขาดความรู้ความเข้าใจใน

การด�าเนนิงานและประโยชน์จากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 

และ (4) ความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานของสหกรณ์ ใน

ขณะเดยีวกนั เนือ่งด้วยจ�านวนเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ท่ีมี

จ�านวนน้อย จึงท�าให้ขาดบุคลากรในการติดต่อประสาน

งานกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เป็นประชาชนกลุ่มเป้า

หมายของการพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนและ

ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ 

3.3 การร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนิน

งาน พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา และ

ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้ความเห็น

ว่า กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้จัดขึ้น

เป็นประโยชน์ส�าหรับการประกอบอาชีพและการสร้าง

รายได้เสริม เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลทั้งจากแบบสอบถาม

และการสนทนากลุ่ม ได้สะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน

ว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่า ความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้รับจากการ

ฝึกอบรมเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ในขณะที่

ผู้ตอบแบบสอบถามอีกจ�านวนหนึ่งตอบว่า ได้น�าความ

รู้และทักษะวิชาชีพจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์จริง

ในทางปฏิบัติ 

3.4 การร่วมติดตามและประเมินผล ใน

ส่วนของการร่วมประเมินผลนั้น พบว่า ในส่วนของ

กิจกรรมการด�าเนินงานในด้านการพัฒนาอาชีพและราย

ได้ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออม

ของครัวเรือน ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้า

หมายของการพฒันา เข้ามามส่ีวนร่วมในการประเมนิผล 

แต่จะมเีพยีงแค่การด�าเนนิงานของสหกรณ์ชมุชนเท่านัน้ 

ท่ีคณะกรรมการสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชกิ ท้ังท่ีเป็น

ประชาชนกลุม่เป้าหมายของการพัฒนาขององค์กรพัฒนา

เอกชนแห่งนี้ และประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการรบัรูผ้ลการด�าเนินงาน ตดิตาม

และประเมินผลการด�าเนินงานได้

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัย จะสังเกตได้ว่า การก�าหนด

แนวคิด แนวทาง และวิธีการในการพัฒนาชุมชนของ

องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ เป็นไปตามหลักทฤษฎี

การพัฒนาโดยท่ัวไป ซึ่งถ้าหากด�าเนินการได้ตาม

กระบวนการท่ีก�าหนดไว้ท้ังหมด กส็ามารถคาดหวงัได้ว่า

ผลการด�าเนนิงานจะประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

ท่ีก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาถงึสิง่ท่ีเกดิขึน้ใน

ทางปฏิบัติจริง กลับพบว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดัง

กล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยส�าคัญที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกัน 3 ประการ ดังนี้

(1) สภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐาน

แม้ว่าองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ จะด�าเนิน

การวิเคราะห์สภาพวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

รวมท้ังท�าการวิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปแล้วก็ตาม 

ทว่าพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ลักษณะที่ค่อนข้างกระจายตัวอยู่ห่างกัน ซึ่งโดยพื้นฐาน
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แล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มคนเพื่อท�ากิจกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ อาจเทียบเคียงได้กับ

แนวคิดของ ประเวศ วะสี (2535) ที่กล่าวว่า องค์กร

ชุมชนเกิดข้ึนโดยกระบวนการที่คนในชุมชนมาประชุม

ปรึกษาหารือกันซ�้าแล้วซ�้าอีก จนปรากฏตัวผู้น�าตาม

ธรรมชาติ เกิดการจัดการองค์กรที่มีการวิเคราะห์ปัญหา 

การวินิจฉัยปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและตัดสินใจทาง

เลือกได้ถูกต้อง

ดังน้ัน เม่ือการท่ีประชาชนในพืน้ทีอ่าศยักระจาย

ตัวห่างกัน ประกอบกับเงื่อนไขทางด้านการประกอบ

อาชีพ ซึ่งท�าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม

ของชมุชนหรอืขององค์กรพฒันาเอกชนแห่งน้ีแล้ว ก็ย่อม

จะท�าให้การพฒันา หรอือย่างน้อยท่ีสดุก็คอืการร่วมแสดง

ความต้องการและความคิดเห็นในกิจกรรมการพัฒนา 

เป็นไปได้ด้วยความยากล�าบากและขาดความต่อเน่ือง 

จากประเด็นดงักล่าว ยังมคีวามสอดคล้องกบัสรปุผลการ

วิจัยของ สิทธิชัย ตันศรีสกุล (2553) ซึ่งได้ท�าการศึกษา

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณี

ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดมหาสารคาม 

โดยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนให้

เกิดความยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การขาดการมีส่วนร่วม

อย่างต่อเน่ืองและการขาดการประสานความร่วมมือกัน

อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง “ความล้มเหลวของ

กลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร” ของ นัฐวุธ แก้วสมบัติ 

(2554) ซึ่งเน้นศึกษาถึงศักยภาพในการพัฒนาและ

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรชุมชนทางด้าน

การเกษตร ยังได้ระบุถึงปัญหาที่ส�าคัญของการพัฒนา

ให้เกิดความยั่งยืนในลักษณะเดียวกัน คือ การขาดความ

เหนียวแน่นภายในกลุ่มและการขาดการสร้างความเชื่อม

โยงเป็นเครือข่าย ดังน้ัน แม้ว่าข้อมูลในพื้นที่จะระบุว่า 

ประชาชนโดยส่วนใหญ่เหน็ว่ากจิกรรมขององค์กรพฒันา

เอกชนแห่งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทว่าข้อมลูทีป่รากฏ สะท้อนให้เหน็ว่า เป็นเพยีงการกล่าว

ถงึประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากกจิกรรมท่ีจดัข้ึน มากกว่าท่ีจะ

เป็นความต่อเนื่องของการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมนั้นๆ

(2) การตั้งถิ่นฐานและการกำาหนดกิจกรรม

การตั้งถิ่นฐานและการก�าหนดกิจกรรมการ

พัฒนา เป็นอีกหนึ่งปัญหาส�าคัญท่ีค้นพบจากการวิจัย 

กล่าวคือ เน่ืองด้วยการต้ังถิ่นฐานในแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงมี

ภูมิประเทศที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ประกอบกับ

ความแตกต่างของอาชีพหลักท่ีแต่ละครัวเรือนด�าเนิน

การอยู่ ท�าให้ความต้องการในการพัฒนามีความแตก

ต่างหลากหลายด้วยเช่นกนั อย่างไรกต็าม จากข้อมลูชีใ้ห้

เหน็ว่า การก�าหนดกจิกรรมการพฒันายงัไม่มคีวามหลาก

หลายเท่าท่ีควร อกีท้ังกจิกรรมท่ีก�าหนดขึน้โดยส่วนใหญ่

มาจากความต้องการของกลุ่มประชาชนเพียงบางกลุ่ม 

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง

ของส�านักงานขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มคนท่ี

อาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีขององค์กรพัฒนาเอกชน

สามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็นส่ิงที่ขัดแย้งกับแนวคิดการ

พัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ซึ่งเน้น

การพัฒนาจากระดับล่างโดยมีชุมชนและองค์กรพัฒนา

เอกชนเป็นตัวแสดงส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

(Pieterse, 1998) ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมที่

ก�าหนดเกดิขึน้จากการมส่ีวนร่วมแบบบางส่วน (Partial 

Participation) โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชนท่ี

แน่ชดั ซ่ึงท�าให้การก�าหนดกจิกรรมการพัฒนาไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการโดยรวมได้อย่างแท้จริง 

(จินตนา สุจจานันท์, 2549)

(3) การกำาหนดกิจกรรมการพัฒนาและการ

จัดวางเจ้าหน้าที่เพื่อดำาเนินการ

จากข้อมูลท่ีสรุป พบว่า นอกเหนือจากปัญหา

การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางองค์กรพัฒนาเอกชนแห่ง

นี้จัดขึ้นแล้ว ยังพบปัญหาส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

การขาดความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมอันเนื่อง

มาจากจ�านวนเจ้าหน้าที่ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่
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สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

อันเป็นผลมาจากการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐานบ้าน

เรือนตามที่ได้อภิปรายไปแล้วข้างต้น ปัญหาดังกล่าว

ส่งผลกระทบถึงการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม

กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ และท�าให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาขาดความสนใจ

ที่จะพัฒนาตามแนวทางที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งนี้ได้

ก�าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ปัญหาที่ค้นพบจากงานวิจัย เป็นปัญหาที่ส่ง

ผลกระทบเกี่ยวเน่ืองกันและท�าให้การพัฒนาขาดความ

ต่อเนือ่งและย่ังยืน การพัฒนาชมุชนโดยขาดการค�านงึถึง

สภาพภูมิประเทศและการกระจายตัวของการตั้งถิ่นฐาน

บ้านเรือน ย่อมส่งผลกระทบต่อการก�าหนดกิจกรรมการ

พัฒนา และการผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนจึง

ควรมีการน�าแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางด้านภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ประชากร 

(Human Geography) และภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

(Economic Geography) เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ใน

การวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนา ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพวิถีชีวิต อาชีพ และ

ความจ�าเป็นในการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกท้ังยังจะ

เป็นประโยชน์ส�าหรับการวิเคราะห์จ�านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีจะ

ด�าเนินการในพ้ืนท่ีให้มีความสมดุลกับจ�านวนประชากร

กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาและการกระจายตัวของ

ประชากรกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชน 

ควรเพิม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมอื ทัง้กบัหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ด�าเนินการ เพื่อเป็นกลไก

แบบคูข่นานในการพัฒนาชุมชน และเพ่ือลดความซ�า้ซ้อน 

ในการด�าเนินการ
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การดำาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  

กรณีศึกษาบ้านหนองมาตร ตำาบลช้างทูน อำาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  

และบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำาบลพลับพลา อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต* 

นิภา นภาเศรษฐ์** 

ทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา***

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษา บ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน 

อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” มีวัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศกึษาการด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน อ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดั

ตราด (2) เพื่อศึกษาการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ (3) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ของบ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดกับบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลส�าคัญส�าหรับสนทนากลุ่มย่อยคือ

คณะกรรมการโครงการ กข.คจ.บ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รวมสมาชิกในโครงการ

จ�านวน 20 คน และคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบล พลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรีและสมาชิกในโครงการ จ�านวน 11 คน ได้ผลการวิจัยดังนี้

ผลการดำาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ตำาบลช้างทูน อำาเภอบ่อไร่ 

จังหวัดตราด พบว่าคณะกรรมการได้มาโดยวิธีการประชุมเลือกตั้ง ทั้งหมดมีจ�านวน 9 คน ในการวางแผนการ

ท�างานจะให้ความส�าคัญเรื่องการพิจารณาปล่อยเงินยืม โดยสื่อสารให้สมาชิกน�าแบบฟอร์มการยืมเงินไปกรอกและ

พิจารณาการยืมเงินจากวัตถุประสงค์การยืม มีการใช้ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองมาตรเป็นสถานที่ประชุม 

โดยคณะกรรมการรบัผดิชอบตามหน้าทีท่ีแ่บ่งงานกนัในส่วนของการด�าเนนิงาน คณะกรรมการมหีลกัเกณฑ์คดัเลอืก

ครัวเรือนเป้าหมายโดยพิจารณาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนยากจนท่ีมีความต้ังใจจริงในการประกอบ

อาชีพเสริม และมีการพิจารณาจากโครงการที่ส่ง มา โดยดูจากเหตุผลและความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งประมาณ

กลางเดอืนสงิหาคมของทุกปี สมาชกิทีย่มืเงนิไปต้องส่งใช้คนืเงนิ หลงัจากนัน้กรรมการจะพจิารณาอนมุตัเิงนิยมืใหม่ 

โดยกระบวนการพิจารณาเงินยืมประมาณ 1 อาทิตย์ แต่กระบวนการขั้นตอนจนถึงการเบิกจ่ายใช้เวลาประมาณครึ่ง

เดอืน ในการจ่ายเงนิ/โอนเงนิ นายอ�าเภอบ่อไร่จะเป็นผู้ลงนาม ส่วนใหญ่สมาชกิจะยมืเงนิไปประกอบอาชพีเสรมิ เช่น 

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

***นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
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ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในส่วนของการจูงใจ คณะกรรมการมีการแจ้งให้ผู้ยืมทราบว่าถ้าคืนเงินเร็วก็ยืม

เงินรอบใหม่ได้เรว็ ในเวลาทีม่ปัีญหาคณะกรรมการจะน�ามาพดูคยุกนั ร่วมกนัหาทางออก ให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั ใน

ส่วนของการควบคมุ มกีารหมนุเวียนผลดัเปลีย่นให้ครวัเรอืนท่ีมคีวามต้องการให้ผลดักนัยมืเงนิ และมีคณะกรรมการ

ตดิตามสมาชิกทีกู่ยื้มเงินไป โดยวิธีการพดูคยุและเยีย่มเยยีน ผลลพัธ์ คอืครัวเรือนส่วนใหญ่มคีณุภาพชีวิตท่ีดกีว่าเดมิ 

ผลการดำาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรืองตำาบล พลับพลา อำาเภอเมือง

จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า คณะกรรมการได้มาโดยการคัดเลือกจากชาวบ้านผ่านเวทีประชาคมมีจ�านวน 

11 คน ในส่วนของการวางแผนให้ความส�าคัญต่อการพิจารณาการปล่อยเงินยืม ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

ใช้สถานที่บ้านอาจารย์ลิ้นจี่ อตัญที เป็นศูนย์ปฏิบัติการ คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายเป็นอย่างดีและทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ ในส่วนของการด�าเนินงาน คณะกรรมการมีหลัก

เกณฑ์คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายโดยพิจารณาครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนยากจนที่มีความตั้งใจจริงใน

การประกอบอาชีพ การเบิกจ่ายเงินคณะกรรมการโอนเงินให้ผู้ยืม ผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี “ โครงการ กข.คจ. 

บ้านดาวเรือง ” สมาชิกส่วนใหญ่ยืมเงินไปประกอบอาชีพเสริมเช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในด้านการ

จูงใจ คณะกรรมการมีการจูงใจให้ครัวเรือนเป้าหมายปฏิบัติตามกฎโดยกรรมการแนะน�าสมาชิกให้มีวินัยในการใช้

เงินและคืนเงินให้ตรงเวลา และเมื่อมีปัญหาคณะกรรมการจะน�ามาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ส่วนการควบคุม มีการ

หมุนเวียนเงินยืมให้กับครอบครัวเป้าหมายเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยที่จะมีคณะกรรมการติดตาม ก�ากับ ดูแล ครัวเรือน

เป้าหมายที่ยืมเงินไป ผลลัพธ์คือคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายดีกว่าเดิม

ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการดำาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร 

ตำาบลช้างทนู อำาเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราดกบับ้านดาวเรอืง หมู่ที ่10 ตำาบลพลบัพลา อำาเภอเมอืง จงัหวัดจนัทบรุี

ประเด็นที่เหมือนกัน การได้มาของคณะกรรมการของทั้ง 2 หมู่บ้านมีการคัดเลือกผ่านเวทีประชาคม ด้าน

การวางแผน ให้ความส�าคัญต่อการพิจารณาการปล่อยเงินยืม ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมว่าจะน�าเงินไปประกอบ

อาชีพ ด้านการจัดองค์กรทั้ง 2 หมู่บ้านมีรูปแบบการจัดองค์กรท่ีเหมือนกันประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 

เหรัญญิก เลขานุการและกรรมการ ด้านกระบวนการด�าเนินงาน มีกระบวนการพิจารณาการให้ยืมเงินให้สมาชิกที่ยืม

เงินไปต้องส่งเงินคนืหลงัจากน้ันคณะกรรมการกองทนุพจิารณาอนมุตัเิงนิยืมใหม่ ด้านการจูงใจ มกีารประชาสมัพนัธ์ให้

กบัสมาชกิว่าถ้ามกีารน�าเงนิมาคนืเรว็ก็จะพจิารณาปล่อยกูใ้นรอบใหม่ได้เรว็ ด้านการควบคมุ มคีณะกรรมการโครงการ

คอยก�ากบั ดแูล ตดิตามสมาชกิในโครงการและการหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นให้ครวัเรอืนทีม่คีวามต้องการให้ผลดักนัยืม 

ส่งผลให้ทั้ง 2 หมู่บ้านจะมีผลลัพธ์เหมือนกัน คือ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั บ้านดาวเรอืงมคีณะกรรมการ 11 คนและทุกคนสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีแทนกนัแต่บ้าน

หนองมาตรมีคณะกรรมการ 9 คนและทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีการสลับหน้าที่

คำาสำาคัญ : การด�าเนินงานโครงการ, 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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บทนำา
ปัจจุบันการบริหารจัดการภาครัฐได้ปรับปรุง

พัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยมีการปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง มกีารออกกฎหมายมารบัรอง

อาทิเช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยเป้าหมายสุดท้ายคือการ

บริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดท�าให้ประชาชน

มชีวิีตและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ซ่ึงเป้าหมายสงูสดุคือความ

พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจะได้มีชีวิตความเป็น

อยู่ที่ดีข้ึน มีฐานะทางการเงินมั่นคงปราศจากหนี้และมี

รายได้สูงกว่าเส้นความยากจนที่โดยมีเกณฑ์ว่ามีรายได้

ต�่ากว่า 5,000 บาท/ คน/ ปี ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2535 

ในช่วง ปี พ.ศ. 2533 ปัญหาความยากจนของ

ประชาชนในชนบทไทยมีจ�านวนมาก (กรมการพัฒนา

ชุมชน, 2538) ผลจากการส�ารวจรายได้ของครัวเรือน

ทั่วประเทศของส�านักงานสถิติแห่งชาติและสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศ ไทยพบว่า คนจนในเขตชนบท 

มีรายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจนเพ่ิมขึน้ค่อนข้างมาก และ

จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้าน

ล้าหลังหรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 อยู่จ�านวน 

11,608 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก�าหนด

ด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

ข้ึนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี พ.ศ. 2536 เห็นชอบ

ให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนินงานโครงการ กข.คจ. 

ระยะที่ 1 ระหว่าง (ปี 2536 - 2540) จ�านวน 11,608 

หมูบ้่าน โดยมอบให้กรมการพฒันาชมุชนเป็นหน่วยงาน

รบัผดิชอบด�าเนนิการ เพือ่ตอบสนองนโยบายการกระจาย

รายได้และความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค

ผลการด�าเนินการระยะที่ 1 ประสบผลส�าเร็จ

ระดับหนึ่งคนยากจนได้มีโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้

และสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพได้

ด้วยตนเองอาจกล่าวได้ว่าเป็นการด�าเนินงานกองทุน

ชุมชนของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ดีพบว่า จ�านวนคนยากจนยังกระจายตัวอยู่

ในในหมู่บ้านชนบทอีกจ�านวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้

มีมติเมื่อปี พ.ศ. 2540 เห็นขอบในหลักการโครงการ 

กข.คจ.ระยะที่ 2 (ปี 2540 – 2544) จ�านวน 28,013 

หมู่บ้าน โดยด�าเนินการในหมู่บ้านที่มีครัวเรือนยากจนมี

รายได้เฉลีย่ต�า่กว่าเกณฑ์ 15,000 บาท/คน/ปีตามข้อมลู

ความจ�าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2539 เพือ่ขยายการ

ด�าเนนิงานให้ครอบคลมุทกุหมูบ้่านทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการ

ในระยะที่ 1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด�าเนินการ ในปี 2544 

ด�าเนินการได้ทั้งสิ้นจ�านวน 29,234 หมู่บ้าน (กรมการ

พัฒนาชุมชน, 2553)

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นภาคส่วนหนึ่งท่ีร่วม

ด�าเนินการเพื่อขจัดปัญหาความยากจนโดยการใช้

กระบวนการให้การศึกษาชุมชนและยึดหลักการมีส่วน

ร่วมของชมุชนด้วย“การด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน” หรือโครงการ กข.คจ. ซึ่งโครงการนี้  

เร่ิมด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

โดยมุ่งเป้าหมายไปท่ีครัวเรือนท่ีมีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์

จปฐ.ตามข้อมูลความจ�าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ด้วยการ

สนับสนุนเงินทุนไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อให้มีการ

เพ่ิมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็น

ปัญหาส�าคัญท่ีรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความส�าคัญมุ่ง

แก้ไขให้หมดไปและมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนเพื่อคนจนมาโดยตลอด โครงการ กข.คจ.ถือเป็น

ภารกจิส�าคญัทีจ่ะต้องร่วมกนัด�าเนนิการต่อไปจนกว่าจะ

บรรลุเป้าหมาย คือ ไม่มีคนยากจนในหมู่ประชาชนคน

ไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเป็นการ

สนบัสนนุเงนิทุนให้ในระดบัหมูบ้่าน และมอบอ�านาจและ

หน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้าน

เป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน

ตลอดเวลา การบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. ไม่มี

รูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน 

แต่อย่างไรก็ตามเป็นการบริหารจัดการภายใต้หลักการ
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ด�าเนินงานของ การมีส่วนร่วมขององค์การประชาชน

และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการ ร่วมคิด ร่วม

ท�า ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ การใช้ข้อมูล

ครัวเรือนเป้าหมายจากการจัดเก็บและตรวจสอบของ

องค์กรประชาชนในหมู่บ้าน การมอบอ�านาจและหน้าท่ี 

ความรบัผดิชอบในองค์กรประชาชนในหมูบ้่านเป้าหมาย 

คือ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการ

เงินทุนให้หมุนเวียนคงอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยมีเจ้า

หน้าทีพ่ฒันาชมุชนเป็นผู้ส่งเสรมิและสนับสนุน ตรวจสอบ  

และติดตามการด�าเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้มี

ประสิทธิภาพและสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ

แก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 280,000 บาท โดย

ไม่มีดอกเบี้ยซึ่งส่งผลทางสังคมโดยโครงการนี้สามารถ

ตอบสนองแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยูห่วัฯและนโยบายรฐับาล และทางการเมอืงการปกครอง

โดยโครงการนี้สามารถกระจายอ�านาจให้องค์กรชุมชน

ระดับหมู่บ้านเกิดการมีส่วนร่วมตัดสินใจบริหารจัดการ

เงินทุนให้กิจกรรมเคลื่อนไหว และเงินทุนหมุนเวียนเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในหมู่บ้านเกิดการยอมรับ

ในหลักการและเหตุผลด้วยความโปร่งใส อันเป็นการส่ง

เสรมิประชาธปิไตยขั้นพืน้ฐานของชุมชน ที่น�าไปสู่ความ

เข้มแข็งด้านการเมือง การปกครองชุมชนเป็นการเสริม

สร้างและพัฒนาผู้น�าให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ

ชุมชนในอนาคตเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่

มีต่อรัฐบาล โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่คนยากจนในชนบท 

ผู้ด้อยโอกาส และมักได้รับการเหลียวแลน้อย 

จากเหตุผลดังกล ่าวผู ้วิจัยมองเห็นถึงผล

ประโยชน์ของโครงการดังกล่าวและทราบถึงหมู่บ้าน

เครือข่ายท่ีด�าเนินการโครงการจนประสบความส�าเร็จ 

ดงัเช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองมาตร 

ต�าบลช้างทูน อ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด และบ้านดาวเรือง 

หมูท่ี ่10 ต�าบลพลบัพลา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่

ส่งผลใหป้ระชาชนในชมุชนทัง้ 2 ชมุชนมคีณุภาพชวีติที่

ดีขึ้นพ้นจากเกณฑ์ความยากจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่

จะศกึษาการด�าเนนิการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ของสองหมู่บ้านนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลให้หมู่บ้านอื่น

ที่สนใจได้น�าไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้อันจะส่งผลให้

ประชาชนทั่วประเทศพ้นจากเกณฑ์ความยากจน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการด�าเนินงานโครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน 

อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

2. เพ่ือศึกษาการด�าเนินงานโครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ท่ี 10 ต�าบล

พลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

3. เพือ่เปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานโครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน 

อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดกับบ้านดาวเรือง หมู่ท่ี 10 

ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบผลการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน อ�าเภอ

บ่อไร่ จังหวัดตราด 

2. ทราบผลการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

3. ทราบผลการเปรยีบเทยีบการด�าเนนิโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน 

อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กับ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทราบผลการดาํเนินงานโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนของบา้นดาวเรือง หมู่ท่ี  
ตาํบลพลบัพลา อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี  

3. ทราบผลการเปรียบเทียบการดาํเนินโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนของบา้นหนอง
มาตร ตาํบลชา้งทูน อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด กบั บา้นดาวเรือง หมู่ท่ี  ตาํบลพลบัพลา อาํเภอ
เมือง จงัหวดัจนัทบุรี  

 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงกาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจยัดงัน้ี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
งานวจิยันีใ้ช้วธิกีารวิจัยเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research)

ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญส�าหรับ

สนทนากลุ่มย่อยคือคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.

บ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทูน อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัด

ตราดและสมาชิกในโครงการกับ คณะกรรมการโครงการ 

กข.คจ.บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี และสมาชิกในโครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ

แบบสนทนากลุ่มย่อย

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารที่

เกี่ยวข้อง แล้วจึงด�าเนินการสร้างแบบสนทนากลุ่มย่อย

ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยและท�าการตรวจ

สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านและน�าแบบสนทนากลุ่มย่อยที่ได้รับ

จากผูเ้ชีย่วชาญมาพจิารณาปรับปรุงแก้ไข และจัดประชมุ

วพิากษ์และแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัแบบสนทนากลุม่

ย่อยโดยผู้ทรงคณุวฒุ ิ3 ท่าน หลงัจากนัน้น�าแบบสนทนา

กลุ่มย่อยที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุง

แก้ไข

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2556

การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
เพื่อให้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญในกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งนี้มีความ

ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ ผูว้จัิยจงึได้จดัให้มกีระบวนการ

คืนข้อมูลในช่วงวันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2556 เพ่ือ

ให้ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญได้เข้ามาร่วมรับฟังการน�าเสนอ

ผลการศึกษาของนักวิจัย รวมท้ังได้ช่วยตรวจสอบ

ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ของข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา

ครั้งนี้ ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผลการศึกษา

และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ 

การสนทนากลุ่มย่อยและข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ทีเ่ก็บรวบรวมจากเอกสารทีเ่กีย่วข้องโดยใช้วิธกีาร

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยเทคนิค

การวิจัยท่ีพยายามจะบรรยายเนื้อหาของข้อความและ

เอกสารอย่างเป็นระบบ การบรรยายนี้เน้นท่ีเนื้อหาตาม

ที่ปรากฏในข้อความ พิจารณาเนื้อหาโดย ผู้วิจัยไม่มี

อคติหรือความรู้สึกของตัวเองเข้าไปพัวพัน ไม่เน้นการ

ตีความหรือความหมายท่ีซ่อนอยู่เบื้องหลัง หรือความ

หมายระหว่างบรรทัด โดยการวิเคราะห์เนื้อหาในงาน

วิจัยนี้จะมีลักษณะส�าคัญ 3 ประการ คือ มีความเป็น

ระบบ มีความเป็นสภาพวัตถุวิสัย และอิงกรอบแนวคิด

ทฤษฎี โดยน�าข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์

ตามเนื้อหา ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytic 

Comparison) พร้อมท้ังบรรยายเปรยีบเทยีบสิง่ทีม่คีวาม

เหมือนกัน (Agreement) และเปรียบเทียบสิ่งที่มีความ

แตกต่างกัน (Disagreement) ส�าหรับการศึกษาคร้ังน้ี

ได้อธิบายและยกค�าพดู (Quotation) ของผู้ให้สมัภาษณ์

เพ่ือให้ผู้อ่านงานวิจัยน้ีได้เข้าใจถึงค�าตอบและความรู้สึก

ของผู้ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาการดำาเนินการโครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนบ้านหนองมาตร ตำาบลช้างทูน 

อำาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

การแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน

การแต่งตัง้คณะกรรมการ กข.คจ.บ้านหนองมาตร 

พบว่า คณะกรรมการได้มาโดยวิธีการประชุมและเลือก

ตั้งจากที่ประชุม มีจ�านวน 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

บคุคลและเจ้าหน้าทีม่าปฏบัิตงิานให้สอดคล้องกบัการจัด

แบ่งหน่วยงานทีแ่บ่งไว้ เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีวามสามารถ

มาปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

การบริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ.

ด้านการวางแผน พบว่า คณะกรรมการจะมี

การวางแผนการด�าเนินงานโดยมีการประชุมทุกวันที่ 9 

ของเดือน โดยเน้นเรื่องการวางแผนพิจารณาการปล่อย

เงินยืม ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกน�าแบบฟอร์มการยืม

เงินไปกรอก และพิจารณาการยืมเงินจากวัตถุประสงค์

การยืมเงิน สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ (2553) ในเรื่องอ�านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมัติโครงการและ

เงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. และ

ยังสอดคล้องกับกูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall, 

1973)ในเรื่องการวางแผนเพื่อให้แผนงานที่ก�าหนด

ขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด�าเนินงาน แผน

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการและ

วิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้วก�าหนด

วธิกีาร โดยถกูต้องอย่างมเีหตมุผีล เพือ่ให้การด�าเนินงาน

เป็นไปโดยถกูต้องและสมบรูณ์ ในความคดิเหน็ของผูว้จิยั

เห็นว่าการประชุมของคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.

เป็นสิง่ส�าคญัเพือ่ให้คณะกรรมการร่วมกนัวางแผนในการ

พิจารณาการปล่อยเงินยืมให้กับสมาชิกเพ่ือไม่ให้เงินทุน

ของโครงการ กข.คจ.สูญหายจะส่งผลให้การด�าเนินงาน

โครงการประสบผลส�าเร็จ

ด ้านการจัดองค์กร พบว่า มีการใช ้ศาลา

ประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหนองมาตร เป็นสถานที่ประชุม

สมาชิก พิจารณาโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ 

ซึ่งคณะกรรมการจะรับผิดชอบตามหน้าที่ที่แบ่งงานกัน 

ทุกคนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างดี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

จะต้องมีการแจ้งท่ีประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการทดแทน 

การส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางประธาน ส่วน

กรรมการท่านอืน่ ๆ  เป็นการส่งมอบเฉพาะเจ้าหน้าทีไ่ม่มี

การส่งและรับมอบงาน มกีารศกึษาดงูานในเร่ืองกลุม่ออม

ทรัพย์เพื่อการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้

จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(2553) ในหมวดที่ 2 โครงสร้างการบริหารและบทบาท

หน้าท่ี ในเร่ืองให้มีคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จ�า

นวนเจด็คนแต่ไม่เกนิเก้าคน โดยมวีาระคราวละสีปี่ มกีาร

ประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ต้องมีกรรมการ

มาร่วมประชมุเกนิกึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ี

มีอยู่ และยังสอดคล้องกับ กูลิค และเรดอน (Gulick & 

Lydall, 1973) ในเรื่องการจัดส่วนราชการหรือองค์การ 

พิจารณารวมไปกับการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการ 

(Management) ด้วยเรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้อง

พิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่ง

งาน (Division of Work) นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่

ของการควบคุม (Control) หน่วยแนะน�าหรือที่ปรึกษา 

(Staff) และหน่วยงานช่วยเหลือเป็นต้น
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ด้านกระบวนการด�าเนินงาน พบว่า คณะ

กรรมการมีหลักเกณฑ์คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายโดย

พิจารณาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ., ครัวเรือนยากจน, 

สมาชกิทีมี่ความตัง้ใจจรงิในการประกอบอาชพีเสรมิ และ

มีการพิจารณาจากโครงการที่ส่งมา และดูจากเหตุผล 

ความเป็นไปได้ของโครงการ มีการให้สมาชิกยืมเงินซ�้า

ประมาณ 80 % โดยที่จะการจัดสรรเงินจะขึ้นอยู่กับ

วงเงินที่สมาชิกขอยืมว่าเหมาะสมกับโครงการที่ขอยืม 

ซึ่งประมาณกลางเดือนสิงหาคม สมาชิกที่ยืมเงินไปส่งใช้

คนืเงนิ กรรมการพจิารณาอนมุตัเิงนิยมืใหม่ กระบวนการ

พิจารณาเงินยืมประมาณ 1 อาทิตย์ แต่กระบวนการขั้น

ตอนจนถึง การเบิกจ่ายใช้เวลาประมาณครึ่งเดือน ใน

การจ่ายเงิน/โอนเงิน นายอ�าเภอบ่อไร่จะเป็นผู้ลงนามแต่

เพียงผู้เดยีว ส่วนใหญ่สมาชกิจะยมืเงนิไปประกอบอาชพี

เสริม ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ ปลา กบ ซื้อ

อุปกรณ์การเกษตร คณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนเศรษฐกิจชุมชน, 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, ธกส., กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี, กองทุนหมู ่บ้าน โดยที่คณะกรรมการ

โครงการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี เนื่องจากกรรมการแต่ละ

คนเป็นคณะกรรมการหลายชุด เกินกว่า 3 ต�าแหน่ง 

เช่น เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซ่ึง

สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

บริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน พ.ศ. 2553 (2553) ในหมวดที่ 3 เงินโครงการ

แก้ไขปัญหาความยากจน และหมวดที่ 4 การบริหารเงิน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และยังสอดคล้องกับ 

กูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall, 1973) ในเรื่อง

การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธี

ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจน

การใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานเป็นเครื่องมือใน

การควบคุมงาน วิธีการบริหารงบประมาณโดยทั่วไป มัก

มวีงจรท่ีคล้ายคลงึกนั อย่างท่ีเรยีกว่า “วงจรงบประมาณ” 

(Budget Cycle) 

ด้านการจูงใจ พบว่า เป็นโครงการท่ีผู้ยืมไม่

ต้องเสียดอกเบี้ย ท�าให้มีผู้สนใจยืมเงินหลายราย ดังนั้น 

กรรมการจึงแจ้งให้ผู้ยืมทราบว่าถ้าคืนเงินเร็วก็ยืมเงิน

รอบใหม่ได้ไว คืนเงินช้าก็ยืมเงินรอบใหม่ได้ช้า เพื่อที่จะ

ให้เงินทุนหมุนเวียนไปยังสมาชิกได้ท่ัวถึง ซ่ึงสอดคล้อง

กับระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการบริหารและ

การใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 

2553 (2553) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ

กระจายโอกาสให้คนยากจนในครวัเรอืนทีม่รีายได้ต�า่กว่า

เกณฑ์ความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้มีแหล่งเงินทุนใน

ระดับหมู่บ้าน ส�าหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยาย

กิจการอาชีพของตน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความ

จ�าเป็นพ้ืนฐาน และพัฒนาคณุภาพชีวติให้ดข้ึีน สอดคล้อง

กับร๊อบบินส์ (Robbins, 1998) กล่าวว่าการจูงใจเป็น

เร่ืองของความเต็มใจท่ีจะกระท�าบางส่ิงบางอย่างซ่ึงเป็น

ผลมาจากการได้รบัการตอบสนองความพอใจส่วนบคุคล

ด้านการควบคุม พบว่า มีการหมุนเวียนผลัด

เปลี่ยนให้ครัวเรือนท่ีมีความต้องการให้ผลัดกันยืมเงิน 

และมีคณะกรรมการติดตามสมาชิกที่กู้ยืมเงินไป โดย

วิธีการพูดคุยและเยี่ยมเยียน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการบรหิารและการใช้จ่ายเงนิ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 (2553) 

หมวด 4 การบริหารเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน และหมวด 5 การส่งเสริม สนับสนุน การติดตาม

การรายงาน 

ผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาความยากจน พบว่า 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ดูจากการ

ส�ารวจข้อมูลความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน ครัวเรือนไม่ตก

เกณฑ์ จปฐ. เรือ่งรายได้ ส่วนใหญ่จะยมืไปประกอบอาชพี

เสริม เช่น สมาชิกรายหน่ึงยืมไปประกอบอาชีพท�าสวน

ผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ
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แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553 (2553) ตาม

วัตถุประสงค์คือมีแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้าน ส�าหรับ

ยืมไปประกอบอาชีพเสริมหรือขยายกิจการอาชีพของ

ตน เพ่ือเพิม่รายได้ให้พ้นเกณฑ์ความจ�าเป็น พืน้ฐานและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

2. การดำาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำาบลพลับพลา 

อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

การแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

บ้านดาวเรือง พบว่า คณะกรรมการ มีจ�านวน 11 คน 

ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรญัญกิ เลขานกุาร 

กรรมการ คณะกรรมการได้มาโดยการคัดเลือกจากชาว

บ้านผ่านเวทีประชาคม ซึ่งผลดังกล่าวหากพิจารณาจาก

จ�านวนคณะกรรมการพบว่าไม่สอดคล้องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, 2553) 

ที่ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ กขคจ. หมู่บ้าน จ�านวน 

7 คนแต่ไม่เกิน 9 คน แต่ทางหมู่บ้านบ้านดาวเรืองมี

คณะกรรมการ มีจ�านวน 11 คน ซ่ึงได้แบ่งหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบกนัอย่างชดัเจนพร้อมทัง้มคีวามสามคัคี

และเสียสละในการท�างานและเมื่อมีคณะกรรมการมาก

และมีความสามัคคีร่วมมือกันอย่างสูงจึงก่อเกิดเป็นพลัง

ขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การด�าเนินงานของ

โครงการประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

การบริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ. ใน

ประเด็นด้านการวางแผน พบว่า คณะกรรมการมีการ

วางแผนการด�าเนินงานโดยมีการประชุมชี้แจง โดยเน้น

เรื่องการวางแผนพิจารณาการปล่อยเงินยืมเพื่อพิจารณา

ว่าจะให้ยืมเงินเท่าไร ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมว่า

จะน�าเงนิไปประกอบอาชพีอะไรบ้าง มกีารเพิม่วงเงนิหรอื

ปรบัลดตามความเหมาะสม พร้อมทัง้มกีารประชาสัมพนัธ์

ให้สมาชกิน�าแบบฟอร์มการยมืเงนิไปกรอก และพจิารณา

การยืมเงินจากวัตถุประสงค์การยืมเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ 

กูลิค และเรดอน (Gulick & Lydall, 1973) ที่ได้กล่าว

เกีย่วกับการวางแผนไว้ว่า แผนงานทีก่�าหนดขึน้ไว้จะต้อง

มคีวามชดัเจนในการด�าเนนิงานและการพิจารณาแผนนัน้

จะต้องใช้วิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว

ตัดสินใจให้ถูกต้องอย่างมีเหตุมีผลเพื่อให้การด�าเนิน

งานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ในความคิดของ

ผู้วิจัยเห็นว่าการประชุมชี้แจง โดยเน้นเรื่องการพิจารณา

การปล่อยเงินยืมว่าจะให้ยืมเงินเท่าไรนั้นท�าให้เกิดความ

ชดัเจนในการด�าเนนิงานจงึก่อเกดิเป็นพลงัขบัเคลือ่นทีม่ี

ประสทิธภิาพส่งผลให้การด�าเนนิงานของโครงการประสบ

ความส�าเร็จเป็นอย่างดี

การบริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ. ใน

ประเด็นด้านการจัดองค์การ พบว่า มีการใช้สถานที่บ้าน

อาจารย์ลิ้นจี่ อตัญที โดยทางอาจารย์ลิ้นจี่ได้อนุญาติให้

ใช้บ้านเป็นศูนย์ปฏิบัติการ คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติ

งานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

และทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้นอกจากนี้

คณะกรรมการยังท�าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงให้สมาชิกท่ีกู้ยืม

สามารถประกอบอาชีพได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย มีการ

ประชุมรวมทุกเรื่องและมีการน�าเรื่อง กข คจ. เข้าในการ

ประชุมหมู่บ้าน ทุกวันที่ 7 และวันที่ 15 ของทุกเดือน

ประธานจะน�าข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้ทราบส่วนการ

ประชุมเฉพาะของโครงการ กข.คจ. มีการประชุมอย่าง

เป็นทางการ 3 เดือน/ครั้งโดยสาระการประชุมเป็นเรื่อง

ความส�าเร็จหรือปัญหาของผู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่

มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโดยมีการการส่งและรับ

มอบงานของคณะกรรมการจะมีการส่งมอบเอกสารงาน

ทีเ่กีย่วข้องผ่านการประชมุคณะกรรมการ มกีารฝึกอบรม

สัมมนาภาวะผู้น�าจึงสรุปได้ว่าการด�าเนินการมีสถานท่ี

ปฏิบัติงานชัดเจนและมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก 

เลขานุการ กรรมการ คณะกรรมการได้มาโดยการคัด

เลือกจากชาวบ้านผ่านเวทีประชาคม สอดคล้องกับ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย (ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย, 

2553) ที่ก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ 

กข.คจ. หมูบ้่านประชมุแบ่งหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ 
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รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

และกรรมการอืน่ๆ ตามความเหมาะสมส่งผลให้เกิดความ

ชดัเจนในการด�าเนินงานจึงก่อเกดิเป็นพลงัขบัเคลือ่นทีม่ี

ประสทิธภิาพส่งผลให้การด�าเนนิงานของโครงการประสบ

ความส�าเร็จเป็นอย่างดี

ด้านกระบวนการด�าเนนิงาน พบว่า คณะกรรมการ 

มีหลักเกณฑ์คดัเลอืกครัวเรอืนเป้าหมายโดยพจิารณาครวั

เรอืนตกเกณฑ์ จปฐ., ครวัเรอืนยากจน, สมาชกิทีม่คีวาม

ตัง้ใจจรงิในการประกอบอาชพี มหีลกัเกณฑ์การพจิารณา

จากโครงการทีส่่งมาและดจูากเหตผุลความเป็นไปได้ของ

โครงการและใช้เสียงส่วนใหญ่ในการพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง

คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์และการจัดสรรเงินยืมแต่ละ

ครัวเรือน ดังนี้

1. พิจารณาคนที่ตกเกณฑ์ต�่าสุดก่อนโดยดูจาก

ประวัติส่วนตัว

2. ความเป็นไปได้ของโครงการ 

3. วงเงนิทีส่มาชกิขอยืมว่าเหมาะสมกับโครงการ

หรือไม่ 

การเบิกจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ 

โครงการ กข.คจ. บ้านดาวเรือง ”

1. ผู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพจะต้องเปิดบัญชี

ธนาคารกรุงไทย

2. กระบวนการโอนเงิน ผู้ขอยืมเขียน

ขออนุมัติโครงการ คณะกรรมการพิจารณา

อนุมัติต้องลงช่ือ 2 ใน 3 คน พัฒนากรให้ความเห็น

ชอบท�าหนังสือแจ้งอ�าเภอ อ�าเภอท�าหนังสือแจ้งธนาคาร

กรุงไทยว่าเบิกเงินได้ แจ้งผู้ยืมเงินมาท�าสัญญา ผู้ยืม

เงินแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย คณะกรรมการ 

โอนเงินให้ผู้ยืม ผ่านธนาคารกรุงไทย จากกระบวนการ

เบิกจ่ายจึงสรุปได้ว ่าการด�าเนินการน้ันสอดคล้อง

กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย, 2553) ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการ กข.คจ. 

หมู่บ้านพจิารณาอนุมตัโิครงการตามล�าดบับญัชทีะเบยีน

ครัวเรือนเป้าหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจาก

พฒันากรผูร้บัผดิชอบประจ�าต�าบลจงึส่งผลให้การด�าเนนิ

งานของโครงการประสบความส�าเร็จ

ด้านการจูงใจ พบว่า คณะกรรมการมีการจูงใจ

ให้ครวัเรอืนเป้าหมายปฏบิตัติามกฎโดยกรรมการแนะน�า

สมาชิกให้มีวินัยในการใช้เงินและคืนเงินให้ตรงเวลา มี

การส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆ 

ภายในชุมชนโดยแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก

ทราบว่ามีกองทุนอ่ืน ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน, สัจจะ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านสอดคล้อง

กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบกระทรวง

มหาดไทย, 2553) ท่ีต้องการกระจายโอกาสให้คน

ยากจนระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายมีเงินทุนใน

การประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ

ของคนยากจนให้ดีขึ้น โดยร๊อบบินส์ (Robbins, 1998) 

กล่าวว่าการจูงใจเป็นเรื่องของความเต็มใจท่ีจะกระท�า

บางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการแนะน�าที่

มีเหตุผลน่าเชื่อถือจนสามารถน�าไปสู่การท�าปฏิบัติตาม

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการที่คณะกรรมการแนะน�าให้ครัว

เรือนเป้าหมายปฏิบัติตามกฎโดยให้มีวินัยในการใช้และ

คืนเงินให้ตรงเวลาท่ีก�าหนดเพราะจะท�าให้เงินโครงการ

หมุนเวียนไปยังสมาชิกได้อย่างท่ัวถึงส่งผลให้สมาชิกมี

ความเชื่อถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ด้านการควบคุม พบว่า มีการหมุนเวียนเงินยืม

ให้กับครอบครัวเป้าหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงโดยมีการ

หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนให้ครัวเรือนท่ีมีความต้องการให้

ผลดักนัยมืเงนิ โดยทีจ่ะมคีณะกรรมการมวีธิกีารตดิตาม 

ก�ากบั ดแูล ครวัเรือนเป้าหมายท่ียมืเงนิไปประกอบอาชพี

โดยท่ีทางกรรมการออกเยีย่มเยยีน พูดคยุ ติดตามสมาชิก

ที่กู ้ยืมเงินไปว่าด�าเนินการจริง สอดคล้องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย (ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย, 2553) 

ที่ให้คณะกรรมการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน

ของครัวเรือนเป้าหมายให้ทางอ�าเภอทราบเพ่ือรายงาน

จังหวัดต่อไปนอกจากนี้ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็น

ว่าการที่โครงการมีความส�าเร็จนั้นเกิดจากการที่คณะ
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กรรมการออกเยีย่มเยยีน พดูคยุ ตดิตามสมาชกิทีกู้่ยืมเงนิ

ไปว่าด�าเนนิการจรงิตามทีย่ืน่เรือ่งขอด�าเนนิการหรือไม่จึง

ส่งผลให้การด�าเนินงานของโครงการประสบความส�าเร็จ

ด้านผลลัพธ์ พบว่า คุณภาพชีวิตของครัวเรือน 

เป้าหมายที่ยืมเงินดีขึ้นโดยสังเกตจากสภาพความเป็น

อยู่ของสมาชิกที่ยืมเงินโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการ 

กข.คจ. (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, 2553) ที่ต้องการ

ให้ครัวเรือนยากจนได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการ

ประกอบอาชีพที่เหมาะสมมีรายได้สูงขึ้นพ้นเส้นความ

ยากจน

3. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการดำาเนิน

งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของบ้านหนอง

มาตร ตำาบลช้างทูน อำาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดกับ

บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ตำาบลพลับพลา อำาเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี

ประเด็นที่ เหมือนกัน การได้มาของคณะ

กรรมการของทั้ง 2 หมู ่บ้านมีการคัดเลือกผ่านเวที

ประชาคม ด้านการวางแผน การด�าเนินงานของทั้ง 

2 หมู่บ้านมีการด�าเนินที่มีรูปแบบคล้ายๆ คือ มีการ

วางแผนให้ความส�าคัญต่อการพิจารณาการปล่อย

เงินยืม ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมว่าจะน�าเงินไป

ประกอบอาชีพ ด้านการจัดองค์กร ทั้ง 2 หมู่บ้านมีรูป

แบบการจัดองค์กรที่เหมือนกันประกอบด้วย ประธาน 

รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการและกรรมการ ด้าน

กระบวนการด�าเนินงาน มีกระบวนการพิจารณาการ

ให้ยืมเงินให้สมาชิกท่ียืมเงินไปต้องส่งเงินคืนหลังจาก

นั้นคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติเงินยืมใหม่ 

ด้านการจูงใจ มีการประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกว่า

ถ้ามีการน�าเงินมาคืนเร็วก็จะพิจารณาปล่อยกู้ในรอบ

ใหม่ได้เร็วด้านการควบคุม มีคณะกรรมการโครงการ

คอยก�ากับ ดูแล ติดตามสมาชิกในโครงการและการ

หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนให้ครัวเรือนที่มีความต้องการให้

ผลดักนัยมืส่งผลให้ทัง้ 2 หมูบ้่านจะมผีลลพัธ์เหมือนกนั  

คือ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีกว่าเดิม

ประ เด็นที่ แตกต ่ า งกัน  พบประ เด็ น ท่ี

แตกต่างกนัด้านการวางแผนกล่าวคอืบ้านดาวเรืองมคีณะ

กรรมการ 11 คนและทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทน

กันแต่บ้านหนองมาตรมีคณะกรรมการ 9 คนและทุกคน

ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีการสลับหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการวิจัยเรื่อง การด�าเนินงาน

โครงการแก ้ ไขป ัญหาความยากจน  กรณีศึ กษา

บ้านหนองมาตร ต�าบลช้างทนู อ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 

และ บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 10 ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู ้บริหารโครงการควรก�าหนดนโยบายให้มี

ระบบและกลไกแก่เจ ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบรวมถึงผู ้

เกีย่วข้องด�าเนนิการตดิตามประเมนิผลโครงการ กข.คจ. 

อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารโครงการควรมีการอบรมให้ความรู้เพ่ือ

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการ กข.คจ.

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง ความคิด

เห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานโครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนในเชงิปรมิาณ ซ่ึงจะสามารถทราบถงึ

ระดับความคิดเห็นของประชาชนว่าอยู่ในระดับใด

2. ควรมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ

รปูแบบการด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

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�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ของครู 

3) หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่

ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จ�านวน 338คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย การแจกแจงความถี่

ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง

ง่ายของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้าน จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน และ

ประสบการณ์ของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน และ ประสบการณ์ของครู 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้

ของประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มคีวามสมัพันธ์กนัทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดับ .05

คำาสำาคัญ : ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง/ ประสิทธิผลโรงเรียน/ โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
นโยบายการศกึษาของสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาวปัจจุบันอยู ่ ในยุคของการปรับตัวให้

สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความ

ต้องการของสังคมซ่ึงในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มีสาระส�าคัญในศตวรรษ

ที่ 21 เป็นยุคโลกาภิวัฒน์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความส�าคัญ

ต่อสังคมท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก่อให้เกิด

สังคมที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่

ในสังคมโลกย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและ

เตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว, 2553,หน้า 58)

ผู้บริหารในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไม่ค่อยปรับเปลี่ยน

บทบาทการบรหิารโรงเรยีนเท่าใดนกั ส่วนมากจะท�าตาม

กฎหมายก�าหนดโดยน�านโยบายกฎระเบยีบและมาตรฐาน

ที่ก�าหนดโดยศึกษาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการและ

กีฬา ผู้บริหารบางแห่งใช้ภาวะผู้น�าทางการศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรมคือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ

ศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษารวมท้ัง

สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 

แต่ผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดใหญ่ในบางจังหวดัท่ีมนีกัเรยีน

มาก ๆ  ยงัขาดความรู้ความเข้าใจ ในระบบการบรหิารท่ีมี

คณุภาพ เหน็ได้จากผลการสอบของโรงเรยีนมธัยมศกึษา
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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�้าชั้น 1,720 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.40ต่อปีการศึกษา สรุปว่า นักเรียนที่

เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ ในแต่ละปี มี

นักเรียนออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ซึ่งสวน

ทางกับการวางเป้าหมายประจ�าปีการศึกษาที่ผ่านมา

ของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต้องการลดอัตราการ

ออกโรงเรียนกลางคันของนักเรียนให้เหลือเพียงร้อยละ 

5.50ถึง 6.00เท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่าคะแนนเฉลี่ยใน

วิชาหลักได้แก่วิชาภาษาลาวสังคมศาสตร์ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตามล�าดบัทีม่คีะแนนเฉลีย่

ไม่ถึงร้อยละ 55 หรือ 60 ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพการ

บริหารและการจัดการศึกษาของผู้อ�านวยการโรงเรียน

รวมถึงศึกษาจังหวัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ควรได้รับ

การพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการศึกษาของ

ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสมบรูณ์ให้มกีารพฒันาและ

เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน (กรมสถิติ

และแผนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว, 2554) ซึ่ง

สอดคล้องกับบทความของ สังคม จันทร์วิเศษ (2555, 

หน้า24) ซึ่งกล่าวว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าที่ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ หรือ ชี้น�า

ให้บุคคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และ 

ตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนในการใช้เป็นแนวทางพัฒนา

ตนเองรวมถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาผู ้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาคใต้

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2 .  เ พื่ อศึกษาประสิทธิผลของโรง เ รี ยน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์ ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาค

ใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ของครู

4. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว จ�าแนกตามขนาด

ของโรงเรียนและประสบการณ์ของครู

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์ ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความสำาคัญของการวิจัย
1.ท�าให้ทราบระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ทราบ

ความแตกต่างขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์

ของครู ในภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัด

ภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว

2. เป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องส�าหรับการจัด

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาค

ใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ให้

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3 .  เป ็นข ้อมูลส� าหรับผู ้ บริหารโรง เรี ยน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์ ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�างานให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของ เลทธ ์ วูดและ  แจนซี่ 

(Leithwood and Jantzi, 1996, pp. 26 - 27) ที่

อธิบายภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารว่า มี 6 

ด้าน คอื 1) ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีด2ี) ด้านการก�าหนด

วิสัยทัศน์3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา4) ด้านการ

สนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล5) ด้านการยอมรับในเป้า

หมายของกลุ่ม6) ด้านการตั้งความหวังในผลงานไว้สูง 

และ กรอบแนวคิดของมอทท์(Mott, 1972, cited in 

Hoy and Miskel, 1991, p. 373) มี 4 ด้าน คือ 1) 

ความสามารถในการผลตินกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนสูงขึ้น 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี

เจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาโรงเรียนและ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหา

ภายในโรงเรียน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ข้าราชการครู 

90 โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวปีการศกึษา2555 

จ�านวน2,800 คน

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตามตารางของ เครซี่ 

และมอร์แกน(Krejcieand Morgan, 1970, pp. 607 - 610)  

ประชากรจ�านวน2,800 คน และได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

338 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ของครู ตอนที่ 2 เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบ้ริหาร ตอนท่ี 3เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธผิล

ของโรงเรียนแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ 3 เป็น

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�าถามกับนิยามศัพท์ IOC 

(Index of Item Objective Congruence) ได้คุณภาพ

ของข้อค�าถามตั้งแต่.80 - 1.00

4. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out)กบั

ข้าราชการครู จ�านวน 30 คน

4.1 หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Item 

Discrimination)โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนแต่ละ

ด้าน (Item Total Correlation)ซ่ึงพบว่า แบบสอบถาม

เกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มีค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .38 - .93แบบสอบถาม

เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีค่าอ�านาจจ�าแนกราย

ข้อ ระหว่าง .54 -.92

4.2 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ใช้

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(Coefficient Alpha)ซึ่งพบ

ว่า แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
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ของผู ้บริหารมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .98 

แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนมค่ีาความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงหัวหน้าศึกษาธิการและกีฬา

ประจ�าจังหวัดเพื่อประสานงานกับผู้อ�านวยการโรงเรียน 

ผู ้วิจัยแจกแบบสอบถาม จ�านวน 338 ฉบับ ได้รับ

แบบสอบถามคืน จ�านวน 338 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูผูวิ้จัยได้ประมวล

ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติตามหัวข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย

(Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 3) 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวสามารถสรปุตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ดังนี้

1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่าง

ท่ีดีรองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนเป็นรายบุคคล

ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ด้านการยอมรับในเป้าหมาย

ของกลุ่มด้านการตั้งความหวังของงานไว้สูงและด้าน

การกระตุ้นการใช้ปัญญาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการกระตุ้นการใช้

ปัญญาด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่มด้านการตั้ง

ความคาดหวังของผลงานไว้สูง อยู่ในระดับปานกลาง 

2.ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์

จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น

รายด้านเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านความ

สามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรยีนรองลงมา คอืด้าน

ความสามารถผลิตนักเรียนให้มีความส�าเร็จทางการเรียน

สูงขึ้น ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน และด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ให้มีเจตคติทางบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ทุกด้านอยูใ่นระดบัมาก ยกเว้น ด้านความสามารถในการ

พฒันานกัเรยีนให้มเีจตคตทิางบวกด้านความสามารถใน

การปรบัเปลีย่นและพฒันาโรงเรยีน อยูใ่นระดับปานกลาง 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์

จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวพบว่า1)ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .052)ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจ�าแนกตามประสบการณ์ของ

ครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว ่า1)

ประสิทธิผลของโรงเรียนจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .052)

ประสทิธผิลของโรงเรยีนจ�าแนกตามประสบการณ์ของครู 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5.ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้ง

โดยรวมและรายด้าน โดยด้านทีม่คีวามสมัพันธ์มากทีส่ดุ 

3 อันดับคือด้านการต้ังความหวังของงานไว้สูงด้านการ

สนับสนุนเป็นรายบุคคลและด้านการยอมรับในเป้าหมาย

ของกลุ่ม

อภิปรายผล
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว อภิปรายผลได้ ดังนี้

1.ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ

มาก 3 ด้าน และระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล�าดับ

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเป็นแบบ

อย่างท่ีดีด้านการสนบัสนนุเป็นรายบุคคลด้านการก�าหนด

วิสัยทัศน์ด้านการยอมรับในเป้าหมายของกลุ่มด้านการ

ต้ังความหวังของงานไว้สูงและด้านการกระตุ้นการใช้

ปัญญาทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์

มีกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นต้ังแต่การก�าหนด

นโยบายการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อให้เป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้แก่ หลักสูตร

การสอนการฝึกอบรมครูการนิเทศการศึกษาการเผย

แพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษาการศึกษาวิจัยการ

ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสถานศึกษา อีกประการหนึ่ง นโยบาย

การศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(กระทรวงศึกษาธิการ และกีฬาลาว, 2553,หน้า 58) 

การศึกษาอยู่ในยุคของการปรับตัวให้สอดคล้องกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของ

สังคมซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการและกีฬา มีสาระส�าคัญในศตวรรษที่21 เป็น

ยุคโลกาภิวัฒน์วิทยาศาสตร์ มีความส�าคัญต่อสังคม

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก่อให้เกิดสังคมที่

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมยั ท้ังด้านเศรษฐกิจสงัคม การเมอืง การปกครอง 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้

ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลาและเตรยีม

พร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก ดังน้ัน

รัฐบาลลาว (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2552) จึง

ได้มุง่พฒันาบคุลากรภายในประเทศโดยถอืเอาการศกึษา

เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาปัจจัยส�าคัญท่ีจะเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าวได้แก่ประเด็น

คุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

ธวลัรตัน์ ใบบวั (2555) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัประสทิธผิล

ของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่าโดย

รวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของสม

โชคโพธิ์งาม (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัประสทิธผิล

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้ว 

เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสมบรูณ์

จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ใน

ระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงคะแนนจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนรองลงมา คือด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้

มคีวามส�าเรจ็ทางการเรยีนสงูขึน้ด้านความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวกท้ังน้ีเป็น
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เพราะส�านักงานศึกษาจังหวัดในจังหวัดภาคใต้ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีนโยบาย

ถือเอาการศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญประการหนึ่งในการ

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน

สงัคมเนือ่งจากการศกึษาเป็นกระบวนการทีจ่ะช่วยให้คน

ได้พฒันาตนเองด้านต่างๆตลอดช่วงชวิีตสามารถพฒันา

ศักยภาพ และความสามารถที่จะด�ารงชีวิตและประกอบ

อาชพีได้อย่างมคีวามสขุรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงรวมเป็น

พลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างยังยืนได้การจัดการ

ศกึษาทีม่คีณุภาพจึง่เป็นเรือ่งทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างย่ิง โดย

จะต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท�าให้ศักยภาพที่มี

อยูใ่นตวัคนได้รบัการพฒันาอย่างเตม็ประสทิธภิาพท�าให้

เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ไขปัญหามีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ

พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติ

ปัญญาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมใน

การด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2552)ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของสมโชค โพธิ์งาม (2550) ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่

ในระดับมาก 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์

จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน และ 

ประสบการณ์ของครู

3.1 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความคิด

เห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหาร จ�าแนกตามขนาด

ของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งผลการเปรียบเทียบ พบว่า 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม จ�าแนก

ตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน

ขนาดกลาง มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสูง

กว่าโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคล้องกับผลกานศึกษาของ

ธงชยั สนัตวิงษ์ พบว่า ขนาดโรงเรยีนส่งผลต่อความส�าเรจ็

ของการบริหารงานได้มากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป 

ซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถของการบริหารโรงเรียนเป็น

ส�าคัญ หากโรงเรียนมขีนาดใหญ่มากเท่าใด ความซับซ้อน  

และกิจกรรมของโรงเรียนก็มากขึ้นตามไปเท ่านั้น 

อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ท่ีเคยจัด

ไว้ลดต�่าลงในขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบัติ

งานอยู่ในโรงเรียนก็อาจเปลี่ยนไปด้วย(ธงชัย สันติวงษ์, 

2534, หน้า 194, อ้างถึงใน น�้าผึ้ง ใจจันทร์, 2552, 

หน้า) ดังน้ัน ครูจึงมีความเข้าใจและให้ความคิดเห็นว่า 

ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ขนาดใหญ่และ

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสมบรูณ์ขนาดกลาง มภีาวะผูน้�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมากกว่าผู้บริหารในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์ขนาดขนาดเล็ก

3.2 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามความ

คิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อผู้บริหาร จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ของครู โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผลการ

เปรียบเทียบ พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู ้บริหารโดยรวม จ�าแนกตามประสบการณ์ของครู 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05โดย

ครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไปและครูที่มี

ประสบการณ์ 5 ปี - 10 ปีสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ไม่

เกิน 5 ปีสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมย์ตัน (Mayton, 

1980, p. 4565, อ้างถึงใน กัลยาณี บุตรดีวงศ์, 
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2552, หน้า 111) ท่ีศึกษาเก่ียวกับลักษณะผู้บริหาร

โรงเรียนในรัฐอลาบามา พบว่า ผู ้บริหารโรงเรียนท่ี

มีประสบการณ์สูงย่อมมีความเข้าใจในกระบวรการ 

บริหารบุคลากรในโรงเรียนมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า 

ประสบการณ์ของครเูป็นส่วนช่วยเสรมิสร้างทกัษะสมัพนัธ์

ด้านการบริหาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานด�าเนินไปอย่าง

รวดเรว็ ดังน้ัน ครทูีมี่ประสบการณ์ไม่เกนิ 5 ปี มคีวามคดิ

เหน็ว่าผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ต�่ากว่าครูที่มีประสบการณ์

มากกว่า 10 ปีขึน้ไปและ ครท่ีูมปีระสบการณ์ 5 ปี - 10 ปี

4.ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์

จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน และ 

ประสบการณ์ของครู

4.1 ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สมบูรณ์จงัหวดัภาคใต้ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ตามความคดิเหน็ของข้าราชการครท่ีูมีต่อ

ผู้บริหาร จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมและราย

ด้าน แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซ่ึง

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโดย

รวม จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 โดยโรงเรยีนขนาดใหญ่และ

โรงเรียนขนาดกลาง มีประสิทธิผลสูงกว่าโรงเรียนขนาด

เล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ  

(กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 2536, หน้า 224,อ้างถึงใน 

กัลยาณี บุตรดีวงศ์, 2552, หน้า 110) พบว่า ขนาด

โรงเรียนเป็นตัวแปรย่อยในปัจจัยด้านโรงเรียนมีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนดังนั้น ประสิทธิผล

โรงเรียนจะเกิดได้กต้็องอาศัยโรงเรยีนทีม่ผีูบ้รหิารมภีาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

4.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สมบูรณ์จงัหวดัภาคใต้ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ตามความคดิเหน็ของข้าราชการครท่ีูมีต่อ

ผูบ้รหิาร จ�าแนกตามประสบการณ์ของครูโดยรวมและราย

ด้าน แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 ซ่ึง

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโดย

รวม จ�าแนกตามประสบการณ์ของครู แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์

มากกว่า 10 ปีขึ้นไปและครูที่มีประสบการณ์ 5 ปี - 10 

ปี มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลง โดยรวม สงูกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ไม่เกนิ5 

ปี และครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไปมีความ

คิดเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

สูงกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ 5 ปี - 10 ปีสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของกรุณา บุญแก้ว (2552) ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ประสบการณ์ใน

การสอนของครูด้านความสามารถในการผลตินกัเรียนท่ีมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู และด้านความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความสัมพันธ ์ระหว ่างภาวะผู ้น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่า ภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโดยรวม มีความสัมพันธ์ทาง

บวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยู ่ในระดับ

สูงมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้

เนื่องมาจากในเชิงทฤษฎีภาวะผู้น�าเปลี่ยนแปลงของผู้

บริหารแสดงออกท่ีเป็นพลังผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดกระบวนทัศน์

ใหม่ ๆ คือผู้น�าต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ

และสร้างสรรค์ในเป้าหมายเดียวกัน ตัดสินใจท่ีแน่วแน่

มัน่คง มพีฤตกิรรมหรอืการปฏบิตัตินเองทีเ่ป็นแบบอย่าง

ท่ีดี มีการส่งเสริมพัฒนาให้ก�าลังใจ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้

บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล มีการโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ 

เชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความต้องการสูงขึ้น 
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เข้ามามีส ่วนร่วมในการพิจารณาและพัฒนาให้เกิด

วสัิยทัศน์ร่วมกันมองและเผชญิกับปัญหาและสถานการณ์

เก่า ๆ  ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ  และควรตั้งมาตรฐานและ

ความคาดหวงัในการท�างานในทกุด้านให้สงูเกินเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้และในเชิงทฤษฎีประสิทธิผลโรงเรียนที่มี

ประสิทธผิลนัน้มไิด้เกดิขึน้อย่างมโีชคช่วยหรอืในลกัษณะ

ที่จะท�าอย่างไรก็ได้ไม่ต้องทุ่มเทความพยายามเท่าใดนัก 

ไม่ต้องใช้กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎีมาประยกุต์ใช้ หรอืเป็น

แนวทาง หรือมิได้เกิดขึ้นโดยล�าพังความสามารถของผู้

บริหารหรอืครคูนหนึง่คนใด โดยไม่ค�านงึถึงตวัผูเ้รยีนเป็น

หัวใจที่ส�าคัญ โดยไม่ใส่ใจต่อเป้าหมาย และการบรรลุผล

ต่อเป้าหมาย โดยไม่ค�านึงถึงการมีกิจกรรมร่วมกันของ 

คณะครูนักเรียนและชุมชน หรือมิได้เกิดขึ้นโดยไม่มีการ

วางแผนเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิผล โดยไม่เน้น

ความมจีติส�านกึชมุชน โดยไม่ค�านึงถึงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน แต่โรงเรียนที่มีประสิทธิผล

นั้นจะต้องอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง 

ต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามในทุกด้านจากบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนจากการศึกษาหลักทฤษฎี

แนวคิดที่บรรยายในบทที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ใน

ข้างต้นด้วยเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่าง พบว่า ภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียนตามที่ได้บรรยายไว้ใน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียน

จะต้องท�าให้บคุคลากรภายในโรงเรยีนได้พฒันาการเรยีนรู้  

พัฒนาวิธีคิด ดังน้ัน โรงเรียนถือเป็นองค์กรที่มีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้

บริการที่ผูกพันกับเรื่องการสอน และการเรียนรู ้เป็น

หลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของชลธิชา อนันต์นาวี 

(2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารสถานศกึษา มคีวามสมัพันธ์กบัองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกันกับ

ผลการวจัิยของกลัป์ยาน ีบุตรดวีงศ์ (2552) ศกึษาความ

สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กบัประสทิธผิลของโรงเรยีน สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริหารโรงเรียน การบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโรงเรียน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

โรง เรี ยนมัธยมศึกษาสมบู รณ ์ ใน จังหวัดภาคใต  ้

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้าน

การกระตุ ้นการใช้ป ัญญา มีค ่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา หรือ ศึกษาธิการและกีฬา

จังหวัด ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการกระตุ้นการใช้

ปัญญาให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสมบูรณ์ในจงัหวดั

ภาคใต้

2. ประสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสมบรูณ์

ในจังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ให้มีเจตคติทางบวกมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังนั้นกระทรวง

ศึกษาธิการและกีฬา หรือ ศึกษาธิการและกีฬาจังหวัด

ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านความสามารถในการ

พัฒนานกัเรียนให้มเีจตคติทางบวกให้กบัผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาคใต้

4. ควรพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษา

สมบู รณ ์ ใน จังหวัดภาคใต ้  ประ เทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เพ่ิมทรัพยากรและ
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สิ่งอ�านวยความสะดวกโรงเรียนขนาดเล็ก และครูที่มี

ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี 

5. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ในจังหวัดภาคใต้ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ควรพัฒนา

ผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมให้มภีาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงสูง

ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลสูงตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาป ัจจัยท่ีส ่งผลต ่อภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์

ในจังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

2. ควรศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้

บรหิารโรงเรยีนเป็นรายกรณเีช่นผูบ้รหิารโรงเรยีนทีป่ระสบ

ผลส�าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและได้รับรางวัลดี

เด่นด้านต่าง ๆ โดยให้เปลี่ยนจากเชิงปริมาณมาเป็นเชิง
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*
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ธนภณ ธรรมรักษ์** 

ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด*** 

ดร.สมศักดิ์ ลิลา****

บทคัดย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านบริหาร

จัดการศึกษา จ�านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพัฒนารูปแบบ

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาจ�านวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของรปูแบบ ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จ�านวน 525 คน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3. การส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์การ 4. การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5. การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6. การเป็นผู้น�าองค์การ 

ส่วนแนวคดิของผูบ้รหิารสถานศึกษา พบว่า ความเหมาะสมของรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในระดับมากในด้านการเป็น

ผูน้�าองค์การ ด้านการบริหารทรพัยากรในองค์การ ด้านการส่งเสรมิวฒันธรรมองค์การ ด้านการควบคมุองค์การอย่าง

สมดุล และด้านการก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์

คำาสำาคัญ : ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์/ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ 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.

บทนำา
การพัฒนาคนในทุกระดับทั้งในระดับบริหาร

และในระดับปฏิบัติการถือเป็นหน้าที่หลักขององค์การ

หรือหน่วยงานที่จะต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอเพื่อพัฒนาบุคคลให้ มีความรู้ ความสามารถ

ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ หากองค์การ

หรอืหน่วยงานใดขาดการพฒันาบุคลากรแล้ว ย่อมส่งผล

ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ผู้บริหาร

และผูร่้วมงานจงึมคีวามส�าคญัยิง่ต่อความส�าเรจ็ของการ

จดัการศึกษา จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีารพฒันาผูบ้รหิารการ

ศกึษาและผูร่้วมงานควบคูก่นัไป ท้ังน้ีเพราะผูบ้รหิารการ

ศกึษาเป็นผูน้�าในการผลกัดนัแผนและนโยบายให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและผู้ร่วมงานเป็นผู้น�าไปปฏิบัติ เพื่อเป็น

กลไกส�าคัญท่ีจะท�าให้การจัดการศกึษาบรรลวัุตถุประสงค์

และเป้าหมาย 

การปฏิรูปการศึกษาในระยะที่ผ่านมาทุกฝ่าย

ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการปรับตัวให้ทัน

ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 

2550-2554) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ได้เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศกึษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ

สงัคม มุง่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เป็นคนดี  

มีความสามารถ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้น

ระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 1-2) แม้ว่า

ประเทศไทยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน

แล้วกต็าม แต่กม็อีปุสรรคส�าคญัท่ีท�าให้การศกึษาไทยยงั

ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายปลายทางเท่าที่ควรเนื่องมาจาก

การขาดผู้น�าที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะปัญหา
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ด้านผูน้�าในการบรหิารจัดการของสถานศกึษายังมปัีญหา

ด้านการรวมศูนย์อ�านาจในการบริหาร ขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ขาดการตรวจสอบและการประกัน

คุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ

ขาดการส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เข้าถึงแหล่งการ

เรียนรู้ (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 หน้า 12-15) 

นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ยงั

ขาดการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และไม่ตอบสนองความ

ต้องการของหน่วยงาน การท�างานเป็นทีมยังมีน้อย การ

สร้างระบบแรงจูงใจยังไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากร

ท�างานอย่างเต็มศักยภาพ และท่ีส�าคัญขาดการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า

ไม่คล่องตัว บุคลากรไม่เข้าใจในระบบและวิธีการท�างาน

ที่ชัดเจน จึงท�าให้การท�างานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 

(Myers, & Distel, 2008)

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีรูปแบบ

ของความเป็นผู้น�าที่เปลี่ยนแปลงไปและผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Leadership) เป็นภาวะผู้น�าประเภทหนึ่ง

ที่น�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น�าขององค์การ

หลายแห่งที่ประสบความส�าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู ้น�าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมี

คณุสมบตัสิ�าคญัคอืเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ (Vision) กว้างไกล

และน�าวสิยัทศัน์มาสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นผลส�าเรจ็ตาม

ขั้นตอน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 43) ดังนั้น

ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่

ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีคิดและ การบริหารแบบใหม่

ที่สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพยายามใน

การวางแผลกลยุทธ์อย่างสมบรูณ์ทีค่รอบคลมุภารกจิและ

ขอบข่ายทั้งหมดของสถานศึกษา ท�าให้มีการน�าเอาเรื่อง

ของกระบวนการบรหิารงาน โดยเฉพาะการน�ากลยทุธ์ไป

สูก่ารปฏบิตั ิเช่น การจดัโครงสร้างสถานศกึษา วัฒนธรรม

สถานศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรพัยากรบุคคลตลอด

จนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการ

ร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management) โดยผู้น�าระดับสูงขององค์การหรือผู้

บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลท่ีต้อง

มหีน้าท่ีรบัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิารเชงิกลยทุธ์ของ

สถานศึกษาในทุกขั้นตอน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว ่าการบริหาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่จะท�าให้ การบริหาร

งานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษาผู้น�าเชิงกลยุทธ์เป็น

ผู้น�าท่ีมีความส�าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ผู้น�า

สามารถก�าหนดทิศทางของสถานศึกษาผ ่านทาง

วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ และต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อสภาพแวดล้อมภายในภายนอกของสถานศกึษา ดงันัน้  

ผูว้จิยัจงึได้น�าแนวคิด ทฤษฎภีาวะผูน้�ามาใช้ในการศึกษา

เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เพื่อน�า

ไปสร้างและพัฒนาให้เป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

เชงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส�านกังานคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมคีวามเหมาะสมส�าหรับ

สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศึกษารปูแบบการพฒันา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามกรอบ

แนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของฮิทท์, 

ไอร์แลนด์ และฮอสกสิสนั (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 

2007, p. 384) โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดตาม

ภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพท่ี   กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Methodology)     
ในขั้นตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุแบบ
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Focus Group Discussion) และ
ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใชแ้บบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี      
 ตอนที ่  การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  จากเอกสาร  ตาํรา  บทความ  แนวคิด  
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์เพือ่กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัและ
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือร่างรูปแบบจาํลอง ผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก  จาํนวน 5  คน  
โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์ดา้น
การบริหารการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
ประกอบดว้ย  ผูท้รงคุณวฒิุจากสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  จาํนวน 2 คน  ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 2 คน  และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน 1 คน นาํขอ้มูล 

      ตรวจสอบความเหมาะสม    
                ของรูปแบบ 

รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
2. การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 
3. การส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร 
4. การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม 
5. การควบคุมองคก์ารอยา่งสมดุล 
 

ร่างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ    
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัเรือ่ง รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกล

ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม 

(Mixed Methodology) ในขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์

ผู ้ทรงคุณวุฒิแบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

และการสนทนากลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญ (Focus Group 

Discussion) และข้ันตอนสดุท้ายเป็นการวิจัยเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Research) เป็นการตรวจสอบความ

เหมาะสมของรปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยมข้ัีนตอนการ

ด�าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

จากเอกสาร ต�ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์เพื่อก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่าง

รูปแบบจ�าลอง ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

จ�านวน 5 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นผู้ท่ีมีความสามารถและประสบการณ์

ด้านการบรหิารการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี วฒุกิารศึกษา

ระดบัปริญญาเอกหรือมวีทิยฐานะเช่ียวชาญ ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�านวน 2 คน ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ�านวน 2 คน และผู้อ�านวยการสถานศึกษา จ�านวน 1 

คน น�าข้อมูล ท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาท�าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) และจัดกลุ่มองค์ประกอบร่าง

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา มี 5 ด้าน คือ ด้านการก�าหนดทิศทางเชิงกล

ยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่ง

เสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมี

คุณธรรม และด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

ตอนที่ 2 การร่างรูปแบบจ�าลองรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก

กรอบความคิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด และ
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การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ น�าข้อมูลจากข้ันตอน

ที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นประเด็นของ

รูปแบบจ�าลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า เชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการน�าร่างรูป

แบบจ�าลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาน�าเสนอในการสนทนากลุ่ม

ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่พฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ ในการน�าไปใช้ โดย

ใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) 

ผู้เชี่ยวชาญ ที่ร่วมสนทนากลุ่ม จ�านวน 10 คน โดยการ

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ที่มี

ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบรหิารการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี

วทิยฐานะเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชีย่วชาญจากส�านกั

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 3 คน จากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2 คน 

อาจารย์จากสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมคีวามเชีย่วชาญทางการ

บริหารการศึกษา จ�านวน 1 คน ผู้อ�านวยการส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา จ�านวน 2 คน และผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษา จ�านวน 2 คน

ตอนที่ 4 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูป

แบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมในทางปฏิบัติ

ของการน�ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อน�าไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้

บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยคัดเลือกจากประชากร ซึ่งเป็น

ผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษา จาก 19 เขตตรวจราชการใน ปีการศึกษา 

2554 จ�านวน 30,801 คนท่ัวประเทศ ก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่ (Yamane, 1973, 

p. 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้จ�านวน 395 

คน แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 525 

คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage 

Random Sampling)

ตอนท่ี 5 การสรุปและน�าเสนอรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีไ่ด้

ปรบัปรงุแก้ไขแล้วโดยจดัท�าเป็นรายงานผลการวจิยัต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์

ผูท้รงคณุวุฒ ิโดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  

โดยตัดข ้อความท่ีซับซ ้อนกัน และสรุปประเด็น

เป็นกรอบค�าถามเพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม

2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนา

กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ (Focus Group Discussion) โดยถอด

เทปการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการค�านวณหาค่าร้อยละ โดย

คัดเลือกข้อความที่ผู้ตอบ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดล�าดับข้อมูล

ตามข้อที่สรุปได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้รูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อ เกณฑ์ในการพิจารณา

ความเหมาะสมการปฏบิตัจิริงถอืเกณฑ์ต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 120-122)
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สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ 

3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 

6) การเป็นผู้น�าองค์การ สรุปเป็นแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  แสดงรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังาน 
                 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
อภิปรายผล 
 1.  ดา้นการกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์  ผลการวิจยัพบวา่  องคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงกล
ยทุธ์  ดา้นการกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย  16  ประการ คือ  คือ        
1)  การกาํหนดวิสยัทศัน์ใหช้ดัเจน  สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมเพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ี

การกาํหนดวสิยัทศัน์ใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
ของสงัคม  เพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
การกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ของสถานศีกษาใหมี้ 
ความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 
การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการระดมสมอง  
แสดงความคิดเห็นเพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก

การบริหารจดัการงบประมาณ 
ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตาม 
ระเบียบ  รวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
การบริหารเวลาอยา่งเป็นระบบ 
การพฒันาบุคลากรดว้ยการส่งไป
อบรม ทศันศึกษาและดูงาน 

การส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความขยนัหมัน่เพียร
และความกระตือรือร้นในการทาํงาน 
การส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความเห็นอกเห็นใจ
ยกยอ่งและยอมรับความสามารถของเพ่ือน
ร่วมงาน 
การส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรักและผกูพนั
กบัสถานศึกษา 

มีความโปร่งใส  และตรวจสอบได ้
มีความเมตตา กรุณา ซ่ือสตัย ์สุจริตในการ
ปฏิบติังาน 
มีความยติุธรรมและใหค้วามเสมอภาค 
ต่อผูร่้วมงาน 

การกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน
และเป้าหมายการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วม
และใหทุ้กคนรับทราบ 
การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
การกาํหนดตวัช้ีวดั วธีิการวดั
และเคร่ืองมือในการควบคุม
และประเมินผล 

ผูน้าํมีความกลา้ในการคิด กลา้ตดัสินใจ กลา้ทาํ และพร้อม
รับผดิชอบ 
ผูน้าํมีวสิยัทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงาน และ
บุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งชดัเจน 
ผูน้าํมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีศกัยภาพทางความคิด 

การเป็นผูน้าํองคก์าร 
การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 

การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 

การควบคุมองคก์าร 
อยา่งสมดุล 

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร 
การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม      

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิปรายผล
1. ด้านการก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ด้านการ

ก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย 16 ประการ คือ คือ 1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ให้

ชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อมุ่ง

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ ของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกัน 

3) การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการระดม

สมอง แสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 4) การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค 

SWOT Analysis 5) การก�าหนดพนัธกจิ บทบาทหน้าที่

ของสถานศึกษาที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

ไว้ชัดเจน 6) การก�าหนดเป้าประสงค์ความคาดหวังหรือ

ผลการด�าเนินงานที่ต้องการบรรลุ สอดคล้องกับพันธกิจ  

7) การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในด้านปริมาณและ

คุณภาพของบุคลากร 8) การวิเคราะห์การบริหารจัดการ

การใช้จ่ายเงินของสถานศกึษา 9) การวิเคราะห์โครงสร้าง

สถานศึกษาในการให้บริการการศึกษาและคุณภาพด้าน

วิชาการของนักเรียน 10) การศึกษานโยบายของรัฐบาล 

และของหน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถาน

ศึกษา 11) การศึกษานโยบายของรัฐบาล และของ

หน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 12) 

การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในด้านความ

เพียงพอและคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ 13) การให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของสถานศึกษา ได้แก่ 

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามา

มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 14) การวิเคราะห์

ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร

และการมอบอ�านาจในการบริหารจัดการของสถาน

ศกึษา 15) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทัง้ในอดตี

และปัจจุบัน ท่ีส่งผลต่อสถานศึกษาในด้านโครงสร้าง

องค์การ บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร

จัดการ และ 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในด้าน

วัฒนธรรม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมใน

การน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กัลยรัตน์ เมืองสง (2550) กล่าวว่า สภาวะ

ที่ผู ้น�าแสดงให้เห็นในการก�าหนดทิศทางและการกระ

ตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกท่ีเป็นกระบวนการ

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้และ

มศีกัยภาพมากขึน้ ท�าให้เกดิการตระหนกัรูใ้นภารกจิและ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังร่วมในการ

พฒันาปรบัเปลีย่นสถานศึกษาให้ดขีึน้และผลกัดนัให้การ

บริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความส�าเร็จ และสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ดูบริน (DuBrin) (1998) ที่ได้ศึกษาภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ได้ข้อสรุปว่า การก�าหนดทิศทางของ

องค์การนัน้ คณุลกัษณะส�าคญัอย่างหนึง่ของผูน้�าองค์การ

คือผู้น�า ท่ีมีความคิดความเข้าใจระดับสูง (High-level 

Cognitive Activity) การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นต้องอาศัย

ทักษะด้านความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นในระดับสูง เช่น ความ

สามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (Conceptually) ในการ

ซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่างๆ จ�านวนมาก 

ได้อย่างมีเหตุผลและมีความสามารถในการสรุปข้อมูล

ต่างๆ เพ่ือน�าไปก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ นอกจาก

นี้ควรมีความสามารถในการน�าปัจจัยน�าเข้าต่างๆ มา

ก�าหนดกลยุทธ์ (Gathering Multiple Inputs to 

Formulate Strategy) ตลอดจนการมีความคาดหวัง

และการสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต (Anticipating 

and Creating a Future) ซึ่งต้องอาศัยทักษะการ

คาดคะเนอนาคต จากค�ากล่าวที่ว่า “การมองอนาคต
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อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่าง

ความส�าเร็จและความล้มเหลว” ดังนั้น จึงต้องท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับอนาคต เป็นการคาดคะเนอย่างแม่นย�า 

ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทักษะต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

องค์การในอนาคตน่ันเอง ในขณะเดียวกันจะต้อง 

มีวิธีคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) ซ่ึง

เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ระบบ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับค�าว่า การสร้างสรรค์

อนาคตใหม่ (Re-inventing the Future) ที่แตกต่าง

จากคนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดวิสัยทัศน์  

(Creating a Vision) ซึ่งเป็นสภาพขององค์การท่ี

ต้องการจะเป็นอนาคตหรือเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะ

กว้างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคตโดยยังไม่ได้

ก�าหนดวิธีการเอาไว้เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้

ค�าถาม เช่น ค�าถามถึงสิ่ง ที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด บริการ

ที่ดีที่สุด เป็นต้น และวิสัยทัศน์ซ่ึงเป็นรูปแบบของข้อ

เสนอแนะแบบไม่เจาะจงและเป็นต�าแหน่งของทิศทางที่

จะไป และสอดคล้องกบังานวิจัยของ สราวดี เพง็ศรโีคตร 

(2554, หน้า 68-82) กล่าวว่า โรงเรยีนควรเปิดโอกาสให้

ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการตดัสนิด้วยมากกว่ามาร่วม

กิจกรรมอย่างเดียว

2. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�า 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�างานตามศักยภาพของตนเอง 7) 

การบริหารจัดการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้

เพียงพอต่อการใช้งาน 8) ใช้เทคนิคการบริหารงานโดย

ใช้กระบวนการ PDCA 9) การตรวจสอบการบริหาร

ทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 10) การ

ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน และ 11) 

การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค

เอกชน และชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง

กัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมใน

การน�าไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า องค์การจะต้องมี

ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความ

สามารถ มทีศันคตทิีด่ ีและมแีรงจูงใจทีจ่ะด�าเนนิงานตาม

วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายกลยทุธ์ท่ีองค์การนัน้ต้องการ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงกะพรรณ ตะกลมทอง 

(2553) พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงคุณลักษณะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ คือ 

1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) 

การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การให้ความส�าคัญกับ

ทรัพยากรมนุษย์ 5) การมีความน่าเชื่อถือ 6) การมี

มนุษยสัมพันธ์ และ 7) การมีวุฒิภาวะ 

3. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�า เชิงกลยุทธ์ ด้านการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย 12 ประการ คือ 1) การส่งเสริมบุคลากรให้มีความ

ขยันหมั่นเพียรและความกระตือรือร้นในการท�างาน 2) 

การส่งเสริมบุคลากรให้มีความเห็นอกเห็นใจยกย่อง

และยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน 3) การส่ง

เสริมบุคลากรให้มีความรัก และความผูกพันกับสถาน

ศึกษา 4) การส่งเสริมบุคลากรให้ มีความเป็นกันเอง

และมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 5) การสร้างจิตส�านึก

การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์การสู่ความส�าเร็จอย่าง

ยั่งยืน 6) การสร้างบรรยากาศของการท�างานเป็นไปใน

ลักษณะเป็นมิตรไมตรีต่อกัน 7) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
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ในการท�างานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

จากภายนอก 8) การหลอมรวมวัฒนธรรมองค์การ

ให้เป็นอันเดียวกัน 9) การสร้างความตระหนักร่วม

กันในการให้ความส�าคัญกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

10) การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

(LO) 11) การส่งเสรมิและรกัษาวฒันธรรมองค์การให้คงอยู่  

และ 12) การส่งเสริมบุคลากรให้มีการวางแผนและ

ก�าหนดเป้าหมายเพื่อความส�าเร็จของการท�างานร่วมกัน 

ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติ

จริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ 

(2551) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การจะเป็นปัจจัยทีส่�าคญั

อย่างหน่ึงต่อการด�าเนินกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การจะ

เป็นจุดแข็งที่ส�าคัญได้เมื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ กลยุทธ์

ขององค์การที่ดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์การจะต้องปรับตัวได้ และสอดคล้อง

กับแนวคิดของ เอกรินทร์ สังข์ทอง (2552) กล่าวว่า 

การสร้างวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรและแนวคิด

พหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การเพื่อ

สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแนวคิดพหุวัฒนธรรมถือว่า

เป็นหน้าทีร่บัผิดชอบโดยตรงของผูน้�า ดงันัน้ วัฒนธรรม

ต่างๆ ต้องถูกถ่ายทอด สนับสนุนหรือส่งเสริมโดยผู้น�า

องค์การ เช่น สร้างวัฒนธรรมในการเคารพต่อกัน มี

ระบบสร้างขวัญและก�าลังใจ ที่ดีตลอดจนการเห็นคุณค่า

ของต่างวัฒนธรรม และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและ

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิธและพายเล่อร์ (Smith 

& Piele, 2006) มองว่าในการสร้างวัฒนธรรมนั้นผู้น�า

ต้องก�าหนดปรัชญาขององค์การที่ชัดเจน ทั้งน้ีรวมถึง

คุณค่าที่องค์การต้องการสร้างให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึง

น�าไปสู่กระบวนการการร่างนโยบาย กฎระเบียบ และขั้น

ตอนท่ีต้องการน�าปรัชญาไปสู่การปฏิบัติและผู้น�าต้อง

เป็นตัวแบบที่ดี ปฏิบัติตนในทางที่ดีงามอย่างสม�่าเสมอ

4. ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ผล

การวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�า เชิงกลยุทธ์ ด้าน

การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วยองค์

ประกอบย่อย 12 ประการ คอื 1) การมคีวามโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 2) การมีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต

ในการปฏิบัติงาน 3) การมีความยุติธรรมและให้ความ

เสมอภาคต่อผู้ร่วมงาน 4) การมีหลักธรรมาภิบาล และ

หลักธรรมทางศาสนา 5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

หน่วยงานและขนบธรรมเนยีมประเพณ ี6) การปฏบิตังิาน

ด้วยความมุง่มัน่เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การโดย

ค�านึงผลประโยชน์ส่วนรวม 7) การให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการ ชุมชนและสังคม 8) การประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี สุภาพเรียบร้อย 9) การมีความสุภาพ

อ่อนโยนกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 10) การให้ค�า

แนะน�า ปรึกษาช่วยเหลอืผู้ร่วมงาน 11) การยอมรับความ

คดิเหน็และ ให้เกียรตผิูอ้ืน่ 12) การให้ความรกัและเอาใจ

ใส่ดแูลทกุข์สขุของผูร่้วมงาน ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็

สอดคล้องกนั และผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากความเหมาะ

ในการน�าไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) ที่กล่าวไว้ในหนังสือภาวะ

ผู้น�าและผู้น�าเชิงกลยุทธ์ว่า คุณธรรมของผู้น�าประกอบ

ด้วย 1) มุ่งมั่นท�างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วย

งานที่ตนรับผิดชอบ 2) มีเมตตากรุณา ยึดพรหมวิหารสี่

และหลักธรรมทางศาสนา 3) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่

ดี ตรงเวลา ไม่ยักยอกฉ้อโกง สุภาพเรียบร้อย 4) ตั้งมั่น

อยู่ในความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชา 5) พึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้

ท่ีทันสมยั 6) ไม่ใช้กลวธิหีรอือทิธพิลเพือ่หาผลประโยชน์

ส่วนตัว 7) พึงรักษาความลับของผู ้ใต้บังคับบัญชา  
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8) พึงรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกิดขึ้นในหน่วย

งาน ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น 9) พึงอดทน

ด้วยความเยือกเย็นต่อค�าพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร 

10) พึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

11) พึงระมัดระวังค�าพูดไม่ดุด่าคนอื่นต่อหน้าคนทั้ง

หลาย 12) พึงงดเว้นอบายมุขทั้งปวง อันจะท�าให้สังคม

รังเกียจ 13) พึงสุภาพอ่อนโยนกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ

บุคคลทั่วไป 14) ต้องมีความซื่อสัตย์ 15) ไม่สร้างความ

เดือดร้อนแก่ตนเองหรือผู้อื่น และสอดคล้องกับแนวคิด

ของลีธวูดและดุค (Leithwood & Duke, 1999 อ้าง

ถึงใน Lashway, 2003) ที่ว่า ผู้น�าควรประพฤติตนเป็น

แบบอย่างของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการแนะน�า

ผู้อื่นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมถึงส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้

คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน มีความยืดหยุ่น

ในการปฏิบัติงาน 

5. ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิง กลยุทธ์ ด้านการ

ควบคุมองค์การอย่างสมดุล ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย 11 ประการ คอื คอื 1) การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

และเป้าหมายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยมีส่วน

ร่วมและให้ทุกคนรับทราบ 2) การก�าหนดโครงสร้าง

องค์การและแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล

ของสถานศึกษา 3) การก�าหนดตัวชี้วัด วิธีการวัด และ

เครือ่งมอืในการควบคมุและประเมนิผล 4) การน�าผลการ

ปฏบัิติงานไปพฒันาและเป็นข้อมลูในการวางแผนกลยทุธ์

ต่อไป 5) การปรับปรงุแก้ไขผลการปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไป

ตามมาตรฐานและเป้าหมายทีก่�าหนด 6) การสรปุผลการ

ปฏบิตังิานตามโครงการ/แผนงานของสถานศกึษา 7) การ

รายงานผลการปฏิบตังิานให้คร ูผูป้กครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน

ทราบ 8) การติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากร

ตามโครงการ / แผนงานตามก�าหนดอย่างต่อเนื่อง  

9) การสร้างเครื่องมือและก�าหนดเกณฑ์การประเมิน

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป้าหมายของการปฏิบัติ

งาน 10) การน�าผลการปฏิบัติงานจริงไปเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และ 11) การประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก Balanced Scorecard 

(BSC) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ

ว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ 

(2550) และ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า ระบบ

ควบคุมทางกลยุทธ์ (Strategic Control System) คือ 

ระบบท่ีก�าหนดอย่างเป็นทางการในการวดัตรวจสอบและ

สะท้อนกลบัในทางใดๆ ท่ีผูบ้รหิารจะสามารถประเมนิได้

ว่าบริษทัด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพ มกีาร

ริเร่ิมใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าจน

ท�าให้การน�ากลยุทธ์ไปใช้ประสบผลส�าเร็จ ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน คือ 1) ก�าหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่จะ

ใช้ส�าหรับการวัดผลงาน มาตรฐานที่ใช้วัดโดยทั่วไปคือ 

ประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ และการตอบ

สนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า ส่วนเป้าหมายให้

ดูจากกลยุทธ์ของบริษัทว่า เป็นอย่างไร 2) สร้างระบบ

การวัดและการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และเป้าหมาย ท่ีก�าหนดขึ้นมา 3) เปรียบเทียบผลงาน

ท่ีปฏิบัติได้จริงกับมาตรฐานท่ีก�าหนดขึ้น 4) ด�าเนิน

การแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

และเป้าหมาย การแก้ไขอาจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์หรือโครงสร้างใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ขัตติยา ด้วงส�าราญ (2552) พบว่า การประเมิน

กลยทุธ์ของโรงเรยีนเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัต่อรปูแบบ

การบรหิารเชงิกลยทุธ์ส�าหรับโรงเรยีนขนาดเลก็มากทีส่ดุ

อันดับท่ี 6 เมื่อพิจารณาข้อค�าถามของแบบสอบถาม

ความคดิเหน็ประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้1) มี

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการก�าหนด กลยทุธ์ของสถาน
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ศกึษา 2) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ของสถานศกึษา

มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 3) มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้เทคนิค SWOT Analysis 4) ก�าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 5) จัด

ท�าแผนและปฏิทินการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล 

6) ก�าหนดผูร้บัผิดชอบในการก�ากับ ตดิตามและประเมนิ

ผล 7) รายงานผลให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน

ทราบ

6. ด้านการเป็นผู้น�าองค์การ ผลการวิจัยพบ

ว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ด้านการเป็นผู้น�า

องค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 13 ประการ 

คือ 1) ผู้น�ามีความกล้าในการคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท�า 

และพร้อมรับผิดชอบ 2) ผู้น�ามีวิสัยทัศน์และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานและบุคคลอ่ืนได้อย่างชัดเจน 

3) ผู้น�ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพทาง

ความคิด 4) ผูน้�าเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท�างาน 5) ผูน้�า

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา 6) ผู้น�ามี

ความยดืหยุ่นในการท�างานให้เป็นไปตามสถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกเวลา 7) ผู้น�า มีความ

สามารถในการบริหารงานอย่างเป็นขั้นตอน 8) ผู้น�ามี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น 9) ผู้น�ามี

การส่งเสริมการท�างานแบบมีส่วนร่วม 10) ผู้น�ามีความ

สามารถและทักษะ ในการติดต่อสื่อสารและประสาน

สัมพันธ์ 11) ผู้น�ามีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

งาน 12) ผู้น�ามีจิตมุ่งบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และ 13) ผู้น�ามีการบริหารงานแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ

ว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ใน

ระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ สปิปนนท์ เกตทุตั  

(2548) ที่เห็นว่า ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ มีทัศนะกว้างไกล

และสามารถท�าให้ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วมปฏิบัติ

ตามซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้น�าต้องมีศักยภาพพื้นฐาน 9 ประการ 

ได้แก่ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม อดทน บริหารจัดการเป็น 

ตดัสนิใจอย่างมวีจิารณญาณ มสี�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคม

และเคยประสบความส�าเร็จมาพอสมควร และสอดคล้อง

กับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) กล่าวว่า 

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นรูปแบบ

ของผู้น�าชนิดหนึ่งท่ีน�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ 

ผูน้�าขององค์การหลายแห่งท่ีประสบความส�าเร็จล้วนแต่มี

ความเป็นผูน้�าเชงิกลยุทธ์สามารถสร้างความได้เปรยีบใน

การแบ่งปัน สร้างความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมี

คณุสมบตัสิ�าคญัคอืเป็นผู้มีวิสยัทัศน์ (Vision) กว้างไกล

และน�าวสิยัทศัน์มาสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นผลส�าเรจ็ และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟุลแลน (Fullan, 2000) มี

แนวคดิว่าภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารจะต้องม ี6 ประการ คอื 

1) คิดระยะยาว 2) คิดในเรื่องที่ก�าลังมุ่งหน้าไปและการ

โยงใยไปสูส่ิง่ทีใ่หญ่ขึน้ 3) สามารถไปถงึและโน้มน้าวผูอ้ืน่

ให้ไปได้ไกลกว่าลิมิตของตนเอง 4) ต้องแสดงให้เห็นถึง

ความหนักแน่นในวิสัยทัศน์ คุณค่า และความเข้าใจด้วย

ปัญญาอย่างมีเหตุผล 5) มีความสามารถในการเป็นตัว

เชื่อมรัฐบาลกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 6) ต้องคิดใหม่

ท�าใหม่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรน�า
ข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ คอื 1) การก�าหนดทศิทางเชงิกลยทุธ์ 2) 
การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) การส่งเสรมิวฒันธรรม
องค์การ 4) การมุ ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้น�า
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องค์การ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสรมิสร้างภาวะ
ผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยการก�าหนด
เป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการในการพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศึกษาต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

2.1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควร

น�าข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้�าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัลกัษณะการบรหิารงานและบรบิทของสถาน

ศึกษาเพราะมีความแตกต่างกัน

2.2 ผลจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารสถาน

ศึกษาสามารถน�าไปใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่าง

ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ�าเป็นต้องเพิ่มเติม

ประสบการณ์ใหม่ๆ อาจท�าได้โดยการอบรม ประชุม 

สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อน�ามาปรับปรุง

และพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

3. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป

3.1 วิธีด�าเนินการในขั้นตอนการร่างรูปแบบ

การพัฒนา ควรเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาน

ศึกษาดีเด่น หรือโรงเรียนรางวัลพระราชทานในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

3.2 ควรท�าการสร้างหลักสูตรพัฒนาภาวะ

ผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและน�าไปทดลอง

ใช้จริงกับสถานศึกษา

3.3 ควรท�าการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมีของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรยีนชลกนัยานกุลูแสนสขุ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ท่ีได้มาจากการสุม่อย่างง่าย 1 ห้องเรียน จ�านวน 45 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 

ร่วมกบัการเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ STAD เรือ่ง พอลิเมอร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 แบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมีและแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมีก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test) แบบ Dependent Sample และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมีกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนด โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ One Sample

ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดย

ใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดคอืร้อยละ 70 และเจตคติต่อวชิาเคมีของ

นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้รปูแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกบัการเรียน 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่

ก�าหนด คือ ระดับมาก (ระดับ 4)

คำาสำาคัญ : 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ

ทุกคนทั้งในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพต่างๆ 

ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลิต

ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได ้ใช ้เพื่ออ�านวยความสะดวกใน

ชีวิตและการท�างาน เหล่านี้ล ้วนเป็นผลของความรู้

วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ

ศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด  

ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 

วิจารณ์ มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความ

สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตดัสนิใจ 

โดยใช ้ข ้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ ์พยานที่

ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก

สมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึง

จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี

ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์

สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 

สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

วิชาเคมีเป ็นวิชาวิทยาศาสตร ์แขนงหนึ่ง ท่ี

มีความส�าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน เช่น 

อาหาร และยารักษาโรค ตลอดจนอุตสาหกรรม
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หลายประเภทล้วนอาศัยความรู ้และหลักการของ

วิชาเคมีมาใช้ ท�าให้ประเทศไทยมีการพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมและด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจากการที่

ผู ้วิจัยเข้าไปสังเกตการสอนในห้องเรียนและสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2554 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข พบ

ว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าเน้ือหาของวิชาเคมีเป็น

เรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากจึงท�าให้ผู ้เรียนบางส่วนเกิด

ความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน

ส่งผลให้มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนค่อนข้างต�า่ 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 

ซึง่พบว่าค่าเฉลีย่โดยรวมไม่ถงึร้อยละ 50 และมแีนวโน้ม

ต�า่ลง (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต,ิ 2555) จึง

สะท้อนถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชา

เคมี ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์

ยังใช้รูปแบบและวิธีการสอนบรรยายให้ความรู้เป็นส่วน

ใหญ่ คอื ครผูู้สอนเป็นศนูย์กลางเน้นการถ่ายทอดความรู ้

และเนือ้หามากกว่าการจัดการเรยีนการสอนทีใ่ห้นกัเรยีน

ได้พฒันาศกัยภาพในการแก้ปัญหา การเรยีนรูด้้วยตนเอง 

ครูส่วนใหญ่จะตั้งความหวังไว้ว่านักเรียนทุกคนจะต้อง

เรียนได้เท่าๆ กัน ซ่ึงขัดกับหลักจิตวิทยาว่าด้วยความ

แตกต่างระหว่างบคุคล ทีค่นแต่ละคนมคีวามสนใจ ความ

สามารถ ความถนัด และมีวิธีเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะรับความรู้ที่ถ่ายทอดได้

ไม่เท่ากัน 

ในการศึ กษา วิทยาศาสตร ์ ด ้ ว ยแนว คิด

ของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาและนักการศึกษาทฤษฎี

การเรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

และหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่ เน ้นผู ้

เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเห็นได้ว่าครูจะต้องใช้รูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายเพื่อให้ได้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่

เน้นนกัเรยีนเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูจ้รงิๆ ซึง่การจดัการ

เรียนการสอนดังกล่าว ควรอยู่บนพื้นฐานของการสอน

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งสลาวิน (Slavin, 1995 

หน้า 5-6) นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกาได้ท�าการวิจัย

และพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

เทคนคิกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ และได้เผยแพร่ผลงานอย่างกว้าง

ขวางในสหรฐัอเมรกิาและหลายประเทศในแถบเอเชยี ซ่ึง

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์นี้สามารถ

ใช้ได้กับทุก ๆ  วิชาตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ไปจนถึงศิลปะ

ภาษาหรือสังคมศึกษา และใช้กับระดับการศึกษาตั้งแต่

เกรด 2 ถึงระดับมหาวิทยาลัยและเหมาะอย่างยิ่งกับ

รายวิชาที่มีการก�าหนดจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดย

มีค�าตอบตายตัว การสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ จะเป็นการจัดกลุ่มนักเรียน โดย

คละระดบัความสามารถซ่ึงเป็นการท�างานร่วมกนัภายใน

กลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและช่วย

นักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้

รับประสบการณ์ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝน

ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึก

ความรู ้ทกัษะการคดิ ทกัษะการจดัการกบัความรู ้ทกัษะ

การแสดงออกทักษะการสร้างความรู้ใหม่และทักษะการ

ท�างานเป็นกลุม่จดัว่าเป็นวิธเีรยีนทีส่ามารถน�ามาประยกุต์

ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้อีกวิธี

หนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนที่ควรน�ามาใช้ได้ดีกับการเรียน

การสอนปัจจุบันเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึง

เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกคิด 
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ฝึกสังเกต ฝึกถาม-ตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกการน�าเสนอ 

ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย

มีครูเป็นผู้ก�ากับ ควบคุม ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาชี้แนะ

ช่วยเหลือ ให้ก�าลังใจ เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด

และเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้น

สร้างความสนใจ เป็นการน�าเข้าสู่บทเรียน อาจเกิดขึ้น

เองจากความสงสัยหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้

เดิม เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค�าถาม 2) ขั้นส�ารวจ

และค้นหา เป็นการวางแผนก�าหนดแนวทางการส�ารวจ 

ตรวจสอบ ต้ังสมมติฐาน ก�าหนดทางเลือกที่เป็นไปได ้

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นการน�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ แปลผล สรุป และน�าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบ

ต่างๆ 4) ข้ันขยายความรู ้เป็นการน�าความรูท่ี้สร้างขึน้ไป

เชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือน�าข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย

สถานการณ์ 5) ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่ามีความรูอ้ะไร อย่างไรมากน้อย

เพียงใด และน�าไปประยุกต์ ใช้อย่างไร (สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ 

พบว่าการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน 

(5E) และรปูแบบการสอนแบบร่วมมอืเทคนคิ STAD เป็น

วิธีการสอนที่มีลักษณะเด่น ช่วยเสริมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนหลายประการ ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมมือ

กนัท�างาน โดยก�าหนดบทบาทหน้าทีส่มาชกิ ตลอดจนกฎ

เกณฑ์การท�างานร่วมกนัอย่างชดัเจน สมาชกิทกุคนช่วย

เหลอืเกื้อกูลสนบัสนุนความส�าเรจ็ซึ่งกันและกัน คนเรียน

เก่งมีหน้าที่คอยช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าเพื่อท�าให้

การท�างานของกลุ่มเข้มแข็งขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียน

ทกุคนต้องพฒันาและช่วยเหลอืตนเองโดยใช้ศกัยภาพให้

มากทีส่ดุ เพราะทกุคนในกลุม่มส่ีวนท�างานให้ประสบผล

ส�าเรจ็ได้และนกัเรยีนแต่ละคนต้องมทีกัษะทางสงัคมเพือ่

ให้สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใช้การเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ มาณิตย์ คดีพิศาล 

(2541, บทคัดย่อ) สุมาลี บัวเล็ก (2541,บทคัดย่อ) 

สุพัตรา เนียมสุวรรณ (2547,บทคัดย่อ) ดวงกมล 

สขุสงวน (2547,บทคดัย่อ) ช�านาญ ค�า้ชู (2547,บทคดัย่อ)  

พรทิพย์ อุดร (2550, บทคัดย่อ) พุทธ ธรรมสุนา (2554, 

บทคัดย่อ) และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ของ เยาวลักษณ์ 

ชื่นอารมณ์ (2549, บทคัดย่อ) สุพัตรา ประกอบพานิช 

(2549, บทคดัย่อ) กนกวรรณ สะกพีนัธ์ (2551, บทคดัย่อ) 

รุจาภา ประถมวงษ์ (2551,บทคัดย ่อ) ปราศรัย 

สพุรหมอินทร์ (2552, บทคัดย่อ) ศรีบญุตาม โจมศรี  (2553, 

บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และการสอนแบบ

สบืเสาะหาความรู ้(5E) มีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่า

นักเรียนกลุ่มควบคุม และยังพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อ

วิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอีกด้วย

จากเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะน�าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใช้ในการ

เรียนการสอนวิชาเคมีเพื่อที่จะศึกษาผลผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดย

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

วฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรยีน

แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้รปูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด (ร้อยละ 70)

3 .  เจตคติต ่ อ วิชา เคมี ของนั ก เรี ยนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. นักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้รปูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (ระดับมาก (ระดับ 4))

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้แผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมอืเทคนคิ STAD วิชาเคม ีชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เรือ่ง 

พอลเิมอร์ ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิชาเคมีและมีเจตคติต่อวิชาเคมีสูงขึ้น

2. เป ็นแนวทางส� าหรับครูผู ้ สอนในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ

เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในวิชาอื่นๆ 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 3 ห้องเรียน 

จ�านวน 131 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวจัิยคร้ังนี ้ได้แก่ นกัเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ทีไ่ด้มาจากการสุม่อย่าง

ง่าย 1 ห้องเรียน จ�านวน 45 คน โดยวิธีการจับฉลากจาก

จ�านวน 3 ห้องเรียน 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช ้ในการวิจัย ก�าหนดเนื้อหาตาม

มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3 สาร

และสมบัติของสาร เรื่อง พอลิเมอร์

ระยะเวลา

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้ด�าเนนิการในภาค

เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ใช้เวลาในการสอน 10 ชัว่โมง

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมี

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดย

ผูว้จิยัได้ใช้แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest-

Posttest Design (สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ 

สุวจิตตานนท์, 2553, หน้า 322) ซ่ึงมีแบบแผนการ

ทดลอง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง

E T
1

X T
2

ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุ่มตัวอย่าง

T
1
 แทน การทดสอบก่อนเรยีนของกลุม่ตวัอย่าง

T
2
 แทน การทดสอบหลงัเรยีนของกลุม่ตัวอย่าง

X แทน การสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ 

สืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูวิ้ชา

เคมี โดยในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างและพัฒนาแบบ

ทดสอบขึ้น มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 30 ข้อ

3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี เป็นแบบวัดที่

ผู ้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนคิ STAD เรือ่ง พอลเิมอร์ มวีธิกีารสร้าง โดย

ศึกษาต�ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีโครงสร้าง

เนือ้หาเกีย่วกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุม่

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ สาระที ่3 สารและสมบตัขิอง

สาร จากนั้นน�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอ

ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 

5 ท่าน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ

เรียนรู้และพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content validity) โดยใช้ดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index 

of item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่.50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าค่า IOC 

อยู่ระหว่าง .80 - 1.00 ถือได้ว่าชุดการเรียนการสอน

มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง รวมทั้ง

น�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง 

(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�ารา เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิเคราะห์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแต่ละเนื้อหา 

แบ่งพฤตกิรรมด้านต่างๆ 4 ด้าน คอื ด้านความรู้ความจ�า  

ความเข้าใจ การน�าไปใช้ และการวเิคราะห์ จ�านวน 50 ข้อ 

น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น 

เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์แนะน�า จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  
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เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content validity) โดยใช้ดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกบัจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม (IOC : Index of 

item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ในการคัด

เลือกข้อค�าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ได้ค่า IOC 

อยู่ระหว่าง .80 - 1.00 ซึ่งถือได้ว่ามีความเที่ยงตรงตาม

เนือ้หาและตามโครงสร้าง หลงัจากนัน้น�าไปใช้กับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยเรียนเรื่อง พอลิเมอร์มาแล้ว 

ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่า

อ�านาจจ�าแนก โดยใช้เทคนิค 27% โดยเลือกข้อสอบที่มี

ค่าความยากง่าย ที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20 – .80 และมีค่า

อ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ค่าความยากง่ายอยู่

ระหว่าง .28- .76 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง .25 - 

1.00 ด�าเนินการคัดเลือกข้อสอบจ�านวน 30 ข้อ ที่มีค่า

ความยาก และค่าอ�านาจจ�าแนกตามเกณฑ์ที่ก�าหนดมา

เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 30 

ข้อ น�าคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไปหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ได้

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90

3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี มีวิธีการสร้างโดย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบ

วัดเจตคติ วิเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบของเจตคติต่อ

วิชาเคมีและน�้าหนักในแบบวัดโดยมีเนื้อหาครอบคลุม

องค์ประกอบของเจตคติต่อวิชาเคมี จากนั้นสร้างแบบ

วัดเจตคติต่อวิชาเคมีตามวิธีการวัดของลิเคิร์ท (Likert) 

ซึ่งเป็นข้อค�าถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย

ข้อค�าถามเชิงนิมาน (Positive) และข้อค�าถามเชิงนิเสธ 

(Negative) จ�านวน 30 ข้อ น�าแบบวัดเจตคติต่อวิชา

เคมเีสนอให้อาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบความถกูต้องและ

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นเสนอต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยง

ตรงตามเนื้อหาเป็นรายข้อ แล้วน�าผลการตรวจของ

ผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ์

การพจิารณาแบบวดัเจตคตท่ีิมค่ีา IOC ตัง้แต่ .50 - 1.00 

ซึง่ผลจากการพิจารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงของแบบ

วดัเจตคตต่ิอวชิาเคมพีบว่าค่า IOC มค่ีา 1.00 จากนัน้น�า

แบบวดัเจตคติต่อวชิาเคม ีท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง

ใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชลกนัยานกุลู 

แสนสขุ ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง แล้วน�าผลมาวเิคราะห์เพ่ือหา

ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) เป็นรายข้อโดยการหาค่าสมัประสทิธิ์

สหสมัพันธ์ของเพียร์สนั เพ่ือเลอืกข้อค�าถามท่ีมค่ีาอ�านาจ

จ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 

.27 - .81 คัดเลือกข้อสอบจ�านวน 20 ข้อ ที่มีค่าอ�านาจ

จ�าแนกตามเกณฑ์ที่ก�าหนด แล้วน�ามาวิเคราะห์หาความ

เชือ่มัน่ของแบบวดัเจตคตต่ิอวชิาเคมทีัง้ฉบบั โดยการหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใช้สูตรของ

ครอนบาค (Cronbuch) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ท�าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง 

พอลิเมอร์จ�านวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี

จ�านวน 20 ข้อท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุง

และแก้ไขแล้ว

2. ด�าเนินการสอนโดยผู ้วิจัยเป็นผู ้สอนเอง 

เนื้อหาคือ เรื่อง พอลิเมอร์ ใช้เวลาสอน 10 ชั่วโมง

3. เมือ่สิน้สดุการสอนตามก�าหนดแล้วจงึท�าการ

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมี 

และแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี (ฉบับเดิม)

การวิเคราะห์ข้อมูล
น�าคะแนนท่ีได้จากการตรวจผลการท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและแบบวัด

เจตคติต่อวิชาเคมี มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมี และเจตคติต่อวิชา

เคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เกิดจากการสอนโดยใช้
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รูปแบบวัฏจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับ

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้การทดสอบ

ค่าที (t-test) แบบ Dependent Sample และเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนด โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ 

One Sample

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ

เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้รปูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ร้อยละ 70

3 .  เจตคติต ่ อ วิชา เคมี ของนั ก เรี ยนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้รปูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD มีเจตคติต่อวิชาเคมีหลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ระดับมาก (ระดับ 4)

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี

และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ

หาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนคิ STAD สรปุผลการวิจัยและมีประเดน็การอภิปราย 

ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ

เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลัง

เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (ร้อยละ 70) ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วิธีการ

สอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ที่

ผู้วิจัยได้น�ามาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นกิจกรรมการเรียน

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง นกัเรยีนมส่ีวนร่วมใน

กจิกรรม เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นให้นกัเรยีนคดิและ

ค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนในการท�ากิจกรรม

ต่างๆ ภายในกลุ่ม นักเรียนได้แสดงออกตามความ

สามารถของตนเอง สอดคล้องกบั อดลุย์ ค�ามติร (2554, 

หน้า 99) ที่กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียน

รู้ท่ีแท้จริง กระบวนการท่ีผู้เรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา 

ส�ารวจ ตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จะท�าให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่าง

มีความหมาย รวมถึงการใช้เทคนิค STAD ที่มุ่งเน้นให้

นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในการเรยีนรูร่้วมกันเป็นกลุม่เพ่ือให้

นกัเรยีนได้แสดงความคดิเหน็อภปิรายแลกเปลีย่นความรู้

ความคิดซึง่กนัและกนั ซ่ึงการท่ีกลุม่ยอมรับความคดิเห็น

หรือการที่กลุ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อ่อนแสดงความ

คิดเห็นอย่างเต็มที่ จะช่วยให้นักเรียนที่อ่อนเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ท�าให้เข้ารู้สึกว่าตนมีความส�าคัญ

ต่อกลุ่ม ซึ่งคาแกน (Kagan,1994,pp. 265-268) ได้

กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า ช่วยให้

ผูเ้รยีนเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง ซึง่ความภาคภูมใิจนี้

เองจะเป็นแรงผลักดันให้เป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็น

กล้าพูด กล้าตัดสินใจ ทักษะดังกล่าวจะท�าให้เกิดความ

มัน่ใจต่อมา นกัเรยีนทกุคนได้ฝึกการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 

ฝึกทักษะทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริม
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การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ้างถึงใน วินัสนีย์ 

มณีทิพย์, 2549, หน้า 69) ได้เสนอไว้ว่า การเรียนแบบ

เทคนคิกลุม่ร่วมมอืเทคนิค STAD เป็นวิธหีน่ึงทีเ่หมาะสม 

ตามแนวคดิของ Constructivism คอื ส่งเสรมิให้นักเรียน

สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเหมาะท่ีจะน�ามา

ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เน่ืองจาก ขณะที่

นักเรียนท�ากิจกรรมร่วมกันในกลุ่ม นักเรียนได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของกลุ่ม และการที่แต่ละ

คนมีวัยใกล้เคียงกัน ท�าให้สามารถสื่อสารกันได้เป็น

อย่างดี ซึ่งแตกต่างจากการสื่อสารกับครู เมื่อนักเรียน

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ก็จะท�าให้นักเรียนเกิด

ความตระหนักและสามารถน�าความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้

นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ

ครั้ง จะมีการท�าแบบทดสอบหลังเรียนโดยที่นักเรียนต่าง

คนต่างสอบ ไม่มีการช่วยเหลือกัน การท�าแบบทดสอบนี้

ท�าให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวเพื่อต้องการทราบผลความ

ก้าวหน้าของตนเองและของกลุม่ เหน็ได้จากการทดสอบ

หลังเรียนที่นักเรียนหลายคนสามารถท�าคะแนนสอบได้

มากกว่าคะแนนฐาน ส่งผลให้กลุม่ได้รางวัล สอดคล้องกับ 

ปรยีาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2548, หน้า 191 ) ซึง่กล่าวว่า 

การฝึกโดยมีการทดสอบจะได้ผลดีกว่าไม่มีการทดสอบ 

เพราะการทดสอบช่วยให้จ�าได้ดีกว่าเมื่อมีการทดสอบ

เกิดข้ึน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ว่าตนเองจ�าบทเรียนส่วนไหน

ไม่ได้มาก ก็จะพยายามจ�าและท�าความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง 

การท่องจ�าโดยไม่มีการทดสอบไม่ช่วยในเรื่องที่จ�าไม่ได้ 

การทดสอบจึงเป็นการรื้อฟื้นความจ�าอย่างหนึ่ง ซึ่งการ

เรยีนวธินีีน้กัเรยีนจะเกดิแรงกระตุน้ ท�าให้นกัเรยีนมคีวาม

กระตอืรือร้นในการเรยีนและการท�าแบบทดสอบต่างๆ จน

นกัเรยีนมพีฒันาการในการเรยีนรูเ้ท่ากับเพือ่นๆ ท�าให้ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สุรเดช ม่วงนิกร (2551) พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอน

ผสมผสานระหว่างแบบ 5E และ STAD มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด และ

จากงานวิจัยของกนกวรรณ สะกีพันธ์ (2551) ที่ศึกษา

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ผลการศึกษาพบว่า ผล

สัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และ

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของดวงกมล 

สขุสงวน (2547) ทีศ่กึษาเร่ืองการพฒันารปูแบบการสอน

สาระวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการศกึษาพบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีสอน

แบบร่วมมือกันเรียนรู้สูงกว่าการสอนแบบปกติ

2 .  เจตคติต ่ อวิ ช า เคมี ของนั ก เ รี ยนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และหลงัเรยีนสงูกว่าระดบั

มากซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 3 และ 4 ท้ังนีเ้นือ่งมา

จากการจดัการเรียนรู้รูปแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้  

5 ขั้น (5E) ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดย

ได้ศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง ท�าการทดลองด้วยตนเอง 

โดยมีครูเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้เท่าน้ัน และการท่ี

ผู้เรียนปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะ

ในการปฏบิตักิารทดลองอกีด้วย ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎี

การเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จะเกิดได้

ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ฮัซลินดา อัลมะอาริฟีย์ (2550) ได้ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้

ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้ประกอบการเขียน

แผนผังมโนมติ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลัง

เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร
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การสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นอกจากนี้ยังรวมถึงขั้นตอนของการเรียนแบบกลุ ่ม

เทคนิค STAD นักเรียนจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ใน

การฝึกทักษะการเรียนตามบทนั้น สมาชิกในกลุ่มจะ

ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มอย่างเต็มที่เพ่ือให้กลุ่มได้รางวัล 

เนื่องจากรางวัลที่ครูให้เป็นรางวัลคะแนนพัฒนาการ 

นั่นคือถ้ากลุ่มใดมีคะแนนมากกว่าครั้งก่อนจะได้รางวัล

ทุกกลุ่ม ซ่ึงสามารถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกัน เพื่อ

ช่วยให้กลุ่มประสบความส�าเร็จ ท�าให้สมาชิกในกลุ่ม

ช่วยเหลือกันอย่างดีที่สุด ช่วยกันเรียนไม่ว่าจะเรียนเก่ง

หรือเรียนอ่อนก็ตาม ดังที่คาแกน (Kagan,1994,pp. 

265-268) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วม

มือไว้ว่า เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักท�างานร่วมกับผู้อื่น

ท�าให้เกิดทัศนคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการท�างานว่า

จะต้องท�างานเป็นกลุ่มจึงจะประสบผลส�าเร็จคนเราจะ

ท�างานโดดเดีย่วเสมอไปไม่ได้ และสอดคล้องกับวัฒนาพร 

ระงับทุกข์ (2542, หน้า 6) ที่กล่าวว่าการมีปฏิสัมพันธ์

ทีด่ใีนกลุม่จะช่วยส่งเสรมิความเจริญงอกงาม การพฒันา

ความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท�างาน และการจัดการ

กับชีวิตของแต่ละบุคคล สัมพันธภาพที่เท่าเทียมกัน

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี

บรรยากาศของความร่วมมอืกันท�างาน มคีวามเป็นกันเอง 

มีการให้รางวัล การชมเชย สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักเรียน

อยากเรียน ดังค�ากล่าวของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 

( 2548, หน้า 266 ) ที่ว่า การให้การเสริมแรงแก่นักเรียน 

เมือ่นกัเรยีนได้มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน ครใูห้ความสนใจ 

ให้ก�าลังใจ ให้ค�าชม จะท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา 

เนียมสุวรรณ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การ

เรยีนแบบร่วมมอืและการสอนตามปกต ิผลการศกึษาพบ

ว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเรียน

แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มท่ีสอนตาม

ปกติ เช่นเดียวกับอะฮูจาร์ (Ahuja, 1994) ได้ท�าการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติและการใช้

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน

ด้วยการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียน

แบบปกติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ควรท�าการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อให้

สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่เกิดปัญหา ตลอดจนชี้

ให้เหน็ถงึประโยชน์ของการร่วมมอืช่วยเหลอืกนัเพ่ือสร้าง

บรรยากาศของการเรียนรู้

1.2 ในการน�ารูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ

เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ครูผูส้อนควรปรับให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ เช่น 

จ�านวนนกัเรียนต่อกลุม่ การก�าหนดบทบาทของนกัเรยีน

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม

กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ต้องใช้เวลาใน

การจดักจิกรรมค่อนข้างมาก ควรมกีารปรบัความยดืหยุน่

เวลาให้เหมาะสม

1.4 ควรเตรียมอุปกรณ์การทดลอง เอกสาร

และจดัห้องเรียนให้พร้อมก่อนเพ่ือจะได้ไม่เสยีเวลาในการ

ท�าการเรียนการสอน 
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1.5 ควรมีการแจ้งผลการทดสอบท้ายแผน

รวมทั้งแจ้งผลการท�าใบกิจกรรมทุกคร้ัง เพื่อเป็นข้อมูล

ย้อนกลบัให้นกัเรยีนทราบผลการท�างานของตนเอง ซ่ึงจะ

ช่วยให้นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืร้นและสนใจเรยีนมากข้ึน

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เนือ่งจากการจัดการเรยีนรูร้ปูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน (5E) ช่วยให้นักเรียนได้

รับประสบการณ์ตรง โดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

ท�าการทดลองด้วยตนเอง และการที่ผู้เรียนปฏิบัติและ

เรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ

เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะในการปฏิบัติการ

ทดลองอกีด้วย ดงันัน้ควรมกีารวิจัยโดยใช้รปูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ

ร่วมมอืเทคนคิ STAD ในรายวชิาวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ 

เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา 

2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม

กบัการเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ STAD ในตวัแปรอืน่ เช่น 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการ

แก้ปัญหา ความคงทนในการเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งจ�าเป็น

ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถน�าสิ่งต่างๆ 

ดงักล่าวไปใช้ในวชิาอืน่ และเกิดประโยชน์ต่อชวีติประจ�า
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้ของพนักงาน

ผูช่้วยเหลอืคนไข้กลุม่ตวัอย่างและกลุม่ควบคมุ โดยใช้แบบวัดความท้อแท้ท่ีผูว้จิยัดดัแปลงมาจาก แบบวดัความท้อแท้

โคเป็นเฮเกน(Copenhagen Burnout Inventory) คัดเลือกผู้ท่ีได้ค่าคะแนนความท้อแท้สูงเกินเกณฑ์และสมัคร

ใจเข้าร่วมการวิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 14 คนน�ามาสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่ม2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง

กลุ่มละ 7 คน กลุ่มทดลองได้รับการให้ค�าปรึกษารายบุคคลตามแนวอัติภาวะนิยม วัดผลการด�าเนินการในระยะก่อน

การทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้าประเภทหนึ่ง

ตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยวิธีการแบบนิวแมน-คูลส์ 

ผลการวจิยัพบว่า พนกังานผู้ช่วยเหลอืไข้กลุม่ท่ีได้รับการให้ค�าปรึกษาแนวอตัถภิาวะนยิมมรีะดับความท้อแท้

ในระยะหลงัการทดลองต�า่กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนัียส�าคญัทางสถติท่ีิระดับ .05 แต่มีระดบัความท้อแท้ในระยะตดิตาม

ผลต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

คำาสำาคัญ : ความท้อแท้/ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้/การให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม

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 
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and the follow- up. The data were analyzed by repeat-measure analysis of variance: one between-

subjects 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

บทนำา
สภาพสงัคมทีก่�าลงัพัฒนา กระแสการเปลีย่นแปลง 

ของโลกเกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ ลักษณะสังคม ความเจริญ

ก้าวหน้าทางศาสตร์ต่างๆ ระบบการบริการสุขภาพก็

เป็นส่วนหน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป งานใน

ระบบบริการสุขภาพนั้นเป็นงานที่ประกอบด้วย สหสาขา

อาชีพหลายอาชีพด้วยกัน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

ก็เป็นส่วนหน่ึงในทีมสุขภาพท่ีจะช่วยส่งเสริมงานการ

บริการสุขภาพไปสู่ความส�าเร็จ ลักษณะการท�างานของ

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นการช่วยเหลืองานด้าน

การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน 

แต่มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะในวิชาชีพด้าน

การพยาบาล ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายที่

ต้องมารับบริการอีกทั้งบทบาทหน้าที่ที่หน้าหลายไม่มี

ความชัดเจน การรับหน้าที่ในงานหลายๆอย่างพร้อมกัน 

ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อการบริการที่มีสุขภาพ (ฉวีวรรณ 

ชมภูเขา, 2550) ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่น�ามาซึ่ง

ความท้อแท้(Mashlash,C., & Leiter,M.P.,1997)

ความท้อแท้มักจะเกิดกับบุคคลที่ประกอบ

อาชีพที่ให้บริการกับผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นงานที่มีความ

เกีย่วข้องกบัอารมณ์ของบุคคล หรอืเป็นงานบรกิารสงัคม

ที่ช่วยให้พัฒนาสังคม เช่นกลุ่มอาชีพที่ให้บริการทางการ

แพทย์ คร ูบคุลากรในทณัฑสถาน ผูใ้ห้ค�าปรกึษา เป็นต้น 

(Bottitz, M.,2006)

ความท้อแท้ในบุคลาการทางการพยาบาล เกิด

จากการต้องเผชิญกับปัจจัยด้านงานที่กระตุ้นให้เกิด

ความเครียด มีการสะสมมาเป็นระยะเวลานานไม่ได้รับ

การแก้ไข อาจเกิดจากการคาดหวังต่อผลที่ได้รับจาก

งานสูงเกินไป ร่วมกับการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่เอื้อใน

การปรบัตวัต่อปัญหาหรอืความเครยีดท่ีเกดิขึน้เป็นระยะ

เวลานานมผีลต่อคณุภาพชวิีตการท�างาน บคุคลรอบข้าง 

สังคม ท�าให้พฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลนั้นเป็น

ไปในทางลบ จนเกิดความเจ็บป่วยตามมาได้ (สงวน 

ลือเกียรติบัณฑิต, 2542)

จากสรุปรายงานความพึงพอใจของบุคลากร

ต่อการให้บริการสุขภาพศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพาประจ�าปีงบประมาณ 2553 (คร้ังท่ี 

1/2553) พบว่าพนักงานมีความคิดที่จะลาออกจากงาน

ปัจจุบันที่ท�าถึงร้อยละ 64.4ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

ชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานร้อยละ 61 

ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วย

งานในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละ 59.60 (ศูนย์วิทยาศาสตร์

สุขภาพ, 2553)จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพนักงาน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้มีความส�าคัญต่องานการพยาบาลเมื่อ

พนักงานมีความท้อแท้มากๆจะส่งผลต่อการท�างาน

รวมไปถึงท�าให้พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ท่ีมีความคิดท่ี

จะออกจากงานเกิดผลกระทบต่อหน่วยงานงานไม่ว่าจะ

เรื่องค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมเวลาที่ที่ต้องเสียไป เป็นต้นซึ่ง

หากสามารถลดความท้อแท้ในพนกังานผูช่้วยเหลอืคนไข้
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ได้ผลกระทบในด้านลบเหล่านีก้จ็ะลดลงตามไปด้วยด้วย

เหตุนี้ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน�ากระบวนการให้ค�าปรึกษา

มาใช้เพื่อน�ามาป้องกัน แก้ไข้ภาวะท้อแท้ต่อไปได้

ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงานคนหน่ึงในระบบบริการ

ทางการพยาบาลจึงสนใจที่จะน�ากลุ ่มพนักงานผู้ช่วย

เหลือคนไข้ท่ีมีความท้อแท้มาเป็นกลุ ่มที่จะท�าการ

ศึกษา โดยเลือกกระบวนการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิ

ภาวะนิยมมาใช้ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดว่าการให้ค�าปรึกษา

แนวคิดอัตถิภาวะนิยมน้ีเน้นสัมพันธภาพระหว่างผู้รับ

ค�าปรึกษากับผู้ให้ค�าปรึกษา มีการท�าความเข้าใจปัญหา

และบุคลิกภาพของมนุษย์ ผู้ให้ค�าปรึกษามีบทบาทช่วย

สะท้อนให้ผู้รับค�าปรึกษาได้ส�ารวจและท�าความเข้าใจกับ

ตนเอง น�าไปสู่การยอมรับตนเอง น�าไปสู่การแสวงหา

แนวทางในการในการพัฒนาตนเองได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค�าปรึกษา

รายบุคคลตามแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้ของ

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะท้อแท้ของพนักงาน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ท่ีได้รับการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะ

นิยมกับกลุ่มควบคุม ช่วงก่อนได้รับการให้ค�าปรึกษา 

หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการปรกึษา และตดิตามผลหลงัการ

ปรึกษา 4 สัปดาห์

3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะท้อแท้ของพนักงาน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ท่ีได้รับการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะ

นิยมช่วงก่อนได้รับการให้ค�าปรึกษา กับหลังเสร็จสิ้น

กระบวนการปรึกษา และติดตามผลหลังการปรึกษา 4 

สัปดาห์

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้

แก้ วิธีการให้ค�าปรึกษามี 2 วิธีคือ วิธีการให้ค�าปรึกษา

แบบรายบุคคลตามแนวอัตถิภาวะนิยม กับการให้

ค�าปรึกษาแบบปกติตามท่ีหน่วยงานจัดให้และระยะเวลา

การทดลองทั้ง 3 ระยะคือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะ

หลังการทดลอง และระยะติดตามผล

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
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b
1
 แทน ระยะก่อนการทดลอง
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 แทน ระยะหลังการทดลอง
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q
 แทน ระยะติดตามผล

G
1
 แทน จ�านวนคนที่ได้รับโปรแกรมการให้ค�า

ปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม
G

2
 แทน จ�านวนคนที่ไม่ได้รับโปรแกรมการให้

ค�าปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมแต่ได้
รับค�าปรึกษาวิธีปกติที่หน่วยงานจัดให้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ศึกษาจากประชากรผู้ช่วยเหลือคนไข้

ทั้งหมดของโรงพยาบาลจ�านวน70 คน ได้รับการคัด

กรองโดยใช้แบบวัด Burnout ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก 

Copenhagen Burnout Inventory พบว่า มผีูท่ี้มรีะดบั

คะแนนความท้อแท้ค่าเฉลี่ยทั้งสามด้าน อยู่ในระดับสูง

ตามเกณฑ์ที่แบบวัดก�าหนด ได้แก่ ความท้อแท้ค่าเฉลี่ย

ด้านความท้อแท้ส่วนบุคคล Personal Burnout สงูกว่า 

35. 9 ขึ้นไปด้านความท้อแท้ที่สัมพันธ์กับการท�างาน 

Work - related Burnout สูงกว่า 33 ขึ้นไป และ ด้าน

ความท้อแท้ที่สัมพันธ์กับผู้รับบริการ Client - related 

Burnout สูงกว่า 30.9 ขึ้นไป ทั้งสิ้นจ�านวน 16 คน 

แล้ว ถามความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จ�านวน 14 คน 

หลังจากนั้นสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Simple) 

เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้กลุ่มละ 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย แบบวัดความท้อแท้ซึ่งพัฒนามาจาก

แบบวัดความท้อแท้โคเป็นฮาเกน (Copenhagen 

Burnout Inventory: CBI) ของBottitz M. (Borritz, 

M., Rugulies, R., Bjorner, J. B., Villadsen, E., 

Mikensen, O. A., &Kristensen, T. S. ,2005) 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม จ�านวน 18 ข้อ จ�าแนกเป็น 

3 ด้าน คือ ด้านความท้อแท้ส่วนบุคคล (Personal 

Burnout)ด้านความท้อแท้ที่สัมพันธ์กับการท�างาน 

(Work - related Burnout) และด้านความท้อแท้ท่ี

สัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Client - related Burnout)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม

การให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การทดสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) โดยน�าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยแปล และน�ามา

ปรับให้ตรงและสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง

เหมาะสมของเนื้อหา

วิเคราะห์หาความเช่ือถือของแบบสอบถามโดย

น�าไปทดลองใช้กับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ปฏิบัติ

งานที่โรงพยาบาลอ่าวอุดม จ�านวน 30 คน แล้วน�ามา

ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดและหาความเชือ่มัน่

โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) ของ

ครอนบราค (Cronbach)พบว่า จากข้อค�าถามทั้งหมด 

19 ข้อ มี 1 ข้อ ได้แก่ ค�าถามข้อ 13 ที่ค่าอ�านาจจ�าแนก

(Discrimination) ต�่ากว่า .20จึงได้ตัดข้อค�าถามข้อนี้

ไป ซึ่งการตัดข้อค�าถามนี้ก็ไม่ได้กระทบต่อตัวโครงสร้าง

ของแบบวดัโครงสร้างของแบบวดัความท้อแท้ยงัครบท้ัง 

3 ด้าน 

น�าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 

(reliability coefficient) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ความท้อแท้ส่วนบุคคล Personal Burnoutจ�านวน 6 

ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 8, 9, 10, 13และ 17มีค่าสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .90077 ความท้อแท้ที่สัมพันธ์กับ

การท�างาน Work - related Burnout จ�านวน 6 ข้อ

ได้แก่ข้อ 1, 2, 4, 7, 11และ 16 มีค่าสัมประสิทธิ์ความ

เชือ่มัน่เท่ากบั .90068 และความท้อแท้ท่ีสมัพันธ์กบัผูรั้บ

บริการ Client-related Burnout จ�านวน 6 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 5, 6, 12, 14, 15 และข้อ 18มีค่าสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .90077 ตามล�าดับ

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู ้วิจัยด�าเนินการ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดและความ
สมคัรใจโดยให้พนกังานผูช่้วยเหลอืคนไข้จ�านวน 70 คน 
ตอบแบบวัดความท้อแท้ จากนั้นท�าการตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด น�าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยคัดเลือก
ผู้ท่ีมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ สอบถามความสมัครใจ สุ่ม
เข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คะแนนท่ีได้ถือเป็นคะแนนระยะก่อน
การทดลอง (pretest)
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2. ระยะหลังการทดลอง ด�าเนินการตาม

โปรแกรมการให้ค�าปรึกษาตามแนวอัตถิภาวะนิยม 

ทั้งหมด 12 ครั้งกับกลุ่มทดลอง เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม

น�าแบบวัดความท้อแท้มาให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม

ท�าการทดสอบทันที คะแนนที่ได้ถือว่าเป็นคะแนนระยะ

หลังการทดลอง

3.ระยะติดตามผล ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง

ภายหลังด�าเนินการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว 4 สัปดาห์ แล้ว

ให้กลุ่มตัวอย่างท�าการทดสอบ คะแนนที่ได้ถือว่าเป็น

คะแนนระยะติดตามผล

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรม

ในการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ข้ันตอนในการวจิยั ผูว้จัิยแนะน�าตวั ขอความร่วมมอื และ

ช้ีแจงสทิธขิองกลุม่ตัวอย่างในการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบคะแนนท้อแท้ในกลุ่มทดลองและ

กลุ ่มควบคุมในระยะต่างๆของการทดลอง ทดสอบ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการ

ทดลอง สถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิานใช้การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนแบบวัดซ�้า ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม

และหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม(Repeated - measures 

Analysis of Variance: One Between - subjects 

Variable and Within - subjects Variable) และเมื่อ

พบความแตกต่าง ท�าการทดสอบความแตกต่างของค่า

เฉลีย่ด้วยวิธทีดสอบรายคูแ่บบนวิแมน - คลูส์ (Newman 

- keuls Method)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์คะแนนความท้อแท้ ได้น�าคะแนน

ค่าความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ณ ศูนย์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ละกลุ่มมา

แสดงให้เห็นด้วยตาราง และภาพประกอบดังต่อไปนี้

 

 
 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมลู  
  เปรียบเทียบคะแนนทอ้แทใ้นกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะตางๆของ่ ่ ่  
การทดลอง ทดสอบปฏิสมัพนัธ์ระหวางวธีิการทดลองกบระยะเวลาการทดลอง สถิติท่ีใชท้ดสอบ่ ั
สมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซาํ ประเภทหน่ึงตวัแปรระหวางกลุมและหน่ึงตั้ ่ ่
แปรภายในกลุม่ (Repeated - measures Analysis of Variance: One Between - subjects Variable and 
Within - subjects Variable) และเม่ือพบความแตกตาง ทาํการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดว้ย่ ่ ่
วิธีทดสอบรายคูแบบนิวแมน ่ - คูลส์ (Newman - keuls Method) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
 การวิเคราะห์คะแนนความทอ้แท ้ไดน้าํคะแนนคาความทอ้แทข้องพนกังานผูช้วยเหลือ่ ่
คนไข ้ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยับูรพา แตละกลุมมาแสดงใหเ้ห็นดว้ยตาราง ่ ่  
และภาพประกอบดงัตอไปนี่ ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ปฏิสัมพนัธ์ระหวางคะแนนเฉล่ียวิธีการทดลองกบระยะเวลาการทดลอง่ ั  
 จากภาพท่ี 1 พบวา ระยะกอนการทดลองพนกังานผูช้วยเหลือคนไขท่ี้ไดรั้บการ่ ่่  
ใหค้าํปรึกษาแนวอตัถิภาวะนิยม มีคะแนนเฉล่ียความทอ้แทต้ ํ่ากวาพนกังานผูช้วยเหลือคนไข ้่ ่  
กลุมควบคุม ่ .62 ในระยะหลงัการทดลอง พนกังานผูช้วยเหลือคนไขท่ี้ไดรั้บการใหค้าํปรึกษา่
แนวอตัถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉล่ียความทอ้แทต้ ํ่ากวาพนกังานผูช้วยเหลือคนไข ้กลุมควบคุม เทาก่ ่ ่ ่ ั

ภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 255688

จากภาพที่ 1 พบว่า ระยะก่อนการทดลอง

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�าปรึกษา

แนวอัตถิภาวะนิยม มีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ต�่ากว่า

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มควบคุม .62 ในระยะ

หลังการทดลอง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการ

ให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉลี่ยความ

ท้อแท้ต�่ากว่าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มควบคุม 

เท่ากับ 19.84 และในระยะติดตามผล พนักงานผู้ช่วย

เหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม 

มีคะแนนความท้อแท้ ต�่ากว่าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

กลุ่มควบคุม เท่ากับ 13.50

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะของ

การทดลอง

Source of variation df SS MS F p

Between Subjects 13 4708.83

Groups (G) 1 1406.28 1406.28 5.11* .043

SS w/ in Groups 12 3302.55 275.21

Within Subjects 28 4597.68

Interval 2 2571.45 11573.02 25.44* .000

I x G 2 813.11 3660.90 8.04* .002

I x SS w/ in Groups 24 1213.12 454.98

Total 41 9306.51

F
.05(1,12)

 = 4.75, F
.05(2,24)

 = 3.40, *p<.05

จากตารางท่ี 2 พบว่าการวิเคราะห์ผลหลัก 

(main effect ) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลอง

กับระยะเวลาของการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงาน

ผู ้ช ่วยเหลือคนไข้ระหว่างวิธีทดลอง กับช่วงเวลา

ทดลอง นอกจากนั้นยังพบว่าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

มีค่าเฉลี่ยความท้อแท้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

ของการทดลอง และแตกต่างกันในแต่ละวิธีของการ

ทดลอง แสดงว่าวิธีการทดลองและช่วงเวลาการทดลอง 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความท้อแท้ โดยพบว่า

ระยะก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงาน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย

ความท้อแท้ใกล้เคียงกัน ต่อในช่วงหลังการทดลอง และ

ระยะติดตามผลมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยความ

ท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มทดลองต�่า

กว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และในช่วง

ระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความท้อแท้ต�่า

กว่ากลุ่มควบคุมด้วยเช่นกัน แสดงว่าวิธีทดลองกับระยะ

เวลาทดลองส่งผลต่อระดับความท้อแท้ร่วมกัน ผลการ

วเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความท้อแท้ในกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุม แสดงดังตาราง 3 ถึง 6 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะหลังการทดลอง

Source of variation df SS MS F p

Between Groups 1 1377.49 1377.49 8.55* 0.013

Within Groups 12 1933.69 161.14    

Total 13 3311.18      

*F
.05(1,12)

 = 4.75*p< .05

จากตารางที่ 3 พบว่า ในระยะหลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้

รบัโปรแกรมการให้ค�าปรกึษาแนวอตัถภิาวะนยิมกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ 

ต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะติดตามผลการทดลอง

Source of variation df SS MS F p

Between Groups 1 840.57 840.57 4.51 0.055

Within Groups 12 2235.92 186.33    

Total 13 3076.48      

*F
.05(1,12)

 = 4.75*p< .05

จากตารางที ่4 พบว่า ในระยะตดิตามผลการทดลอง คะแนนเฉลีย่ความท้อแท้ของพนกังานผูช่้วยเหลอืคนไข้

ที่ได้รับโปรแกรมการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติโดยหลังการทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ลดลง 

แต่ขณะเดียวกันกลุ่มควบคุมก็มีคะแนนความท้อแท้ลดลงด้วยเช่นกัน

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลาของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�าปรึกษาแนว

อัตถิภาวะนิยม

Source of variation df SS MS F

Between subjects 6 2001.74

Interval 2 3057.70 1528.85 27.70*

Error 12 662.41 55.20

Total 20 5721.85    

F
.05(2,12)

 = 3.89*p < .05
จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�าปรึกษาอัตถิภาวะนิยม 

ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะตดิตามผล แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพือ่จะ
ได้ทราบว่าระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาใดให้ผลแตกต่างกนัอย่างไร ผูว้จิยัจงึท�าการทดสอบรายคูโ่ดยวิธขีองนวิแมน- 
คูลส์ (Newman - keuls Method) พบผลดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้เป็นรายคู่ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�า

ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลด้วยวิธี

ทดสอบรายคู่ นิวแมน-คูลส์ (Newman-keuls Method)

x
ระยะติดตามผล 

23.41

ระยะหลังการทดลอง 

23.81

ระยะก่อนการทดลอง 

49.21

23.41  - 0.40 25.79*

23.81 - 25.40*

49.21 -

r 2 3

q.95 (r, 12) 3.08 3.77

q.95(r,12) 
8.56 10.48

* p< .05

จากตารางที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้

ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�าปรึกษา

แนวอัตถิภาวะนิยมในระยะติดตามผลลดลงกว่าระยะ

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ท่ีได้รับการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมใน

ระยะหลังการทดลองลดลงกว่าระยะก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคะแนนเฉลี่ย

ความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการ

ให้ค�าปรึกษาแบบอัตถิภาวะนิยมในระยะหลังการทดลอง 

แตกต่างจากระยะตดิตามผลอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ

อภิปรายผล
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู ้ วิ จั ยอ ภิปรายผลตาม

สมมติฐาน ดังนี้

1. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ได้รับการให้ค�า

ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมกลุ่มทดลอง มีระดับความ

ท้อแท้ระยะหลังการทดลองต�่ากว่าระยะก่อนการทดลอง

และมีระดบัความท้อแท้ระยะตดิตามผลต�า่กว่าระยะก่อน

การทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ทัง้นีก้าร

ให้ค�าปรึกษาช่วยให้ผู้รับค�าปรึกษาเกิดความรับผิดชอบ

ต่อการด�ารงชีวิต ผลต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตนเอง

เป็นผลจากการเลือกของตนเอง การมีชีวิตของคนเรา

ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากแต่บุคคลสามารถที่จะ

ใช้ศักยภาพในตนเองปรับเปลี่ยนหรือสร้างสรรค์ให้เกิด

สิ่งใหม่ เพื่อค้นพบและตระหนักรู้ในตนเอง ก็จะสามารถ

ด�ารงชวีติอย่างมีคณุค่าและเป็นสขุ เมือ่กลุ่มทดลองได้รบั

การให้ค�าปรกึษาแนวอตัถภิาวะนยิม ระหว่างกระบวนการ

ให้ค�าปรึกษาผู้วิจัยสังเกตพบว่า ผู้รับค�าปรึกษามีความ

สนใจ กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการให้ค�า

ปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมเป็นอย่างดีท�าให้เข้าใจปัญหา

ของตนเอง และมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึง

ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้ของ กลุ่มทดลองใน

ระยะหลังการทดลองลดลงกว่าระยะก่อนการทดลอง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ บุญล้อม( 2555 ) ที่

น�าการให้ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยา มาพัฒนา วุฒิภาวะทาง

อาชีพเจตคติในการเลือกอาชีพและความสามารถในการ

เลือกอาชีพพบว่า ในระยะติดตามผลสูงขึ้นและสูงกว่า

ก่อนได้รับการให้ค�าปรกึษาอย่างมนียัส�าคญัางสถติท่ีิ .05
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2. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ่มที่ได้รับการ

ให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยม มีระดับความท้อแท้ใน

ระยะหลังการทดลองต�า่กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การให้ค�าปรึกษา

ตามแนวอัตถภิาวะนิยมสามารถลดระดบัความท้อแท้ จึง

ท�าให้กลุม่ทดลองทีไ่ด้รบัการให้ค�าปรกึษาแนวอตัถภิาวะ

นิยม ในระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความท้อแท้

ต�า่กว่ากลุม่ควบคมุ ส่วนสมาชกิในกลุม่ควบคมุทีไ่ม่ได้รบั

โปรแกรมการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมนั้นพบว่า

คะแนนเฉลี่ยความท้อแท้มีระดับที่สูงกว่า ซึ่งผลการวิจัย

ดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจัยของ นนัทยิา เอกอธคิมกจิ  

(2542) ซ่ึงได้เปรียบเทียบผลของการให้ค�าปรึกษาแบบ

ภวนิยมเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งในการมองโลกของเยาวชนหญิง ช่วงอายุ 13-

18 ปี ในสถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ในระยะหลังการ

ทดลอง เยาวชนที่ได้รับการให้ค�าปรึกษาแบบภวนิยม 

(อัตถิภาวะนิยม) แบบรายบุคคลมีความเข้มแข็งในการ

มองโลกสูงกว่า เยาวชนที่ไม่ได้รับการให้ค�าปรึกษาอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้กลุ ่มทดลองที่

ได้รับการให้ค�าปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมมีระดับความ

ท้อแท้ในระยะตดิตามผลต�า่กว่ากลุม่ควบคมุอย่างไม่มนัีย

ส�าคญัทางสถติิ ทัง้น้ีเน่ืองจากการท�าการทดลองในมนษุย์

นัน้มข้ีอจ�ากดัในการทีจ่ะควบคุมกลุม่ตวัอย่างให้สมบรูณ์

ได้ กลุม่ควบคมุอาจยงัไม่ได้รับการท�าความเข้าใจให้ดพีอ

ว่า ผลจากการวิจัยนั้นไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อการประเมิน

ผลงาน ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ ประกอบกับใน

วฒันธรรมไทยน้ันการมองว่าตนเองมภีาวะท้อแท้กก่็อให้

เกิดความวิตกกังวลต่อภาพลักษณ์ของตนเองในสายตา

คนอื่น ทั้งเพื่อนร่วมงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มควบคุม

บางคน กล่าวว่ากังวลต่อคะแนนโดยเฉพาะหัวหน้าหอ

ผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ประเมินขั้นความดีความชอบในรายปี

ของตนเอง และรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่ผิดปกติจาก

คนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบวัด การตอบแบบวัดในรอบหลัง

จึงพยายามตอบให้ตนเองมีระดับความท้อแท้ลดลง

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้
บุคลากรโดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์สามารถน�าโปรแกรมการให้ค�าปรึกษา

แบบอัตถิภาวะนิยมไปใช้กับพนักงานที่ท�างานกับผู้รับ

บริการ เพื่อลดความท้อแท้ในบุคคลนั้นๆได้

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาผลการให้ค�าปรึกษาทฤษฎีอัตถิภาวะ

นิยมต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น คุณค่าแห่งตนเอง ความเชื่อ

มั่นในตนเอง ความสอดคล้องในการมองโลก ความมุ่ง

หวังในชีวิต และการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆเพ่ือให้

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�านวน 24 ครอบครัวเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า แนวทางที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมให้บุตรมี

พฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ 1. การเลือกหนังสือที่เหมาะสม 2. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 3. การเปิดโอกาสให้

ลูกได้เลือกหนังสือ ที่ตนเองชื่นชอบ 4. การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้บุตรหลาน 5. การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม  

และ 6. การยกตัวอย่างความส�าเร็จหรือประโยชน์จากการอ่าน กิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมให้

บุตรมีพฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ 1. การกระตุ้นพัฒนาการในช่วงตั้งครรภ์ 2. การกระตุ้นพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ 

3. การใช้เวลาในการอ่านหนังสอืร่วมกันในครอบครวั และ 4. การพาบตุรหลานไปร้านหนงัสอืและ/หรือห้องสมุด วธีิการ

ทีพ่่อแม่ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสรมิให้บตุรมพีฤตกิรรมรกัการอ่าน ได้แก่ 1. การเลอืกใช้สือ่ทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการ

ของบุตรหลาน 2. การให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 3. การกระตุ้นหรือการใช้สิ่งเสริมแรง และ 4. การจัดการ

พฤติกรรมเชิงบวก 

คำาสำาคัญ : 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 ประจ�าปีการศึกษา 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

บทนำา
การอ ่านถือเป ็นทักษะส�าคัญที่ช ่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนและสังคมให้ดีขึ้น ทั้งน้ีเพราะการ

อ่านเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้าง

องค์ความรู ้และวิถีแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถน�าไปใช้

ใน การด�ารงชีวิต (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2548) แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายเร่งด่วนในการ

ด�าเนินการส่งเสริม การอ่านอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบัน

กย็งัพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยงัขาดวฒันธรรมในการอ่าน 

เห็นได้จากการส�ารวจพฤติกรรมการอ่านของคนไทยท่ี

มีอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่าตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2546 คนไทย

อ่านหนังสือเฉลี่ยปีละประมาณ 8 บรรทัด และยังพบอีก

ว่าจ�านวนของคนไทยอ่านหนังสือลดลง เวลาที่ใช้ใน การ

อ่านหนังสือก็ลดลง กล่าวคือในปี พ.ศ. 2548 พบว่าคน

ไทยอ่านหนังสือคิดเป็นร้อยละ 69.1 และใช้เวลาในการ

อ่านหนงัสอื 46 นาทต่ีอวัน ในปี พ.ศ. 2551 จ�านวนของ

คนไทยอ่านหนงัสอืลดลงเหลือร้อยละ 66.3 และใช้เวลาใน

การอ่านหนังสือเหลือเพียง 39 นาทีต่อวัน นอกจากนี้ใน

ปี พ.ศ.2551 ยงัมผีลส�ารวจพบอกีว่าอตัราการซ้ือหนงัสอื

ของคนไทย 2 เล่ม/คน/ปีหรอืร้อยละ 0.22 ของรายได้ต่อ

หัว อัตราการอ่านหนังสือของคนไทยเฉลี่ย 5 เล่มต่อคน

ต่อปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์

และสหรฐัอเมรกิาทีพ่บว่าประชาชนของประเทศดงักล่าว

อ่านหนังสือ 17 และ 50 เล่มต่อคนต่อปีตามล�าดับ จะ

เห็นได้ว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยกว่าต่างประเทศ อย่าง

ชดัเจน อกีท้ังเมือ่พิจารณาถงึสถติกิารใช้ห้องสมดุกพ็บว่า

คนไทยกว่า 3% ท่ีเข้าห้องสมดุประชาชนเพียง 1 คร้ังต่อปี  

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553: ออนไลน์) 

จากผลการส�ารวจข้างต้นส่งผลให้รัฐบาลต้อง

เร่งส่งเสรมิการอ่าน ก�าหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 

โดยก�าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการ

อ่านและก�าหนดให้ปี พ.ศ.2552 – 2561 เป็นทศวรรษ

แห่งการอ่านโดยมีการก�าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริม

การอ่านเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเป็นกลไกขับ

เคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม 

พร้อมทั้งมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการส่งเสริม

การอ่านดังนี้ 1). ประชากรวัยแรงงานท่ีเป็นผู้รู้หนังสือ

ในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจ�าวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

97.21 เป็น 99.2 2). ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่

สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.64 เป็น

ร้อยละ95 3). ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้นจากปีละ 

5 เล่มต่อคน เป็นปีละ 10 เล่มต่อคน 4). แหล่งการอ่าน

ได้รับ การพัฒนาและเพิ่มจ�านวนให้สามารถจัดบริการได้

ครอบคลมุทุกต�าบล/ชมุชนอย่างท่ัวถงึและมคีณุภาพและ 

5). การสร้างภาคเีครอืข่ายการอ่านเพือ่ปลกูฝังนสิยัรกัการ

อ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (หนังสือพิมพ์

ทาว์นยูเอสเอ, 2554: ออนไลน์)

ผลจากที่รัฐให้ความส�าคัญและ มีการก�าหนด

มาตรการต่างๆในการส่งเสริมการอ่านเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
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ประชากรของประเทศให้มคีณุภาพยิง่ขึน้ จึงเกดิโครงการ

ส่งเสริมการอ่านมากมายในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย 

ชุมชน อาทิ โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ใน

ห้องสมดุประชาชน โครงการห้องสมดุประชาชนเคลือ่นที่ 

โครงการส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ โครงการ

ส่งเสริมการอ่านและรักการเรียนรู ้ ซึ่งจัดโดยภาครัฐ 

(สถาบันพระปกเกล้า, 2553)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นโรงเรียนหนึ่งที่

มีโครงการส่งเสริมการอ่านทั้งที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ

ของรัฐบาล องค์กรเอกชนที่เข้ามาจัดกิจกรรม โครงการ

ที่ปรากฏเด่นชัดและเป็นรูปธรรมคือโครงการพัฒนา

คุณภาพห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน

ปี พ.ศ. 2553 และจากผลงานล่าสุดในปี พ.ศ. 2554 

ทางโรงเรียนได้จัดโครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน

ในโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกรัก

การอ่านเพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้

ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตน มีการประกวด 

แข่งขัน แสดงความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้  

การค้นหาสุดยอดนักเรียนที่มีศักยภาพด้านการอ่าน 

มีการประสานความร่วมมือไปยังครอบครัวให้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการ

สนบัสนนุบตุรหลานเข้าร่วมประกวด แข่งขนั รวมทัง้ร่วม

แสดงความสามารถด้านการอ่าน จากกิจกรรมในโครงการ

ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองได้ทราบเก่ียวกับการด�าเนินงานและ

ขอความร่วมมือพ่อแม่หรอืผูป้กครองเข้าร่วมโครงการดงั

กล่าว โดยทางโรงเรยีนแจ้งเกณฑ์ต่างๆไปยงัผู้ปกครองให้

มกีารเตรยีมนกัเรยีนให้เข้าร่วมโครงการและในแต่ละปีจะ

มีนักเรียนในแต่ละห้องเรียนได้รับเกียรติบัตร/รางวัลหนู

น้อยนักอ่าน ถือเป็นขวัญและก�าลังใจส�าหรับนักเรียนที่

ได้รับรางวัลจากความขยันพากเพียร (ลินลดา เชาว์มนัส, 

2554, หน้า 33-43) 

จากการด�าเนินงานของโครงการตามรอยพ่อขอ

เป็นนักอ่านซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพห้อง

สมดุเพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน ของโรงเรยีนอนบุาล

เชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทาง กิจกรรม 

วิธีการ ที่ครอบครัวใช้ในการส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรม

รักการอ่าน เพื่อเป็นข้อมูลส�าคัญในการวางแนวทางเพื่อ

ส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมรักการอ่านต่อไป โดยใน

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของ

ครอบครวันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1โรงเรยีนอนบุาล

เชยีงใหม่ครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้กรอบแนวคดิในการศึกษาค้นคว้า 

3 ทฤษฎี ดังนี้ 1. ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจของเพียเจย์ 

(Piaget’s Cognitive Theory) 2. ทฤษฎีการเรียนรู้

แบบลงมือกระท�าของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant 

Conditioning Theory) และ 3.ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สังคมของแบนดูร่า (Bandura’s Social Cognitive 

Theory)

วิธีการวิจัย
กลุ ่มตัวอย ่างท่ีใช ้ในการวิจัย คือ พ ่อแม ่

ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ

รางวัลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านของ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ�านวน 24 ครอบครัว เก็บ

ข้อมูลโดยใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือศึกษา

แนวทาง กิจกรรม วิธีการท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ใน

การส่งเสรมิให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมรกัการอ่าน ตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านที่มีความช�านาญ

ด้านจิตวิทยาเด็กและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ส�าหรับเด็ก

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ เพื่อบรรยายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และ

การวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือสรุปแนวทาง กิจกรรม วิธีการ 

ที่พ่อแม่/ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมให้บุตรมีพฤติกรรม

รักการอ่าน
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรัก

การอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ครั้งนี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่

ชัดเจนยิง่ขึน้ในการอธบิายรปูแบบการส่งเสรมิพฤติกรรม

รักการอ่านที่พ่อแม่ใช้ใน การส่งเสริมให้นักเรียนมี

พฤติกรรมรกัการอ่าน ซึง่ผูวิ้จัยได้น�าเสนอผลการวิจัยและ 

การอภปิรายผลการวจัิย โดยจ�าแนกประเดน็ตามแนวทาง

กจิกรรมและวธิกีารทีพ่่อแม่ใช้ในการส่งเสรมิพฤตกิรรมรกั

การอ่านของบุตรหลาน ดังนี้

1. แนวทางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ในการ

ส่งเสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน

จากผลการศึกษาพบว่าแนวทางในการที่พ่อแม่

และผู้ปกครองใช้ในการส่งเสรมิให้บตุรหลานมพีฤตกิรรม

รักการอ่านมี 6 ประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1. การเลือกหนังสือที่เหมาะสม จัดเป็นแนวทาง

ที่ส�าคัญเน่ืองจากหนังสือเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางที่จะ

ท�าให้บุตรหลานเกิดทัศนคติที่ดี กล่าวคือถ้าพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองสามารถเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและ

ตรงตามความสนใจของบุตรหลานก็จะท�าให้บุตรหลาน

มีความรู้สึกว่าหนังสือเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ

อย่างไรก็ตาม การเลือกหนังสือที่เหมาะสมพ่อแม่หรือผู้

ปกครองต้องพิจารณาเรื่องราคาร่วมด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก

ความสนใจของเด็กจะปรบัเปลีย่นไปตามวัย กล่าวคือเมือ่

อายุของเด็กเพิ่มขึ้นความรู้ที่เด็กต้องการจะเรียนรู้ก็จะ

ต้องมากข้ึนตามไปด้วย จากผลของการศกึษายงัให้ความ

ส�าคัญในส่วนของส�านักพิมพ์หรือ โรงพิมพ์ ทั้งนี้เพราะ

หากพ่อแม่หรอืผูป้กครองเลอืกส�านกัพมิพ์หรือโรงพมิพ์ที่

น่าเช่ือถอื มกีารตรวจสอบอกัษรโดยบรรณาธกิารจะส่งผล

ให้บุตรหลานได้เรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง

2. การจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีความส�าคัญ

ต่อการสร้างบรรยากาศท่ีกระตุน้ให้บตุรหลานรกัการอ่าน 

กล่าวคือหากพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีมุมหนังสือภายใน

บ้านจะท�าให้บุตรหลานสามารถหยิบหนังสือมาอ่านได้

อย่างไม่ยุ่งยาก การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย มีประเสริฐ (2552, 

หน้า 100-107) พบว่า การจะท�าให้เกดิพฤตกิรรมรกัการ

อ่าน การจัดบรรยากาศให้มีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด 

สงบมีการจัดเก็บหนังสือเป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย มี

กิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือบ่อยคร้ัง ส่งผลให้นักเรียนเกิด

ความสนใจในการอ่านมากถึงร้อยละ 94.99 

3. การเปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกหนังสือที่ตนเอง

ชืน่ชอบ กล่าวคอืพ่อแม่หรอืผูป้กครองควรให้บตุรหลาน

สามารถเลือกหนังสือที่ตนเองช่ืนชอบอย่างอิสระตาม

ความสนใจ บตุรหลานจะรูส้กึว่าไม่ถกูบงัคบัหรอื ยดัเยยีด

ให้ชื่นชอบ การมีโอกาสเลือกหนังสือด้วยตนเองจะท�าให้

บุตรหลานรู้สึกว่าตนเองมีอ�านาจ จากจุดเด่นดังกล่าว

สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจย์ นักจิตวิทยาพัฒนาการ

ทางสตปัิญญา กล่าวว่าเดก็ในแต่ละช่วงวยัจะม ีการเจรญิ

เติบโตของพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกันไป วัย

เดก็มกัจะชอบยดึตนเองเป็นศูนย์กลางเมือ่ใดกต็ามท่ีเดก็

มโีอกาสได้เลอืกกระท�าในสิง่ทีต่นเองชอบจะส่งผลให้เดก็

เกิดความภาคภูมิใจตนเอง เกิดความประทับใจ ความ

ฝังใจกับสิ่งท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ให้โอกาสเสมือน

กับการสร้างความเช่ือมั่นในตัวของบุตรหลานและกล้าท่ี

สร้างโอกาสให้ตนได้เลอืกกระท�าสิง่ต่างๆต่อไปในอนาคต 

(จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์, 2555: 6)

4. การปลกูฝังนสิยัรกัการอ่าน เป็นสิง่ทีส่�าคัญอกี

ประการหนึ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษ 

กล่าวคือควรเร่ิมต้นต้ังแต่สร้างนิสัยอายุน้อยๆยิ่งเร่ิมเร็ว

มากเท่าไหร่ยิ่งส่งผลดีส�าหรับบุตรหลานมากเท่านั้นและ

ในส่วนของการศกึษาครัง้นีเ้หน็ว่า ควรเริม่ต้นตัง้แต่วยั 1 

ขวบครึ่ง ด้วยเหตุเพราะวัยดังกล่าวมีการพัฒนาการทาง

สมองหรือทางสติปัญญาเร็วมาก เด็กวัยนี้จะช่างจด ช่าง

จ�า ช่างถาม มีความอยากรู้อยากเห็นและเด็กมักจะเร่ิม

ต้นถามด้วยค�าถามว่า “ใคร” “ท�าไม” ค�าถามดังกล่าว

สอดคล้องกบัทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของเพยีเจย์ 

(Ingleby, 2010, P.83) ที่อธิบายว่าความรู้ความเข้าใจ
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ของเด็กวัยนี้จะมีการจัดระเบียบของเชาว์ปัญญาและมี 

การปรบัโครงสร้างท่ีจะก่อให้เกดิความรูค้วามเข้าใจสมอง

ของเด็กเล็กๆ จะรับประสบการณ์ เรื่องราวและข้อมูลเข้า

มาสะสมไว้ จากนัน้เมือ่โตขึน้สมองจะเกดิการปรบัให้เกดิ

พฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากการเริ่มต้นปลูกฝังนิสัย

รักการอ่านตั้งแต่บุตรหลานอายุน้อยๆ แล้ว สิ่งที่พ่อแม่

หรือผู้ปกครองควรลงมือกระท�า คือ การกระตุ้นให้บุตร

หลานอ่านหนังสือ กล่าวคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองควร

ให้บุตรหลานได้ยิน ได้ฟังการเล่านิทานเพราะพัฒนาการ

ทางภาษาของเด็กจะเร็วมาก พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจ

จะต้องเสรมิทักษะการฟังให้มากขึน้ การฟังจะน�าไปสูก่าร

เข้าใจเหตุและผลตามข้อมูลที่เด็กมีอยู่อย่างจ�ากัด(วารุณี 

ภูวสรกุล, 2554, หน้า 118-119) และสืบเนื่องจาก

นโยบายกระตุ ้นสังคมรักการอ่านของรัฐโดยสุดใจ 

พรหมเกดิ ผูจ้ดัการแผนงานสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน 

สสส.กล่าวสนับสนุนว่า ถ้าจะส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือ

ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 0-6 ปี จนถึงช่วง 6-9 ปีจะท�าให้เด็ก

รัก การอ่านตลอดชีวิต (สุดใจ พรหมเกิด, 2554)

5. การเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมในการอ่าน

หนังสือ โดยแนวทางดังกล่าวนี้มีความส�าคัญอย่างย่ิง 

กล่าวคือหากบุตรหลานเห็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองอ่าน

หนังสือให้เห็นเป็นประจ�า บุตรหลานจะเลียนแบบและท�า

ตาม ดงัทีท่่าน ว.วชิรเมธี (2555, หน้า 9-10) ได้กล่าวถึง

ตนเองว่า เหตุผลที่ท�าให้ท่านมีอุปนิสัยชอบอ่านหนังสือ

มาต้ังแต่เด็กเพราะโยมแม่ของท่านเปรียบเสมือนส�านัก

ข่าว เป็นแหล่งรวมความรู้ของหมู่บ้าน เวลาของโยมแม่

จึงเป็นเวลาแห่งความคิด ส่วนโยมพ่อมักจะสอนทักษะ

ชีวิต วิธีการสอนของโยมพ่อคือการเล่านิทานที่ท่านแต่ง

ขึน้เองให้ลกูฟังทีส่�าคญัมวีธิกีารสอนโดยการท�าให้ท่านดู

เป็นแบบอย่าง ในส่วนของโยมพีส่าวท่านนีม้อีทิธพิลมาก

ที่สุดในครอบครัวเรื่องการอ่าน เพราะโยมพี่สาวเป็นนัก

อ่าน ชอบอ่านหนังสอื ส่งผลท�าให้ตวัท่านเองอ่านหนงัสอื

ได้คล่องและมนิีสยัรกัการอ่านมาตัง้แต่เดก็ ซึง่สอดคล้อง

กับทฤษฎีการเรียนรู้ของแบนดูร่า (Weiten, Dunn, & 

Hammer, 2009, PP. 48-50) ทีส่รปุไว้ว่า ตวัแบบไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่ได้จากการสังเกตเพียงอย่างเดียวแต่จะ
เริม่ต้นจากการลงมอืกระท�าตามเงือ่นไขไปพร้อมกนัด้วย 
ดงันัน้ในการพฒันาบคุลิกภาพของเดก็ให้มพีฤตกิรรมรกั
การอ่าน พ่อแม่หรือผู้ปกครองจ�าเป็นต้องพัฒนาตนเอง
ให้เป็นแบบอย่างในด้านการอ่านเช่นกัน 

6. การยกตัวอย่างความส�าเร็จ/ประโยชน์จาก
การอ่านมีความส�าคัญต่อ การส่งเสริมพฤติกรรมรักการ
อ่าน กล่าวคือการท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองยกตัวอย่าง
ของกลุ่มอาชีพในแต่ละอาชีพท้ังท่ีประสบความส�าเร็จ
จากการอ่านและไม่อ่านหนังสือให้บุตรหลานได้เห็น
ภาพของอนาคตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรจะท�าให้
บุตรหลานเกิดมุมมองทางด้านสังคมท่ีแตกต่างกันใน
เร่ือง ฐานะ ต�าแหน่ง และการยอมรับทางสังคม ซ่ึงผล
ของการศึกษาสอดคล้องกับชนะชัย ศรีชาพันธุ์ ที่กล่าว
ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความส�าเร็จจากการ
มีพฤติกรรมรักการอ่าน และพฤติกรรมดังกล่าวนี้ได้มา
จากการที่ครอบครัวมักจะยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบ
ความส�าเร็จหรือน�าตัวอย่างจากหนังสือมาให้อ่านแล้วจะ
น�ามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองจนกระทั่งสามารถเป็น
ผู้ท่ีถ่ายทอดประวัติชีวิตของตนเองผ่านหนังสือเร่ืองปั้น
ลูกให้เป็นแชมป์ อีกทั้งยังได้สืบทอดกระบวนการเหล่า
น้ีไปยังลูกๆของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา 
ประดษิฐ์ (2550, หน้า 23-24) ทีศึ่กษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความส�าเร็จด้านการส่งเสริม การอ่าน พบว่าพ่อแม่เป็น
ผูม้อีทิธพิลมากท่ีสดุท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีจะเป็นผูช้ี้
แบบอย่างความสมัพนัธ์ การแสดงอารมณ์ในสถานการณ์
ต่างๆการพยายามรูแ้ละแก้ไขปัญหาชวีติหรอืการพยายาม
เลี่ยงปัญหาที่ควรแก้ไข เป็นต้น 

2. กิจกรรมที่พ่อแม่หรือผู ้ปกครองใช้ใน 
การส่งเสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน

กจิกรรมท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองใช้ในการส่งเสริม
ให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน (Activity) พบว่า
มีกิจกรรมที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ในการส่งเสริมการ
อ่าน 4 ประเด็นดังนี้
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1. การกระตุ้นพัฒนาการในช่วงต้ังครรภ์ 

เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญส�าหรับมารดาที่ตั้งครรภ์เป็นอย่าง

มากนั่น หมายถึงการได้เริ่มต้นดูแลบุตรในครรภ์และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะท�าให้บุตรหลานมีพฤติกรรม

รัก การอ่านเมื่อโตขึ้นนั้น พ่อแม่และผู้ปกครองควร

จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาหาความรู้ถึงวิธีการดูแลบุตร

ในครรภ์ กล่าวคือพ่อแม่ผู้ปกครองควรเข้ารับการฝาก

ครรภ์พร้อมท้ังการปฏิบัติตามค�าแนะน�าเพื่อให้มีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งมารดาและบุตรในครรภ์ อัน

ได้แก่ การออกก�าลังกายที่เหมาะสมและการรับประทาน

อาหารที่ให้ได้สารอาหารที่สูงและเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้

บุตรในครรภ์มีพัฒนาการที่ปกติและเจริญเติบโตสมบูรณ์

ไปตามอายุครรภ์ตลอด 9 เดือนจนถึงก�าหนดคลอด 

นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น การพูดคุย

กับบุตรในครรภ์ กิจกรรมการอ่านหนังสือพร้อมใช้มือลูบ

ที่ท้อง การเปิดเพลงให้ลูกฟัง จากผลการวิจัยของ Leon 

Thurman (อ้างใน นฤมล เปรมปราโมทย์, 2552) ชาว

สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้ฟังเพลงอย่าง

สม�่าเสมอ เมื่อคลอดทารกออกมา ทารกจะมีพัฒนาการ

ด้านร่างกายและไอคิวสูงกว่าทารกที่ไม่ได้ฟังเพลง แต่

การวิจัยไม่ได้ระบวุ่าต้องเป็นเพลงคลาสสคิเท่านัน้และยงั

มีผลงานวิจัยของ Thomas R. Verny (อ้างใน นฤมล 

เปรมปราโมทย์, 2552) ซึ่งเป็นจิตแพทย์จากมหาวิทยา

ลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

พัฒนาการเด็กในสหรัฐอเมริกา พบว่าแม่ที่เคยร้องเพลง

กล่อมเดก็ขณะทียั่งต้ังครรภ์ทกุวัน เม่ือเดก็คลอดออกมา 

หากร้องไห้หรืองอแงแต่เมื่อทารกได้ยินเสียงเพลงกล่อม

เด็กของแม่ท่ีแม่เคยร้องให้ฟังขณะตั้งครรภ์ ทารกจะนิ่ง

สงบลงและสนใจในเสียงเพลงกล่อมเด็กอย่างน่าอัศจรรย์ 
2. การกระตุ้นพัฒนาการเพื่อการเรียนรู้เป็น

กจิกรรมท่ีส�าคญัส�าหรบั การส่งเสริมพฤตกิรรมรกัการอ่าน 
กล่าวคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องใช้กิจกรรมที่มีความ
หลากหลายและตรงกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 
เพื่อให้ระหว่างท�ากิจกรรมนั้นบุตรหลานรู้สึกได้ถึงความ

ผ่อนคลาย สนุกสนาน ร่วมไปกบัการได้เรยีนรูท้กัษะด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาควบคู่กันไปพร้อม

กันทั้ง 4 ด้าน อาทิ การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การเล่นเกม การให้เด็กวาดรูประบายสี การให้เด็กตอบ

ค�าถามชิงรางวัล นอกจากจะท�าให้เกิดความเพลิดเพลิน

แล้วยังฝึกการกล้าแสดงออก การได้ท�างานร่วมกับผู้อื่น

ได้อีกด้วย ดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542) กล่าว

ว่าการกระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้เด็กไทยสนใจการอ่าน 

กิจกรรมควรมีลักษณะที่สร้างความเร้าใจก่อให้เกิดความ

อยากรู้อยากเห็น อยากอ่าน มีการกระตุ้นแนะน�าให้เปิด

ความคิดให้กว้าง มีการพัฒนาการอ่านจนถึงข้ันให้เด็ก

สามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้พร้อมๆไปกับการจูงใจใน

การอ่าน สอดคล้องกับสุนันทา มั่นเศรษฐ์วิทย์ (2540, 

หน้า 55) ท่ีกล่าวถึง การท่ีพ่อแม่และผู้ปกครองเป็นผู้

มีวิธีเลือกกิจกรรมโดยเน้นเน้ือหาท่ีมาใช้ใน การกระตุ้น

ความรู้หรือเสริมบทเรียนมาประกอบเพื่อให้เกิดความ

สนุกจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการ

เรียนรู้ของบุตรหลาน
3. การใช้เวลาในการอ่านหนังสือร่วมกันใน

ครอบครัว เป็นกิจกรรมท่ีส�าคัญของครอบครัวท่ีพ่อแม่
หรือผู้ปกครองควรให้เกิดขึ้น กล่าวคือการที่บุตรหลาน
และพ่อแม่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆจะเป็น การสร้าง
ความอบอุ่นในจิตใจให้เกิดขึ้น ซึ่งความอบอุ่นนี้จะเป็น
รากฐานของความเข้มแข็งทางจิตใจส�าหรับบุตรหลานท่ี
จะต้องใช้ชีวิตในการเผชิญปัญหาในอนาคตที่ในปัจจุบัน
เรียกว่าการมีต้นทุนชีวิตท่ีสูง โดยเฉพาะการมีต้นทุน
ชีวิตด้าน การอ่านมากสอดคล้องกับ กษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ท่ีได้ให้ความเห็นว่า ความรู้ความสามารถ
ของเยาวชนท่ีดมีาจากครอบครัวท่ีพ่อแม่มเีวลาให้ลกูอ่าน
หนังสือในบ้านเสริมสร้างการรัก การอ่านแต่เด็กและควร
อ่านอย่างหลากหลายแต่ถ้าพยายามสร้างแรงจูงใจในการ
อ่านและเพ่ิมเทคนิคการเรียนรู้ก็สามารถอุดช่องโหว่น้ีได้
และยังกล่าวต่ออีกว่ามีผลการวิจัยชี้เห็นว่า ครอบครัวที่
ไม่มีเวลาให้ลูก ในช่วงวัยเด็กต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ 
คอืปล่อยให้ลกูดทูวี ีสมองของเดก็จะรบัค�าศพัท์ 16 ล้าน
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ค�าแต่ครอบครวัไหนมีเวลาอยูก่บัลกู ดแูลลกู พบว่าสมอง

เด็กสามารถจดจ�าค�าได้ถึง 45 ล้านค�า (กษมา วรวรรณ 

ณ อยุธยา, 2555)
4. การพาบุตรหลานไปร้านหนังสือและห้อง

สมุดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส�าคัญมากของการส่งเสริม
ให้บุตรหลานมีนิสัยรักการอ่าน กล่าวคือหากพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองได้มีโอกาสพาบุตรหลานไปร้านหนังสือหรือ
ห้องสมุดจะท�าให้บุตรหลานรู้จักร้านหนังสือ รู้จักห้อง
สมุด รู้วิธีในการค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งจะรวม
ไปถึงการได้รู้กฎระเบียบกติกาของแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ไปพร้อมๆกัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมี การรายงานผล
ของการส�ารวจของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ
อ่าน สสส. และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่พบว่า 
ครอบครัวกว่า 1,000 ครอบครัวทั่วประเทศ มีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านระดับครอบครัวที่ปฏิบัติกันน้อยท่ีสุด
คือ การพาบุตรหลานเข้าห้องสมุด จึงพบข้อเสนอแนะ
ที่สอดคล้องกันคือ ในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมจึง
อยากเชิญชวนให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ชักชวนบุตร
หลานเข้าไปใช้บริการอ่านหนังสือและค้นคว้าเร่ืองราวที่
สนใจในห้องสมุด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้
เจอหนังสือคุณภาพดี มีความหลากหลายและมีจ�านวน
มากกว่าหนังสือที่บ้านทั้งยังเป็นการฝึกเด็กให้มีความ
รับผิดชอบ มีวินัยในการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งขณะนี้ห้อง
สมุดต่างๆได้มีการพัฒนาไปมาก บางห้องสมุดได้มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านในช่วงวันหยุดและปิดเทอม
ร่วมด้วย (สุดใจ พรหมเกิด, 2555)

3. วธิกีารทีพ่่อแม่หรอืผูป้กครองใช้ใน การส่ง
เสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน

วิธีการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้ใน การส่งเสริม
ให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรัก การอ่าน มี 4 ประเด็นที่
ส�าคัญดังนี้

1. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของบุตรหลานจดัเป็นกระบวนการทีส่�าคญัต่อการส่งเสรมิ
พฤติกรรมรกัการอ่านกล่าวคอื สือ่ทีพ่่อแม่หรอืผู้ปกครอง
เลือกใช้ควรให้มีความเหมาะสมกับวัยของบุตรหลาน

จะท�าให้บุตรหลานไม่เกิดความรู้สึกเบื่อง่าย ก่อให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ดังที่หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2553)ได้
ให้ค�าแนะน�าว่า เด็กอายุ 0-12 เดือนพัฒนาการของเด็ก
จะเน้นเรื่องการมอง การจับ สื่อที่ใช้ต้องเกี่ยวข้องกับการ
มอง การฟัง การดดู การกดัหรอืสิง่ทีเ่ดก็จะสามารถน�าเข้า
ปากได้ เช่น โมบาย กระดิ่ง กระจกยางส�าหรับกัดเป็นต้น 
อายุระหว่าง 1-2 ปี เด็กจะเริ่มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปพร้อมๆ กัน เด็กวัยนี้จะ
ชอบขีดเขียน ชอบจับต้องเพื่อส�ารวจความแตกต่างของ
พ้ืนผิว สื่อท่ีใช้อาจจะเป็นสีเทียนส�าหรับขีดเขียน ค้อน
ตอกพลาสติก รวมไปถึงตุ๊กตา รถยนต์ แท่งไม้เล็กๆ
ส�าหรบัการต่อเตมิ หรอืของเล่นนุม่ๆ เป็นต้น ส่วนในเด็ก
ท่ีมีอายุต้ังแต่ 3ขวบขึ้นไป เด็กจะเร่ิมพัฒนาทักษะทาง
สังคมเด็กมักจะชอบอยู่กับพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด เด็กจะ
รูจ้กัเล่นมากขึน้และการเล่นจะเน้นเรือ่งการเรยีนรูเ้รือ่งการ
ใช้ชีวิต อาทิ การปรับตัว สื่อที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควร
ใช้ส�าหรบัเดก็วยันีคื้อ การจบัคูส่ิง่ของ ภาพสตัว์ทีเ่หมอืน
กนั การสร้างการประดษิฐ์บ้านตุก๊ตา อาจใช้อปุกรณ์ง่ายๆ 
ร่วมด้วย เช่น กรรไกร ส�าหรับตัดภาพต่างๆและการใช้
การเล่าเรื่องเป็นนิทานประกอบภาพ- ตัวละครที่สร้าง
ขึ้น อย่างไรก็ดีหากพ่อแม่ผู้หรือปกครองให้ความส�าคัญ
กับการเลือกสื่อให้ตรงกับพัฒนาการของบุตรหลานจะ
เป็นการป้องกันปัญหาเร่ืองการปรับตัวในเรื่องอื่นๆที่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสกุณี เกรียงชัยพร  
(2548) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
นิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนนาค
นาวาอุปถัมภ์เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อ
จดัเป็นองค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อนสิยัรกัการอ่านและยงั
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองรวมถึงครูเลือกเคร่ืองมือท่ีมา
ช่วยสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. การให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 
เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรใช้
ในการที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน  
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กล่าวคือ พ่อแม่ผู ้ปกครองต้องใช้วิธีการสังเกตบุตร

หลานซ่ึงการสังเกตน้ีคือ การรู้ว่าบุตรหลานของตนเอง

นั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนต่อการที่จะอ่าน

หนังสือ สังเกตเวลาที่บุตรหลานผ่อนคลายกับภารกิจ

หลายๆอย่างที่จะไม่ส่งผลต่อความเครียดเมื่อเราจะ

เลือกใช้หนงัสอืหรอืรูจ้กัทีจ่ะเลอืกเวลาให้เหมาะกบัความ

ต้องการของบุตรหลานต่อการอ่านหนังสือ จากนั้นพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองก็จะได้ค�าตอบว่าเวลาใดบุตรหลาน

สนใจและอยากอ่านหนังสือมากที่สุด ถือว่าเวลาน้ันคือ

เวลาที่เหมาะสม พ่อแม่จะต้องรีบตอบสนองทันทีให้บุตร

หลานเกิดความพึงพอใจ ไม่ได้เป็นการบังคับหรือขู่เข็ญ

ให้อ่านหนังสือ เพราะหากเกิดจากการบังคับจะส่งผลต่อ

ความเครยีดท�าให้การอ่านทีน้่อยลงหรอืไม่ชอบอ่านไปใน

ที่สุด สอดคล้องกับศุภรางค์ อินทุณห์ (2553, หน้า 8) 

ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและปัจจัยเชิงผล

ด้านการจดัการกบัความเครยีดของพฤติกรรมรกัการอ่าน 

พบว่านกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมรกั การอ่านโดยทีผู่ป้กครอง

ใส่ใจในความต้องการและคอยสนบัสนนุ นกัเรยีนจะมแีรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม

ตนสูง ส่งผลให้นักเรียนมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ

อ่านหนังสือที่มีเน้ือหาที่มีสารประโยชน์มากกว่าผู้ที่มี

ลักษณะตรงกันข้าม 

3. การกระตุ้นหรือการใช้สิ่งเสริมแรง ส�าหรับ

เด็กวัยเรียน กระบวนการกระตุ้นหรือการใช้สิ่งเสริม

แรงทางบวกจะเป็นสิ่งท่ีดีที่สุดที่จะท�าให้บุตรหลาน

มีพฤติกรรมรักการอ่าน กล่าวคือการที่พ่อแม่หรือผู ้

ปกครองกล่าวชื่นชม กอด หอมแก้ม ย้ิมให้ ปรบมือ 

การให้รางวัลเป็นขนม เป็นเงินหรือของเล่นที่เด็กอยาก

ได้ เม่ือเด็กได้แสดงออกในพฤติกรรมที่เหมาะสม อาทิ 

เมื่อบุตรหลานหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเมื่อบุตรหลานยืม

หนังสือจากโรงเรียนแล้วมานั่งอ่าน การที่บุตรหลานอ่าน

หนงัสือทีซ่ือ้ให้จนจบเล่มพฤตกิรรมดงักล่าวนัน้ หากพ่อ

แม่หรือผู้ปกครองกระท�าบ่อยครั้งจะเป็นตัวกระตุ้นเสริม

ให้บุตรหลานเกิดความพึงพอใจอยากท�าบ่อยๆ เพราะ

เมื่อท�าแล้วได้รับการยอมรับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

มากกว่าการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองใช้การลงโทษ เช่น 

การเฆี่ยนตี การดุด่าว่ากล่าว การหักค่าขนม เมื่อเด็ก

ไม่อ่านหนังสือหรือไม่ท�าตามเง่ือนไขท่ีพ่อแม่หรือผู ้

ปกครองตกลงร่วมกันกับบุตรหลาน กระบวนการดัง

กล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี การเรียนรู้ของสกินเนอร์ที่

น�าเอาการเสริมแรงทางบวกมาใช้ในการปรับพฤติกรรม

ของบุตรหลาน แต่ในการน�าเอากระบวนการดังกล่าวมา

ใช้นั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรกระท�าอย่างระมัดระวัง

และควรให้บุตรหลานมีส่วนร่วมในการก�าหนดข้อตกลง/

เง่ือนไข โดยเน้นให้เด็กเป็นผู้ก�าหนดร่วมกันและมีการ

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและอายุ

ของผู้ใช้ (จิราภา เต็งไตรรัตน์, 2554, หน้า 128) ซึ่ง

กระบวนการใช้สิ่งเสริมแรงทางบวกที่ดีที่สุดคือ การใช้สิ่ง

เสริมแรงหรือการกระตุน้แบบไม่มีเงือ่นไขอันหมายถงึ การ

ท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองแสดงความรักอย่างสม�่าเสมอกับ

บุตรหลานจะท�าให้พฤติกรรมท่ีดีท่ีต้องการนั้นคงอยู่กับ

บุตรหลานได้คงทนและถาวร

4 .  ก า ร จั ด ก า รพฤติ ก ร ร ม เชิ ง บ ว ก

เป็นกระบวนการส�าคัญท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะน�ามา

ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของบุตรกล่าว

คือ การท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะท�าให้บุตรหลานมี

พฤติกรรมรักการอ่านนั้น ผู้ปกครองควรศึกษาว่าอะไร

คือองค์ประกอบท่ีจะท�าให้บุตรหลาน มีพฤติกรรมรัก

การอ่าน อาทิ การที่บุตรหลานจะต้องมีตัวแบบที่รักหรือ

ชอบการอ่าน การพาบุตรหลานไปนั่งอ่านหนังสือหรือ

ยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด พาบุตรหลานไปร้านหนังสือ

เพ่ือเลือกซื้อหนังสือท่ีบุตรหลานชื่นชอบหรืออยากได้

ตามความเหมาะสม การจัดหาเวลา การจัดตารางเวลา

ร่วมกนัส�าหรบัอ่านหนงัสอื เป็นต้น พ่อแม่หรอืผูป้กครอง

ควรเลือกพฤติกรรมง่ายๆท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองปฏิบัติ

ได้เพราะจะท�าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่รู้สึกเป็นภาระ

ที่ต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุเพราะพฤติกรรมการรักการอ่าน

ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ปกครองควร
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ใช้การสังเกตและการใช้การกระตุ้นอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น 

การพูดคุยสอบถามความรู้สึก กล่าวชื่นชม หากพบว่ามี

พฤติกรรมเริ่มไม่เหมาะสมควรหยุดและเรียนรู้ที่จะสร้าง

พฤติกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีความสุข

กับการอ่านต่อไป

นอกจากนี้พ ่อแม่ผู ้ปกครองอาจต้องสร ้าง

เครือข่ายของความร่วมมือกับครอบครัวอื่นๆหรือทาง

โรงเรียน กล่าวคืออาจมี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การเล้ียงดเูพือ่ลดความวติก ลดความคาดหวังของพ่อแม่

หรือผู้ปกครองเองทีม่ต่ีอตวับตุรหลาน ในปัจจุบนัมกัพบ

ว่า ปัญหาหลายปัญหาเกิดจากความคาดหวังของพ่อแม่

หรือผู้ปกครอง ดังที่Sandvilks Publishing Institute 

(2012) ได้ท�าการศึกษาพบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่มีความ

คาดหวังต่อบตุรหลาน ด้วยเหตุเพราะอยากให้บุตรหลาน

ฉลาดและมักเสียเวลาไปกับ การเลือกโรงเรียน เลือกครูผู้

สอน แต่ในความเป็นจรงิแล้วหากพ่อแม่หรอืผูป้กครองมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมโดยเฉพาะการ

จดัการพฤติกรรมให้บุตรหลานรกัการอ่าน สอดคล้องกบั

สกุณี เกรียงชัยพร (2548, หน้า 9) ได้กล่าวว่าการที่เด็ก

จะแสดงออกถึงพฤติกรรมอ่านหนังสือ มีความตั้งใจและ

ต้องการที่จะอ่านเป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการฝึกฝน

เป็นเวลานานจนกลายเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความ

สนใจหรือชอบที่จะอ่าน พฤติกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็น

พฤติกรรมที่ถูกจัดการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องมาแล้วจาก

ผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองอันจะส่งผลให้บุตรหลานมี

พฤตกิรรมอ่านหนังสอืทุกท่ีเมือ่มเีวลาและโอกาส มคีวาม

ต้องการจะอ่านเองโดยไม่มคีวามจ�าเป็นมาบังคบั มคีวาม

รู้สึกพอใจที่จะอ่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และ มีทัศนคติทาง

บวกเกี่ยวกับการอ่านไปตลอดชีวิต

บทสรุป 
ส�าหรับงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ

ทีพ่่อแม่ผู้ปกครองใช้ในการส่งเสรมิพฤตกิรรมรกัการอ่าน

นัน้ ประกอบด้วยแนวทางการส่งเสรมิการอ่าน 6 แนวทาง 

กจิกรรมทีใ่ช้ในการส่งเสรมิการอ่าน 4 กจิกรรมและวธิกีาร

ที่ใช้ในการส่งเสริม 4 วิธีการซึ่งในรูปแบบดังกล่าวนี้สอด

คล้องกบัทฤษฏคีวามรูค้วามเข้าใจของเพยีเจย์ (Piaget’s 

Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือกระท�า

ของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Conditioning 

Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่า 

(Bandura’s Social Cognitive Theory) 

จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรัก

การอ่านคร้ังนี้ ก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนใน

การอธบิายว่า แนวทางในการส่งเสรมิการอ่านของพ่อแม่

ผู้ปกครองนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของพ่อแม่ผู้

ปกครองต่อพฒันาการในแต่ละทุกช่วงวยัของเดก็เพือ่ให้

สามารถเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมสามารถสร้างทัศนคติท่ี

ดีหรือสร้างความสนใจของบุตรหลานในแต่ละช่วงวัยได้

อย่างเหมาะสม การสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้บุตร

หลานคุ้นเคยกับการอ่าน การเปิดโอกาสให้บุตรหลาน

สามารถเลือกหนังสือท่ีตนช่ืนชอบ การเข้าใจพัฒนาการ

เด็กรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสมในการอ่าน

หนังสือ การท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองมีกิจกรรมเข้ามาช่วยใน 

การส่งเสริมการอ่านให้กับบุตรหลาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่

มีวิธีดูแลและกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่ตั้งครรภ์ การมี

เวลาร่วมกันในการที่จะอ่านหนังสือเพ่ือสร้างบรรยากาศ

อันอบอุ่นให้กับบุตรหลานและพาบุตรหลานไปเท่ียวชม

ร้านหนังสือ ซื้อหนังสือที่บุตรหลานสนใจพร้อมทั้งให้ค�า

แนะน�าต่างๆในการเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสม

นอกจากน้ี วิธีการท่ีพ่อแม่ผู ้ปกครองใช้ยังมี

ส่วนกระตุ้นบุตรหลานให้เกิดความต้องการท่ีจะอ่าน

หนังสือจนกระทั้งเกิดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ 

การเลือกสื่อที่เหมาะสมกับวัยของบุตรหลาน การเลือก

ใช้วิธีการสอนโดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง เช่น หมั่นคอย

สังเกตบุตรหลานถึงความพร้อมต่อการอ่านหนังสือ 

คอยให้ก�าลังใจ กล่าวชื่นชม เมื่อบุตรหลานอ่านหนังสือ

และเป็นตัวแบบท่ีเหมาะสมให้กับบุตรหลาน เพราะ

ตัวแบบที่ใกล้ชิดมากที่สุดจะเป็นตัวแบบที่ดีที่สุดคือ  
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ตัวแบบของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ผู้สอนหรืออาจ

เลือกใช้ตัวแบบจากสื่อหรือบุคคลที่ประสบความส�าเร็จ

ในอาชีพอันเกิดจากการมีพฤติกรรมรักการอ่าน ในขณะ

เดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองอาจต้องสร้างเครือข่ายส�าหรับ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเรียนรู้ปัญหา ลดภาวะ

ความเครียดและความคาดหวังที่มีต่อตัวบุตรหลานได้

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้
ข้อเสนอแนะสำาหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรเริ่มสนใจเรื่องการ

เลี้ยงดบูุตรหลานโดยใช้พัฒนาการช่วงวัยเป็นตัวก�าหนด 

ดังนี้ 

1.1 ระยะตั้งครรภ์ – แรกเกิด 

ระยะของการตั้งครรภ์ 9 เดือนจนกระท่ัง

คลอด พ่อแม่ควรใส่ใจเป็นพเิศษด้วยกจิกรรมทีใ่ช้กระตุน้

พฒันาการทางสมอง อนัได้แก่ การฟังเพลงคลาสสคิหรอื

เพลงที่คุณแม่ชื่นชอบฟังแล้วให้ความรู้สึกสบายพร้อม

ทั้งใช้มือลูบสัมผัสท่ีท้องไปกับการพูดคุยกับทารกใน

ครรภ์อาจให้พ่อมีส่วนร่วมใน การพูดคุยและสัมผัสร่วม

ด้วย การอ่านออกเสียงส�าหรับหนังสือนิทานหรือหนังสือ

ที่ตนเองชื่นชอบหรือจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้

การเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่ เพราะจะช่วยลดความ

ตึงเครียดระหว่างการตั้งครรภ์ได้ดี

1.2 ระยะแรกเกิด – 1 ปี 

ส�าหรับระยะนี้ พัฒนาการทางร่างกายและ

สมองจะจดจ�าเร็วมาก พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรหาของ

เล่นที่ส่งเสริม การมองเห็น การหยิบจับ สัมผัส ไขว่คว้า

รวมไปถงึการจดัหาหนังสือนทิานมาอ่านให้เด็กฟัง อาจมี

การเปิดเสียงนิทานหรือเสียงเพลงประกอบ 

1.3 ระยะ 1 - 3 ปี

เด็กในวัย1-3 ปีนี้เด็กจะสนใจสิ่งแวดล้อม

มากข้ึน พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรหากิจกรรมให้เด็กได้

ลงมือกระท�าหรือปฏิบัติ เช่น การเล่นของเล่นที่มีเสียง 

การขีดเขียน การวาดภาพ และที่ส�าคัญหาหนังสือนิทาน

ท่ีมีภาพมาอ่านให้ลูกฟังด้วยการใช้น้ิวช้ีตามภาพและตัว

หนังสือไปพร้อมกับเสียงที่แตกต่างกันของตัวละคร จะ

เป็นการเพ่ิมความสนุกสนานและท�าให้บุตรหลานอยาก

ที่จะฟังและพูดตามจากสิ่งที่ได้ฟัง

1.4 ระยะ 4 - 6 ปี

ส�าหรับเด็กในวัย 4 – 6 ปี ความสนใจสิ่ง

ต่างๆมากขึ้น ระยะน้ีเด็กจะเริ่มอ่านตามสิ่งที่ได้ยินและ

เรียนรู้การท่องจ�า การสะกดค�าไปพร้อมๆกันการเรียนรู้ 

เรือ่งความหมายของค�า เด็กอาจรูส้กึเบือ่ได้ง่ายต่อวธิกีาร

เดิมๆท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองปฏิบัติ สิ่งท่ีพ่อแม่หรือผู้

ปกครองควรกระท�า คือ จัดหาหนังสือเล่มใหม่ๆมาอ่าน

ให้บุตรหลานฟัง อาจพาไปเที่ยวห้องสมุดที่มีการจัดมุม

ส�าหรับเด็ก พาไปมุมหนังสือส�าหรับเด็กในร้านหนังสือ

เพ่ือให้เดก็ได้เลอืกดหูนงัสอืท่ีมภีาพการ์ตนูตามสมยันยิม 

นอกจากนีพ่้อแม่หรอืผูป้กครองควรให้ การดแูลอย่างใกล้

ชดิ บตุรหลานอาจมคี�าถามและต้องการค�าตอบทันที และ

แม้ว่าบตุรหลานของท่านจะอ่านหนงัสอืเองได้ การนัง่อยู่

กับบุตรหลาน การกล่าวค�าชมการหอมแก้มหรือแม้แต่

การให้รางวลัเป็นขนม ส�าคญัมากท่ีพ่อแม่หรอืผูป้กครอง

ไม่ควรละเลย

2. พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรประพฤติตนหรือ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยใช้การอ่านเป็นการแสวงหา

ความรู้อย่างสม�่าเสมอ เพราะส่ิงท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ปฏบิตัถิอืได้ว่าเป็นสิง่แวดล้อมทางตรงส�าหรบับตุรหลาน

มากกว่าการออกค�าสัง่ให้ปฏบัิตโิดยไม่เคยเหน็พ่อแม่หรือ

ผู้ปกครองปฏิบัติให้เห็นก่อน

3. พ่อแม่หรือผู ้ปกครองควรสร้างเครือข่าย

ผู้ปกครองหรือให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในโรงเรียน

ในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของบุตรหลาน

ในทิศทางเดียวกัน พร้อมท้ังต้องสนับสนุน แลกเปลี่ยน 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนในเรื่องการจัด

กิจกรรมต่างๆอย่างสม�่าเสมอ
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การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา*
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in Burapha University
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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้น้ีมจุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบเทียบ สภาพ และปัญหา การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภทการศึกษา 

และศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวนรวม 136 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว One-Way ANOVA และเปรยีบ

เทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย 

2. เปรียบเทียบสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน จ�าแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการ

จดัประเภทการศกึษา แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิยกเว้นจ�าแนกตาม สถานภาพของบคุลากรและการจดั

ประเภทการศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

3. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นในส่วนของการจัดเก็บเอกสารที่มีการ

เรียกเก็บหลายครั้ง และขาดการสื่อสารเกี่ยวกับงานประกันท่ีชัดเจน และเปรียบเทียบปัญหา จ�าแนกตามฝ่ายงาน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพาทั้ง 4 ด้าน คือ จัดทีมงานท�าหน้าที่ด�าเนินการด้านการประกันคุณภาพเฉพาะท่ีมีความรู้ความเข้าใจอย่างดี 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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หน่วยงานอื่นเพียงแต่ส่งข้อมูลดิบให้ตามค�าร้องขอ ส่วนการด�าเนินการจัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นหน้าที่ของ

ทีมประกัน หลังจากน้ันควรน�ามาน�าเสนอให้บุคลากรได้รับทราบผลการด�าเนินงานตามผลที่เกิดในแต่ละพันธกิจ

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.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การประกนัคณุภาพ มคีวามเป็นมาจากภาคธรุกิจ

และอตุสาหกรรมก่อน แล้วจึงพฒันามาสูร่ะบบการศกึษา 

โดยเริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุคก่อนสงครามโลก

ครั้งที่สอง ในตอนแรกนั้นเน้นเฉพาะการประกันผลผลิต

ทางอุตสาหกรรม (Industrial Products) และเน้นการ

ควบคุมทางสถิติ (รุ่ง แก้วแดง, 2544, หน้า 10) และ 

เดมมิ่ง (Deming) ได้น�าระบบวงจรคุณภาพ (Quality 

Control Circles: QCC) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 

4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การ

ตรวจสอบ และการปรับปรุง ไปใช้ในระบบอุตสาหกรรม

ของประเทศญี่ปุ่น และประสบผลส�าเร็จอย่างมาก ต่อมา

ประเทศในยุโรปได้น�าระบบการประกันคุณภาพท่ีเรียกว่า 

ISO (International Standard Organization) มาใช้ใน

อุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงเป็นระบบการพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพและการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานโดย

องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ และระบบการพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพ ได้ถกูน�าไปใช้กบักิจการหลายประเภท
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รวมทั้งระบบการศึกษาด้วย (ปัญญา ปรางค์ทอง, 2545, 

หน้า 1-2) การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกระบวนการ

หรอืกลไกทีด่�าเนินการเพือ่ให้เกดิการรกัษา ปรบัปรงุ และ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเน้นการประกันคุณภาพของกระบวนการ

บริหารและการให้บริการทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผู้ส�าเร็จการ

ศึกษา และเชื่อถือคุณภาพของโรงเรียน ระบบการบริหาร

ที่ให้ความส�าคัญกับการวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหา มีการก�ากับ ควบคุมตรวจสอบการด�าเนินการ

ทุกขั้นตอน มีการรักษา ปรับปรุง พัฒนากระบวนการ

ท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานทุกส่วนของโรงเรียน

ด�าเนินการไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล จึงเรียกว่าเป็นระบบการประกันคุณภาพการ

ศึกษา (Vroman & Luchsinger, 1994, p. 329)

จากความจ�าเป็นของการประกันคุณภาพเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ

ต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย จึงได้มีสาระบัญญัติใน

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�าหนดให้สถานศึกษาทุก

แห่งต้องด�าเนินการเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพภายในไว้

ว่า ตามหมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศกึษาจดัให้มรีะบบการประกันคณุภาพภายในสถาน

ศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อ

เนื่อง โดยจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกดั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะชน

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

และเพือ่รองรบัการประกนัคณุภาพภายนอก จะเหน็ได้ว่า 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งจะท�าให้สถานศึกษามี

ระบบการบริหารจัดการ มีเป้าหมายการท�างานที่ชัดเจน 

มีการด�าเนินงานตามแผน ก่อให้เกิดข้อมูล ข่าวสาร 

และสารสนเทศที่สะท้อนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

อันน�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ให้บรรลุตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีก�าหนด ดังนั้น สถานศึกษาทุก

แห่ง ทุกระดับ ต้องด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นภารกิจ

ของสถานศกึษา โรงเรยีนสาธิต “พบิลูเพญ็” มหาวทิยาลยั

บูรพา ก็เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาท่ีได้จัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติ

งานของสถานศึกษา 

จากการทีฝ่่ายวางแผนและพฒันา โรงเรยีนสาธติ 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด�าเนินกิจกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้น

สังกัด เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายใน (การประเมินตนเอง) อย่างเป็นรูปธรรม 

และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก 

จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศกึษา (สมศ.) โดยท�าการประเมนิในวนัท่ี 6-29 มถินุายน 

พ.ศ. 2554 พบว่า ในมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะท่ีจ�าเป็นตามหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่

ในระดับดี ซึ่งได้แก่ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

ตามเกณฑ์ ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตาม

เกณฑ์ สามารถใช้ภาษาเพือ่การสือ่สารได้ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ และในมาตรฐานท่ี 17 สถานศึกษา

มีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้อง

ถิ่นสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตรระดับสถานศึกษาอยู่

ในระดับดี และมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น สอดคล้องกับหลัก

การเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่ สุเมธ งามกนก กล่าวว่า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เน้นการสร้างฐานราก

ของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิด

ความเข้มแข็งและมีความสมดุล ซึ่งท�าได้ด้วยการพัฒนา

คน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน สร้างองค์ความ

รู้ภายในเครือข่ายและพัฒนาระบบ ส่งเสริมการบริหาร

จัดการท้องถิ่นที่ดี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” จึง
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ควรหาแนวทางในการพัฒนา ทั้งทางด้านการจัดการ

เรียนการสอนและด้านการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ดังนั้นจึงควรวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง

พฒันาการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในโรงเรยีนสาธติ 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจะได้น�าผลการ

วิจัยไปใช้เป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด ในการ

วางแผนหาแนวทางสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด�าเนิน

การประกนัคณุภาพภายใน ให้ได้มาตรฐานทีใ่กล้เคยีงกนั

และสามารถผ่านการประเมนิภายนอกรอบสามจากส�านกั

รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) ภายในปี พ.ศ. 2558 และพฒันาโรงเรยีนสูค่วาม

เป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาสภาพการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. เพ่ือเปรยีบเทยีบสภาพการประกันคณุภาพการ

ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จ�าแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภท

การศึกษา

3. เพื่อศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา 

4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ� า เพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และ

การจัดประเภทการศึกษา

5. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา

สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จ�าแนกตามสถานภาพของบุคลากร ฝ่ายงาน และ

การจักประเภทการศึกษา มีความแตกต่างกัน

2. ปัญหาการด�าเนินงานประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จ�าแนกตามสถานภาพของบุคลากร ฝ่ายงาน และ

การจัดประเภทการศึกษา มีความแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพปัญหาและ

แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งนี้

คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

1. ผลการวิจัยท�าให้ทราบถึงสภาพและปัญหา

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ผลการวิ จัยเป ็นแนวทางในการปฏิบั ติ

และพัฒนาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูล และแนวทางพัฒนา

วิธีด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะ

ท�าให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามบรรลุจุด

ประสงค์ยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศกึษาวจัิยคร้ังนี ้ผูว้จัิยมุง่ศกึษาสภาพ ปัญหา 

และแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม

กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ

ผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการ

จัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได ้แก ่ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยบุคลากรสายการสอน 

จ�านวน 171 คน และบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 40 

คน รวม 211 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวทิยาลยับรูพา ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้

ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970, pp. .607-610) ประกอบด้วยบุคคลากรสายการ

สอน จ�านวน 110 คน และบุคลากรสายสนับสนุนการ

สอน 26 คน รวม 136 คน โดยท�าการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

(Stratified Random Sampling) ตามการจัดประเภท

การศึกษา 

2.3 กลุ ่มตัวอย่างที่เป็นผู ้เชี่ยวชาญด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 10 คน เป็น

ผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ท�างานด้าน

การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างน้อย 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 กรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

3.1.1.4 บุคลากรสายการสอน

3.1.1.5 บุคลากรสายสนับสนุน

การสอน

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

พื้นฐาน

3.1.3.5 บุคลากรสายสนับสนุน

การสอน

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพ ปัญหาและ

แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต 

“พิบลูบ�าเพ็ญ” มหาวทิยาลยับูรพา จ�าแนกตาม มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คอื ด้านคณุภาพผูเ้รยีน 

ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการ

ศึกษา ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ัง

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�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 1.3) 

ตอนที ่3 แบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัแนวทางการพฒันาการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้กับผู้เชี่ยวชาญ

งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 10 ท่าน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้

วิจัยด�าเนินการ ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม

1.1 น�าหนังสือจากบัณฑิตศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปถึงผู้อ�านวยการ

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

1 .2  น� าแบบสอบถามไปให ้บุคลากร

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี

เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 136 ชดุ และให้ท�าแบบสอบถาม

1.3 ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย

ตนเอง ซึ่งได้รับคืนมา 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

1.4 น�าแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 

2.1 ขอหนงัสอืจากบณัฑติศกึษา คณะศกึษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ�านวยการโรงเรียนเพื่อ

ขออนุญาต พร้อมส่งประเด็นสัมภาษณ์ไปล่วงหน้า

2.2 เดินทางไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วย

ตัวเอง

2.3 หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์กลุม่ตวัอย่างแล้ว ผูวิ้จัยได้ตรวจสอบข้อมลูก่อน

ท่ีจะท�าการวิเคราะห์ เพ่ือยืนยันความถูกต้องและความ

เที่ยงตรงของข้อมูล โดยส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ให้กลุ่ม

ตัวอย่างได้พิจารณา ทบทวนความถูกต้องอีกครั้ง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศึกษา สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรง เรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้คะแนนเฉลี่ย (x) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2. เปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาและแนวทาง

พฒันาการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในโรงเรยีนสาธติ 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา จ�าแนกตาม สถานภาพ

ของบุคลากร ฝ่ายงาน และการจัดประเภทการศึกษา ใช้

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) กรณท่ีีพบความแตกต่าง ผูว้จิยัท�าการทดสอบ

รายคู่โดยวิธีการ LSD 

3. เปรียบเทียบ ปัญหาการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จ�าแนกตาม สถานภาพของบุคลากร ฝ่ายงาน และ

การจัดประเภทการศกึษาใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-Way ANOVA) กรณทีีพ่บความแตกต่าง 

ผู้วิจัยท�าการทดสอบรายคู่โดยวิธีการ LSD  

4. แนวทางพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ได้มาจากแบบสอบถาม ร้อยละ 

5. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรง เรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้มาจากการ

สมัภาษณ์ โดยการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

และน�าเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 
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มีการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน

ระดับมาก 

2. เปรียบเทียบสภาพการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จ�าแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภท

การศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน และจัด

ประเภทการศึกษาต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างไม่มนัียส�าคญัทางสถติ ิยกเว้นในด้านการบรหิาร

และการจัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

3. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดย

รวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย

4. เปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จ�าแนกตามสถานภาพ ฝ่ายงาน และการจัดประเภท

การศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน ฝ่าย

งานต่างกันและจัดประเภทการศึกษาต่างกัน มีระดับการ

ปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ

5 . แนวทางในการแก ้ป ัญหาการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ควรสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารและ

บุคลากรตระหนักเห็นความส�าคัญในการมีส่วนร่วมใน

การด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา ทกุคนควรเหน็

ว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานปกติท่ี

ปฏิบัติ อยู่เป็นประจ�า ไม่ใช่งานเฉพาะกจิ และการประกนั

คุณภาพไม่ท�าให้การด�าเนินงานยุ่งยาก โดยควรเชื่อม

โยงการด�าเนินงานกับผลผลิต ผลลัพธ์ของงานที่ทุกคน

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เน้นผลที่ชี้น�าสังคมและการพัฒนา

องค์กรที่ภาพฉายสู่สังคมเป็นเกียรติยศชื่อเสียง ส่งเสริม

สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะและก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ในการท�างานให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน

ที่อาจมีความซับซ้อน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องพัฒนาการ

ด�าเนินงานและทาความเข้าใจอย่างเร่งด่วน การประชุม 

หรือจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ วางแผน (P) ด�าเนิน

งานตามแผน (D) ประเมินผล (C) และน�าผลมาพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง (A) สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

คนในหน่วยงาน โดยสร้างระบบและกลไกการด�าเนิน

งานกลมกลืนไปกับเนื้องานตามปกติที่แต่ละส่วนรับผิด

ชอบโดยเสมอภาคทุกระดับ วางระบบกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา เน้นการพัฒนาตามเป้าหมาย (KPI) 

ท่ีก�าหนดของทุกหน่วยงาน โดยก�าหนดกรอบ PDCA ให้

ครบถ้วน และน�าผลเสนอผู้บริหาร ให้น�าไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน ควรมีหน่วยงานกลาง ส�าหรับการรวบรวมข้อมูล

และจัดท�าข้อมูลระดับโรงเรียนและระดับหน่วยงาน โดย

โรงเรียนต้องให้การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือและ

สถานที่ ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานอื่นๆท�าหน้าที่เฉพาะ

การให้ข้อมูลเท่านั้น ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง ท้ังผู้

บริหาร ผู้ก�ากับตัวบ่งช้ี ควรศึกษาข้อมูลเพ่ือถ่ายทอด

แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง คณะกรรมการด�าเนินงาน

ท่ีแต่งตั้งต้องด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารทุก

ระดับต้องเห็นความส�าคัญ สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหา 

วางแผนด�าเนินการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ แสดงให้เห็นว่า

มีความร่วมแรง ร่วมใจในการท�างานเป็นทีม และการมี

มนุษยสัมพันธ์ ใช้ระบบ PDCA ในการท�างานเพื่อพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

อภิปรายผล
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยรวมและรายข้ออยู่

ในระดับมาก เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม

และโครงการเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือปลูกฝังให้

ผู ้เรียนมีความกตัญญูกตเวที และโรงเรียนมีการจัด

กิจกรรมและโครงการเพ่ือปลูกฝังความมีวินัย มีความ

รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาเบอนา
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ที่ (Abernathy, 1993) ได้ท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ที่แสดงประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่าประสิทธิผล

ของสถานศึกษาแสดงได้จากการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้

แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลของระบบบริหาร

การศึกษาของสถานศึกษาทั้งระบบ

2. ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับตามคะแนนเฉล่ียจากมาก

ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์มีการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เรียนและน�าผลไปใช้พัฒนา

ผู้เรียน อาจารย์มีการน�าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

และอาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 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�าให้ทราบถึงผลก

ระทบทีเ่กดิขึน้ ดงันี ้วตัถปุระสงค์ของระบบคณุภาพและ

วธีิการทีใ่ช้ในการตรวจสอบและประเมนิชีใ้ห้เหน็ว่า ระบบ

การประกนัคณุภาพการศกึษาจ�าเป็นต้องมกีารตรวจสอบ

และประเมนิทัง้โดยภายในและภายนอกการตรวจสอบและ

ประเมินสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สามารถ

ท�าได้ (Accountability) การปรับปรุงคุณภาพส�าหรับ

บุคลากรมีขอบเขตที่กว้าง

4. ด้านการบรหิารและการจัดการศกึษา โดยรวม

และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการ

จัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการสืบสานและสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย โรงเรียนมีการ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดี 

ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการสืบสานประเพณีไทยผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

ที่โรงเรียนจัดขึ้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริม

สื่อการเรียนการสอนท่ีส�าคัญให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น

คอมพิวเตอร์และห้องสมุดขนาดใหญ่และแบ่งเป็นโซน

ในการหาความรู้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของปราโมทย์ เอื้ออารี (2550) ได้ศึกษาการด�าเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

5. ด้านการพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรู ้โดยรวม

และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ โรงเรียนเป็นแหล่ง

วิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างโรงเรยีนและชมุชน และ

โรงเรียน มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง

เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาในท้องถิน่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ กนกชัย เนนิชัด (2549) ได้ศึกษาการด�าเนนิงานและ

ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ

ศึกษา ด้านผู้เรยีน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู

ผู้สอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

6. เปรียบเทียบสภาพการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน โรง เรียนสาธิต “พิบูลบ� า เ พ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการบริหารและการ

จัดการศึกษา ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ี .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากภาระงานในการสอนและหน้าท่ีใน

การด�าเนินงานภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัย ปิ่นทอง (2548) ได้

ศกึษาสภาพและปัญหาการประเมนิภายในเพือ่รองรบัการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดั

กรมสามญัศกึษา จงัหวดัอตุรดติถ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน พบว่า 
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เม่ือเปรยีบเทยีบสภาพการประเมนิภายในเพือ่การประกนั

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามญัศึกษาแยกเป็นรายด้านและภาพรวมทัง้หมดพบว่า

สภาพการประเมนิภายในทกุด้านไม่มคีวามแตกต่างกันใน

ขนาดโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 

7. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดย

รวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน เมื่อเรียงล�าดับตามคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้านการพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการบริหารและการ

จดัการศกึษา มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน และมาตรฐาน

ด้านการเรียนการสอน ทัง้นีเ้นือ่งจากโรงเรยีนมกีารด�าเนนิ

งานการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ มีหลัก

ในการด�าเนินงานที่ชัดเจน เพียงแต่ในส่วนของการจัด

เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เท่าน้ันที่ยังคงมี

ปัญหาอย่างเนื่องจากมีการท�างานร่วมกันหลายฝ่าย ซึ่ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญศิริ ทานให้ (2544) 

ที่พบว่า ปัญหาการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

อยู่ในระดับปานกลาง

8. เปรียบเทียบปัญหาการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน โรง เรียนสาธิต “พิบูลบ� า เพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตามระบบการประกันคุณภาพทั้ง 4 

ด้าน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่พบในการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนมีความไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่

เป็นปัญหาในส่วนของการเกบ็รวบรวมข้อมลู การสือ่สาร

ที่ไม่ชัดเจน ขาดแบบแผนที่แน่นอนเนื่องจากเกณฑ์การ

ประเมินของ สมศ. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย ปิ่นทอง (2548) ได้

ศกึษาสภาพและปัญหาการประเมนิภายในเพือ่รองรบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักัด

กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน พบ

ว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพการประเมินภายในเพื่อการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักัด

กรมสามัญศึกษาแยกเป็นรายด้านและภาพรวมท้ังหมด

พบว่าสภาพการประเมินภายในทุกด้านไม่มีความแตก

ต่างกันในขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบ

ปัญหาการประเมินภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน 

9. แนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวทิยาลยับรูพาท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ พบ

ว่า ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนควรเห็นว่าระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานปกติที่ปฏิบัติ อยู่

เป็นประจ�า ไม่ใช่งานเฉพาะกจิ และการประกนัคณุภาพไม่

ท�าให้การด�าเนินงานยุ่งยาก โดยควรเชื่อมโยงการด�าเนิน

งานกับผลผลิต ผลลัพธ์ของงานท่ีทุกคนมีหน้าท่ีรับผิด

ชอบ เน้นผลที่ชี้น�าสังคมและการพัฒนาองค์กรที่ภาพ

ฉายสู่สังคมเป็นเกียรติยศช่ือเสียง ส่งเสริมสนับสนุน ให้

ข้อเสนอแนะและก�าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการท�างาน

ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานท่ีอาจมีความ

ซบัซ้อน ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องต้องพฒันาการด�าเนนิงานและ

ท�าความเข้าใจอย่างเร่งด่วน มีการประชุม หรือจัดอบรม

เพื่อสร้างความเข้าใจ วางแผน (P) ด�าเนินงานตามแผน 

(D) ประเมินผล (C) และน�าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(A) มกีารเสรมิแรงจงูใจและการยกย่องชมเชยแก่ผูป้ฏบิตัิ

งานดี ควรมีหน่วยงานกลาง ส�าหรับการรวบรวมข้อมูล

และจัดท�าข้อมูลระดับโรงเรียนและระดับหน่วยงาน โดย

โรงเรยีนต้องให้การสนบัสนนุบคุลากร เครือ่งมือและสถาน

ท่ี ท่ีเหมาะสม โดยหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท�าหน้าท่ีเฉพาะการให้

ข้อมลูเท่านัน้ จัดให้มีการตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่าง

ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เช่น การลงพ้ืนท่ี การจัดประชุม 

การท�าเอกสารติดตามงาน และการติดต่อผ่านระบบ

ออนไลน์ และมีการวางระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษา เน้นการพฒันาตามเป้าหมาย (KPI) ท่ีก�าหนด

ของทกุหน่วยงาน โดยก�าหนดกรอบ PDCA ให้ครบถ้วน 

และน�าผลเสนอผู้บริหาร ให้น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรน�าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วม

ด้านการประกันคณุภาพการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพต่อไป 

2. ควรปรับยุทธวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูล การ

ประมวลผล จัดเจ้าหน้าที่จากงานต่าง ๆ เป็นผู้รวบรวม

การรายงาน ทั้งในระดับฝ่ายงานและระดับการจัดการ

ศึกษา 

3. ทุกส่วนงานสามารถน�าผลการวิจัยน้ีไปใช้ใน

การวางแผน การก�าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล 

และแนวทางในการปฏบิติังานประกันคณุภาพไม่ให้ยุ่งยาก

ซับซ้อน ท�าให้เกิดการสับสนในการรายงาน เพื่อให้การ

ด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. จัดท�าระบบกลไกการประกันคุณภาพการ

ศกึษา เน้นการพฒันาตามเป้าหมาย (KPI) ทีก่�าหนดของ

ทุกหน่วยงาน โดยก�าหนดกรอบ PDCA ให้ครบถ้วน และ

น�าผลเสนอผู้บริหาร ให้น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

5. ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นว่าระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา เป็นงานปกติที่ปฏิบัติ อยู่เป็นประจ�า 

ไม่ใช่งานเฉพาะกิจ และการประกันคุณภาพไม่ท�าให้การ

ด�าเนินงานยุ่งยาก โดยควรเชื่อมโยงการด�าเนินงานกับ

ผลผลติ ผลลพัธ์ของงานทีท่กุคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบ เน้น

ผลท่ีช้ีน�าสังคมและการพัฒนาองค์กรท่ีภาพฉายสู่สังคม

เป็นเกียรติยศชื่อเสียง

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. การตรวจสอบการประกนัคุณภาพภายใน ควร

มีการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

2. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัระบบการด�าเนนิงาน

ประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามญัศกึษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาอืน่ เพ่ือจะ

ได้หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามเหมาะสมกบั

สถานการณ์ต่อไป
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การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

เรื่องพืช สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสาน

ระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

4) เปรยีบเทยีบเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนหลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรม กบัเกณฑ์ด ี(ระดบั 4) กลุม่ประชากรท่ี

ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านบงึ ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดั

ชลบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 18 

คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรื่องพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 

5 ข้ัน(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท่ีประกอบไปด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ

วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ขนาดของผล (Effect size) 

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.06/ 84.11 เป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดมีประสิทธิภาพเรียงตามล�าดับ 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 ซ่ึง สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

ก�าหนด 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). 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตของทุกคน ทั้งในการด�ารงชีวิตประจ�าวันและใน

งานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้

ต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในชีวิตและ

การท�างาน วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด

ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ มีทักษะท่ีส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ 

มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ

ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ทุกคนจึงจ�าเป็นต้อง

ได้รบัการพฒันาให้รู้วทิยาศาสตร์ เพือ่ทีจ่ะมคีวามรูแ้ละน�า

ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความ

รู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด�าเนิน

ชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมโลกได้อย่างมคีวามสุข (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551)

กระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีความ

ส�าคัญท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รยีน ซึง่ประกอบไปด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ ทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

โดยเฉพาะทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นทกัษะ

ทางสติปัญญา (Intellectual Skills) เน้นวิธีการทาง

วทิยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาในการศกึษาค้นคว้าสบืเสาะ

หาความรูแ้ละการแก้ปัญหาต่างๆ ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ทัง้ 13 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการสงัเกต ทกัษะ

การวัด ทักษะการค�านวณ ทักษะการจ�าแนกประเภท 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและ

สเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระท�าและสื่อความหมาย

ข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ทักษะ

พยากรณ์ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการก�าหนด

นยิามเชงิปฏบิตักิาร ทักษะการก�าหนดและควบคมุตวัแปร 

ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อ

สรุป (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542:15) 
สถาบันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 
6-8) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถ 
กระบวนการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู ้ 
(Inquiry process) จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ปลกูฝังให้
ผูเ้รียนรูจ้ักใช้ความคิดของตนเอง สามารถหาความรูห้รือ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความ
รู้มีขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement) 
เป็นการน�าเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ขั้นส�ารวจและ
ค้นหา (Exploration) เป็นการวางแผนก�าหนดแนวทาง
การส�ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก�าหนดทางเลือก
ที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมเพื่อให้ได้
ข้อมูลมา ขั้นอธิบายผลและลงข้อสรุป (Explanation) 
เป็นการน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น�าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆ ขั้นการขยายความรู้ 
(Elaboration) เป็นการน�าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมหรือการค้นคว้าเพิ่มเติม และขั้นประเมิน
ผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู ้ด้วย
กระบวนการต่างๆว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร 
มากน้อยเพียงใด 
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การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็น

เทคนิคการเรียนที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติ

สิ่งต่างๆด้วยตนเอง โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 

4-5 คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถทางการเรียนท่ี

แตกต่างกัน เน้นการช่วยเหลือกันร่วมกันท�างานที่ได้รับ

มอบหมาย เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้ว

น�าคะแนนมาเฉลีย่เป็นคะแนนของกลุม่ ซึง่ประกอบด้วย

ขั้นตอนดังนี้ การน�าเสนอข้อมูล (Class presentation) 

การท�างานร่วมกนั(Teams) การทดสอบ (Quizzes) การ

ปรับปรุงคะแนน(Individual improvement scores) 

และการตัดสินผลงานของกลุ่ม (Team recognition) 

การน�ารูปแบบเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะ

หาความรู้ (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD เป็นการน�ารูปแบบวิธีการเรียนการสอนสองวิธีนี้

มารวมกนัสอนเป็นการสอนโดยผูเ้รยีนได้เรยีนรู้ในรปูแบบ

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD เข้ามีเสริมในบางขั้นของการเรียนใน

รูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไปพร้อมกันด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูวิ้จัยจึงสนใจศกึษา

การใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสบืเสาะ

หาความรู ้5 ข้ัน (5E) กบัการเรยีนแบบร่วมมอืด้วยเทคนคิ 

STAD เพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนและแนวคิดการ

แก้ปัญหาแบบวทิยาศาสตร์ อนัจะช่วยส่งเสรมิและพฒันา

ให้นกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์สงูขึน้ มี

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่ง

เสริมให้เกดิเจตคตทิีด่ทีางวิทยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รยีน ซึง่มี

ขั้นตอนในการสอน ดังนี้

1. ขัน้การน�าเสนอข้อมลู (Class presentation) 

หมายถึง ข้ันการน�าเสนอข้อมูลต่อผู้เรียนโดยครูผู้สอน 

อาจใช้สื่อการสอนประกอบการน�าเสนอหรือการบรรยาย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตรงกัน

2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) หมาย

ถึง ขั้นการน�าเข้าสู่บทเรียน เป็นการให้นักเรียนเกิดความ

อยากรู้อยากเห็นและสนใจกิจกรรม ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน

ของประสบการณ์เดิมที่เรียนมาแล้วเพื่อน�าเชื่อมโยงกับ

ประสบการณ์การเรียนรู้ในปัจจุบัน

3. ขั้นส�ารวจและท�างานร่วมกัน (Exploration 

and Teams) หมายถงึ ข้ันการท�างานร่วมกนัของผูเ้รยีน 

โดยการจดันกัเรียนออกเป็นกลุม่ แต่ละกลุม่มสีมาชกิ 4-5 

คน ซึง่สมาชกิมผีลสมัฤทธิแ์ละเพศคละกนั หน้าทีส่�าคัญ

ของกลุ่มคือ การช่วยเหลือกันเรียนร่วมกันภายในกลุ่ม 

เพื่อส�ารวจและค้นหาในเนื้อหาต่างๆร่วมกัน ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการสร้างองค์ความรู้นั้นๆ

4. ขั้นการอธิบายผล (Explanation) หมายถึง 

หรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการน�าความรู้ท่ีรวบรวมมา

แล้ว รวบรวมข้อมลูจากการอ่านและน�าข้อมลูมาอภปิราย 

เพื่อมาถ่ายทอดและสื่อสารไปยังผู้อื่น อาจจะน�าเสนอ

ข้อมูลในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นต้น

5. ขั้นการทดสอบ (Quizzes) หมายถึง ขั้นที่

นกัเรียนทุกคนได้รับการทดสอบเป็นรายบคุคลตามความ

สามารถของตนเองห้ามช่วยเหลือกันและกันในขั้นนี้

6. ขั้นการขยายความรู้ (Elaboration) หมาย

ถึง ขั้นการส่งเสริมให้นักเรียนน�าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้ สามารถค้นคว้ารายละเอียดในสิ่งที่ต้องการ

ศึกษามากขึ้น เพ่ือน�ามาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อ่ืน

เพื่อน�าไปสู่การเกิดความรู้และแนวความคิดรวบยอด

7 .  ข้ันป รับป รุ งคะแนน ( Ind i v idua l 

improvement scores) หมายถึง ขั้นการเปรียบเทียบ

คะแนนที่ได้ท้ังหมดของกลุ่ม โดยคะแนนท่ีได้จะเป็น

คะแนนพัฒนาการของผู้เรียนและคะแนนความก้าวหน้า

ของผูเ้รยีนซึง่จะขึน้อยูก่บัความสามารถของสมาชิกแต่ละ

คนในกลุม่ สมาชกิทกุคนมโีอกาสท�าคะแนนให้ได้คะแนน

สูง จากนั้นน�ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม

8. ขั้นการประเมินและตัดสินผลงานกลุ ่ม 

(Evaluation and Team recognition) หมายถึง ขั้น

การตัดสินผลงานของกลุ ่ม เป็นขั้นตอนสุดท้ายจาก

การเรียนรู้โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผล

ด้วยตนเองถึงแนวความคิดท่ีได้สรุปไว้แล้ว ว่ามีความ
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สอดคล้องหรือถูกต้องมากน้อยเพียงใด รวมท้ังมีการ

ยอมรับมากน้อยเพียงใด ข้อสรุปท่ีได้จะน�ามาใช้เป็นพ้ืน

ฐานในการศึกษาครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรม

การเรียนกลุม่สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ เรือ่งพชื ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบ

ผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐานของนักเรียนก่อนและหลังการ

เรียนด้วยชุดกิจกรรม 

4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรยีนหลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรม กบัเกณฑ์ด ี(ระดบั 4)

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการเรียน

2. นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน หลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการ

เรียน

3. เจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนหลงัเรยีน

ด้วยชุดกิจกรรม สูงกว่าเกณฑ์ดี (ระดับ 4)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียน

รู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ผลสมัฤทธิวิ์ชาวิทยาศาสตร์ และ

เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80

2. เพ่ือให้ครูผูส้อนเหน็ความส�าคญัของการเรียน 

โดยใช้รปูแบบการสอนแบบผสมผสานระหว่างวฏัจักรการ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD 

3. เป็นประโยชน์ส�าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีจะประยกุต์ใช้ชดุกจิกรรมในการสอน

ของตนเองต่อไป

4. ได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ที่มีงานวิจัยรองรับ

ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มประชากร

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยัคร้ังนี ้เป็นนกัเรียนระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึง ต�าบลห้วยใหญ่ 

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 18 คน ซึ่งได้จากการเลือก

แบบเจาะจง

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก�าหนดเนื้อหาตาม

สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกน

กลาง กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ตามหลักสตูรแกน

กลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ชัน้ประถม

ศกึษาปีที ่4 สาระที ่1 สิง่มชีวีติกบักระบวนการด�ารงชวีติ 

ระยะเวลา

ด�าเนนิการทดลองในภาคเรียนทีท่ี ่2 ปีการศกึษา 

2555 ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน

ด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

เรือ่งพชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โดยใช้การ

สอนแบบผสมผสานระหว่างวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 

5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่องพืช

2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2.3 เจตคติทางวิทยาศาสตร์

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจัิยเรือ่ง การสร้างชดุกจิกรรมการเรยีนกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสาน

ระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการ

เรียนแบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เป็นการวิจัยเบ้ืองต้น 

โดยผูวิ้จยัได้ใช้รปูแบบการทดลองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

กับนักเรียนกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest 

Design) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที ่4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสบื

เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD ซึ่ง วิเคราะห์จากหน่วยการเรียน เรื่องพืช 

ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของราก 

ล�าต้น ใบ ดอก ผล

ชุดที่ 2 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช

ชุดที่ 3 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ของพืช

ชุดที่ 4 เรื่อง การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

ของพืช

ชุดที่ 5 เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ 

3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ในการวิจัยคร้ังนี้ผู ้วิจัยเป็น

ผู้สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

จ�านวน 20 ข้อ 

4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ์ เป ็น

แบบสอบถามท่ีผู ้ วิ จัยสร ้างสร ้างขึ้นมีลักษณะเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า ตามเทคนิควิธีการวัดของ

ลิเกิร์ต (Likert) จ�านวน 15 ข้อ ซึ่งมีข้อค�าถามทั้งทาง

บวกและทางลบ

วิธกีารสร้างและการหาประสทิธภิาพของเคร่ืองมอื

1. ชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 4 โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) กับการเรียนแบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD มีวิธีสร้างโดย ศึกษาต�ารา เอกสาร 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องตลอดจนหลกัสตูรสถานศึกษา มี

โครงสร้างเนือ้หาเกีย่วกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กน

กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 1 สิ่งมี

ชีวิตกับกระบวนการด�ารงชีวิต เสนอต่อคณะกรรมการที่

ปรึกษาวทิยานพินธ์เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ จากนัน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน 

เพือ่ตรวจสอบความเชือ่มัน่ของเนือ้หา โดยใช้ดชันีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 

(IOC : Index of item objective congruence) โดย

ใช้เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการ

พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้พบว่าค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ซึ่งถือได้ว่าชุดกิจกรรม

การเรียนมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี

วิธีการสร้างโดยศึกษาจากต�ารา เอกสารเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผล วิเคราะห์แต่ละเนื้อหา พฤติกรรมการ
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เรียนรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

พฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความจ�า ด้าน

ความเข้าใจ และด้านการน�าความรู้ไปใช้ จ�านวน 60 ข้อ 

เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

สอบ ปรบัปรงุและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากน้ันเสนอต่อ

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรง

ของเนือ้หา โดยใช้ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index of item 

objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ทีม่ค่ีา IOC ต้ังแต่ 

.50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยง

ตรงของชดุกจิกรรมการเรยีนรูพ้บว่าค่า IOC ต้ังแต่ 0.80 

ซึ่งถือได้ว่ามีความเชื่อมั่นตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง 

หลังจากนั้นน�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เคยเรียนเรื่อง

พืชมาแล้ว ตรวจให้คะแนนและวิเคราะห์หาค่าความยาก

ง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อแบบอิงเกณฑ์ โดย

ใช้สูตรของ Hambleton & Novick (1973 cited in 

Wiersma & Jurs, 1990, p. 258-259)ได้ค่าความเชือ่

มั่นเท่ากับ 0.96 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23-0.80 

และค่าอ�านาจจ�าแนก ตั้งแต่ 0.01 ขึ้นไป น�ามาเป็นแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วคัดเลือกแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 30 ข้อ เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน มวิีธกีารสร้างโดยศกึษาจากต�ารา 

เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล พฤติกรรมการ

เรียนรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์

พฤติกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความจ�า ด้าน

ความเข้าใจ และด้านการน�าความรู้ไปใช้ จ�านวน 40 ข้อ 

เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

สอบ ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นเสนอ

ต่อผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เทีย่งตรงของเนือ้หา โดยใช้ดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC : Index 

of item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.80 ซึ่งถือได้ว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ

ตามโครงสร้าง หลงัจากนัน้น�าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

เคยเรยีนเรือ่งพชืมาแล้ว ตรวจให้คะแนนและวเิคราะห์หา

ค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อแบบองิ

เกณฑ์ โดยใช้สูตรของ Hambleton & Novick (1973 

cited in Wiersma & Jurs, 1990, p. 258-259 )ได้

ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.96 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 

0.23-0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ 0.01 ขึน้ไป น�ามา

เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แล้วคดัเลอืก

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน จ�านวน 30 ข้อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

4. แบบวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ มวิีธกีารสร้าง

โดย ศึกษาต�ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ

สร้างแบบวัดเจตคติสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดและความ

เข้าใจการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแสวงหาความรู้ 

ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความ

มเีหตผุล ความซือ่สตัย์ ความมรีะเบยีบและรอบคอบ และ

ความใจกว้าง จ�านวน 24 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 

5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยใช้

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม (IOC : Index of item objective 

congruence) โดยใช้เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้น

ไป ซึ่งผลจากการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าค่า IOC อยู่ที่ 1.00 ซึ่งถือได้

ว่ามีความเช่ือมั่นตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง และน�า

แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีเลือกแล้ว 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�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จ�านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 20 ข้อ 

เป็นการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบ่งนักเรียน

เป็นกลุ่ม 3-5 คน คละความสามารถ ซึ่งภายในกลุ่มจะ

คละนักเรียนท้ังเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยการน�าผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนจากปีการศกึษาทีผ่่านมาและคะแนน

จากการทดสอบก่อนเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัด 

2. ช่วงทดลอง ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างเดือน มกราคม 

– กุมภาพันธ์ โดยใช้เวลาในการทดลอง จ�านวน 20 คาบ 

คาบละ 1 ช่ัวโมง จากน้ันผูวิ้จัยเป็นผูด้�าเนนิการสอนด้วย

ตนเองด้วยชุดกิจกรรมการเรียนที่สร้างขึ้น

3. ช่วงหลังการทดลอง ประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่ง

เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน

แต่สลับข้อ เป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ จ�านวน 30 ข้อ และ 

แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

จ�านวน 20 ข้อ และประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

จ�านวน 15 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวเิคราะห์หาประสทิธิภ์าพของชดุการเรยีน

การสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยการหาค่า E1/

E2 และค่าเฉลี่ย (x)

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนกลุม่สาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนด้วย

ชดุกจิกรรมโดยการพจิารณาขนาดของผล (Effect size) 

3 .  เปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของผูเ้รยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วย

ชดุกจิกรรมโดยการพจิารณาขนาดของผล (Effect size)

4. เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผู้

เรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกับเกณฑ์ดี 

ผลการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นมี

ประสทิธภิาพ 82.06/ 84.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่

ก�าหนด โดยชดุกจิกรรมแต่ละชดุมปีระสทิธภิาพเรยีงตาม

ล�าดับ ดังนี้ 81.91, 82.9, 82.44, 82.83, และ 80.15

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง

เรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างจากก่อนเรียนโดยค่าเฉลี่ย

สูงกว่าก่อนเรียน

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้น

ฐานหลังเรยีนด้วยชดุกจิกรรมแตกต่างจากก่อนเรยีนโดย

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน

4. เจตคตทิางวทิยาศาสตร์หลงัเรยีนของนกัเรยีน

ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.38 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนด คือ ระดับดี

อภิปรายผล
1. ชุดกิจกรรมการเรียน มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้คือ 82.02/ 84.11 ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

มีการเตรียมทางวิชาการโดยได้มีการศึกษาเนื้อหาก่อน

ท่ีจะน�ามาสร้างอย่างละเอียด มีการก�าหนดเร่ืองท่ีจะน�า

มาสร้างพร้อมกับการก�าหนดวัตถุประสงค์ ได้ผ่านการ

ประเมินจากผู้เช่ียวชาญท้ังในส่วนท่ีเป็นเน้ือหา การใช้

ภาษา กิจกรรมต่างๆท่ีจัดไว้ในชุดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

ลงมอืปฏบิตั ิมกีารเน้นให้ผูเ้รยีนได้ฝึกใช้กระบวนการคดิ  
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การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เนื้อหาในชุดกิจกรรมการ

เรียนมีสื่อที่ชัดเจน และมีความละเอียดท�าให้นักเรียน

มองเห็นเป็นรูปธรรมมาก มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ

เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใชก้ับกลุม่

ตวัอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎขีอง จอห์น ดวิอี ้ทีก่ล่าว

ว่า การเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก

การปฏิบัติ และสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์

ปัญญาของเพียเจต์ กล่าวว่า ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนควรค�านึกถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและ

จัดประสบการณ์เป็นรูปธรรมอย่างเหมาะสม จัดสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัย เพราะเด็ก

สามารถเรียนรู้ได้ดีและสามารถคิดได้จากประสบการณ์

ตรง หากการสอนใช้อุปกรณ์ที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้

เด็กเข้าใจแจ่มชัดขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2550 หน้า 66) 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรา จันทเปรมจิตต์ 

(2543) ได้สร้างชุดกิจกรรมเรื่อง ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 2 พบว่าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 85.67/88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีน

แตกต่างจากก่อนเรยีนโดยมค่ีาเฉลีย่สงูกว่าก่อนเรยีน เป็น

ไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการเรยีน

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ้เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนที่นักเรียนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

ทุกขั้นตอน ท�าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และพยายาม

ในการสืบเสาะหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ในและนอก

ห้องเรียนเพื่อค้นหาค�าตอบด้วยตนเองเรียนรู้วิธีการแก้

ปัญหาจากสิ่งที่นักเรียนก�าลังปฏิบัติ เกิดความรู้ใหม่ มี

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนที่จะช่วยส่งเสริม

พัฒนาการของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ

ด้านสติปัญญา เนื่องจากว่ามีการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 

สมาชิกในกลุ่มมีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน สมาชิกในกลุ่ม

รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นการฝึกความเสียสละและ

ความสามัคคีได้อีกด้วย จึงท�าให้เกิดการช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันภายในกลุ่ม เกิดความสนุกสนานในการเรียน 

น�าไปสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความส�าเร็จของแต่ละ

คน คือ ความส�าเร็จของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุรเดช ม่วงนิกร (2551, หน้า 99-100) ได้ศึกษา

เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตาม

แนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์ เรือ่ง สถติิชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โดยรูปแบบการสอนผสมผสานระหว่างแบบ 5E 

กับ STAD ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนได้รับการสอน

ผสมผสานระหว่างแบบ 5E และ STAD มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคดิเป็นร้อยละ 78.33 และมจี�านวนนกัเรยีน

ที่ผ่านเกณฑ์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.99 ของนักเรียน

ทัง้หมด ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ คอื ให้มจี�านวน

นกัเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้น

ฐานของนักเรียนหลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนโดยมี

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 

หาค�าตอบด้วยตนเองโดยการคดิอย่างเป็นระบบระเบยีบ

แบบแผน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ สมคิด 

(2547, หน้า 62) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝึก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลการศกึษาพบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนของนกัเรยีนสงู

กว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรัตน์ กิ่ง

มะลิ (2552, หน้า 62) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น เรื่องพืช โดยการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านทักษะทาง

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้สูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอน

แบบปกติโดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
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4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ระดับดี (ระดับ 4) 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันในกลุ่ม มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดน�าไปสู ่การกระตุ้นให้นักเรียนมี

ความเพียรพยายาม เกิดความอยากรู้อยากเห็น ความ

ใจกว้างเต็มใจรับฟังความคิดใหม่ๆ ไม่ยึดมั่นความคิด

ของตนเองฝ่ายเดียว ยอมรับพิจารณาข้อมูลหรือความ

คิดเห็นที่ยังสรุปไม่ได้ และพร้อมที่จะหาข้อมูลใหม่เพิ่ม

เตมิ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของสพุตัรา ประกอบพานชิ  

(2549, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือ่ง ผลการเรยีนแบบวัฏจักร

การเรยีนรู้ 5 ข้ัน (5E) ทีมี่ต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดย

ใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) นักเรียนมี

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน คือ 

ด้านความยากรูอ้ยากเหน็ ด้านความมเีหตผุล ด้านความ

ใจกว้าง ด้านความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ด้านความเป็น

ปรนยั ด้านความซ่ือสตัย์ หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะทั่วไป

การน�าชุดกิจกรรมการเรียนไปใช้ครั้งต่อไปควร

ค�านึง ดังนี้

1.1 ครูควรเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน 

เช่น การเตรยีมความเข้าใจในรปูแบบการจัดการเรยีนการ

สอน เน้ือหาบทเรยีนทีจ่ะให้สอน อปุกรณ์การทดลองและ

สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน

1.2 ครคูวรเอาใจใส่ดแูล ให้ค�าปรกึษาแนะน�า

อย่างใกล้ชิด ให้ค�ายกย่องชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนดี และ

ให้ก�าลังใจกลุ่มที่ยังได้คะแนนน้อยเพื่อเป็นการกระตุ้น

และเสริมแรงซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้

เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรให้มีความ

ยดืหยุน่เรือ่งเวลาทีใ่ช้ในการท�ากจิกรรมได้บ้างตามความ

เหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียน ได้ผ่าน

การประเมินจากผู้เช่ียวชาญท้ังในส่วนท่ีเป็นเน้ือหา การ

ใช้ภาษา กิจกรรมต่างๆท่ีจัดไว้มีความชัดเจน ในชุด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์

ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมการฝึกใช้กระบวนการ

แก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ในการศึกษาครั้ง

ต่อไปจึงควรส่งเสริมให้น�ารูปแบบการสอนนี้ไปใช้ศึกษา

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอื่นด้วย

2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ

ผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

(5E) กบัการเรยีนแบบร่วมมอืด้วยเทคนคิ STAD วฏัจกัร

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ท�าการ

ทดลองด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

STAD ท�าให้ส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นทีมของ

นักเรียน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งสองรูปแบบ

จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนมากขึน้ ส่งผลให้ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เจตคติทางวิทยาศาสตร์สูง

กว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนด ดังน้ัน ควรส่งเสริมการวิจัยโดยใช้

รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม

กับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์เนื้อหาอื่นด้วย

2.3 เนื่องจากชุดกิจกรรมที่ใช้ในการวิจัย

คร้ังนี้สามารถท�าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร

ส่งเสริมให้มีการสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนให้ครบทั้ง 13 ทักษะ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน 

ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6*

Effect Of Science Activity Based on Constructionism Approch to 

Promote  Basic Science Process Skills, Analytical Thinking Skills, 

and Achievement, for Prathomsuksa 6 Students

มยุรา ลีหัวสระ** 

ดร.สพลณภัทร ศรีแสนยงค์*** 

ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์ และผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ ของชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลงัโดยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎี

การเรียนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอนบุาลบางละมงุ จงัหวดั

ชลบุรี จ�านวน 30 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรือ่งระบบร่างกาย

มนุษย์ แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันพื้นฐาน แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานได้แก่ , SD และเปรียบเทียบคะแนน

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ด้วยการทดสอบแบบที(t-test)

ผลการวิจัย พบว่า

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มทีกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ทักษะการคดิวเิคราะห์ และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎี

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05

คำาสำาคญั : ทกัษะกระบวนวิทยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน/ทกัษะการคิดวเิคราะห/์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร/์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ได้ก�าหนดไว้ว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาท

ส�าคัญ เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิต

ประจ�าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกในชีวิตและการท�างาน (ส�านัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

2552, หน้า 1) วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนา

วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด

วิเคราะห์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในกิจกรรม

การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ มกีารจัดการเรยีนการสอน

ที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปเพื่อให้สอดคล้อง

กับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความส�าคัญของการเรียน

รูวิ้ชาวทิยาศาสตร์ พฒันาผูเ้รยีนให้ผูเ้รยีนทกุคนสามารถ

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง มคีวามรู ้มจิีนตนาการ ความคดิ

ริเริ่มสร้างสรรค์ วางแผน ส�ารวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ

จริง ท�างานเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้ แก้ปัญหาสืบเสาะสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งเป็น

วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ ปรากฏว่ามปัีญหาด้าน

ครูผู้สอนพบว่า ครูขาดเทคนิคการสอนและกระบวนการ

จดัประสบการณ์การเรยีนการสอน ขาดการพฒันาสือ่การ

เรียนการสอนท่ีสนองต่อความแตกต่างและความสนใจ

ของเดก็เป็นรายบคุคล ปัญหาด้านนกัเรียน ได้แก่นกัเรยีน

เบื่อหน่ายการเรียน ไม่เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็น

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ และนกัเรียนขาดการ

เอาใจใส่จากผูป้กครองในการจดัหาวสัดอุุปกรณ์การเรยีน 

เป็นปัญหาท่ีส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียน

ต�่า (นายอดุลย์ ค�ามิตร, 2554, หน้า 98)

จากผลการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนความ

สามารถของผู้เรียนระดับชาติ (O-Net) วิชาวิทยาศาสตร์

ในกลุ่มบางละมุง 1 มีทั้งหมด 11 โรงเรียน ผลปรากฏว่า
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ในปีการศึกษา 2552 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.91 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.28 และระดับประเทศค่าเฉลี่ยร้อยละ  

38.67 ในปีการศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยวิชา

วทิยาศาสตร์ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 39.32 ในระดบัเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.43 และระดับประเทศค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 41.56 ในปีการศกึษา 2554 ผลสมัฤทธ์ิเฉลีย่วิชา

วทิยาศาสตร์ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 37.77 ในระดบัเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.45 และระดับประเทศค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 40.82 ผลปรากฏว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วิชา

วิทยาศาสตร์ในกลุ่มบางละมุง 1 มี ทั้งหมด 11 โรงเรียน 

ปีการศึกษา 2552-2554 นั้น ผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยต�า

กว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ซ่ึงผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

การปรับเปลี่ยนวิธีการและเทคนิคการจัด

กิจกรรมการเรียนสอนของครู จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วย

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�าความคิดของ

ตนเองไปสร้างชิ้นงาน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เหมาะสม จะท�าให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผู้

เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเองมิใช่มาจากครู

และในการสร้างความรูน้ัน้ผูเ้รยีนจะต้องลงมอืสร้างขึน้มา 

โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งการสร้างสิ่งที่จับต้องได้  

หรอืสามารถมองเหน็ได้จะต้องมผีลให้ผูเ้รยีนใช้ความคดิ 

มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียน

ของตนเองอย่างจริงจังเป็นการเรียนรู้ที่ มีบรรยากาศ 

และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้หรือบริบททางสังคม

ท่ีดี ซึ่งท�าให้มีการสร้างความรู้น้ัน มีความหลากหลาย

(Diversity) มีทางเลือก(Choice) และมีความเป็น

กันเอง(Congeniality) กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่

ผูเ้รยีนให้ผูเ้รยีน “สร้างเอง-เรยีนรูเ้อง” โดยยึดหลกัว่าการ

เรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีเมื่อเด็กมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิต 

( ณัฐพร จันทร์แสง ,2551, หน้า 4) 

ดังนั้นเ พ่ือเป ็นการส ่งเสริมการเรียนรู ้วิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 6 เรือ่งระบบร่างกายมนษุย์ ซึง่เป็นเรือ่ง

ทีใ่กล้ตวั โดยเริม่การเรยีนรูท้ีต่นเอง และสามารถน�าไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยน�าทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างช้ิน

งาน ผู้เรียนได้ด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย

การลงมือท�าปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานที่ผู้เรียนสนใจ ใน

ขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้สมัผสัและแลกเปลีย่นความรู้

กนัและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกจิกรรมดังกล่าวน�ามา

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 . เพื่ อ เป รี ยบ เที ยบทั กษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์ ตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎีการ
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เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6

3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ของนักเรียน หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังการใช้

กจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เร่ืองระบบร่างกายมนษุย์ 

ตามทฤษฎีการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาของ

นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่6 หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

ระบบร่างกายมนษุย์ ตามทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์

ด้วยปัญญาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1.ได้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มีคุณภาพ น�าไปเป็น

ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญเพือ่ช่วยส่งเสรมิและพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ ตลอดจน

พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนด้วย

วิธีการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์สูงขึ้น มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 

และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ยัง

เป็นรากฐานในการศกึษาในชัน้สงูตลอดจนไปประยกุต์ใน

การสวมบทบาทด�าเนนิชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีวามสขุ

3. เป็นแนวทางส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ ในการ

ปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 1 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่6 โรงเรยีนอนบุาลบางละมงุ อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดั

ชลบุรี ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 30 

คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 

random Sampling) 

3. เนื้อหาในที่ใช้ในการวิจัย ก�าหนดเนื้อหาตาม

สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกน

กลาง กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ตามหลักสตูรแกน

กลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิต

กับกระบวนการด�ารงชีวิต

4. กระบวนการสร้างความรู ้ตามแนวทฤษฎี

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�าเสนอ

ผลงาน (Presentation)
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วิทยาศาสตร์สูงขึ้น มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 

และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ยัง

เป็นรากฐานในการศกึษาในชัน้สงูตลอดจนไปประยกุต์ใน

การสวมบทบาทด�าเนนิชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีวามสุข

3. เป็นแนวทางส�าหรับครูวิทยาศาสตร์ ในการ

ปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 1 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2555

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่6 โรงเรยีนอนบุาลบางละมงุ อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดั

ชลบุรี ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 30 

คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 

random Sampling) 

3. เนื้อหาในที่ใช้ในการวิจัย ก�าหนดเนื้อหาตาม

สาระมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีวั้ด และสาระการเรยีนรูแ้กน

กลาง กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ ตามหลักสตูรแกน

กลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิต

กับกระบวนการด�ารงชีวิต

4. กระบวนการสร้างความรู ้ตามแนวทฤษฎี

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�าเสนอ

ผลงาน (Presentation)

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด�าเนินการใน

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการทดลอง 

32 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 4ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 สัปดาห์

6.ตัวแปรที่ใช้ศึกษา

6.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎี

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

6.2 ตัวแปรตามได้แก่

6.2.1 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

ขั้นพื้นฐานส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

6.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6 . 2 . 3  ผลสั มฤทธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น

วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีการดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ ตามทฤษฎีการ

เรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานการคดิวิเคราะห์และ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เป็นการ

วิจัยกึ่งทดลองโดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรยีนกบันกัเรยีนกลุม่เดียว (One Group Pretest 

– Posttest Design)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตาม

แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่อง

ระบบร่างกายมนุษย์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6

2. แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้น

พ้ืนฐานผู ้วิจัยเป็นผู ้สร้างและพัฒนาแบบทดสอบขึ้น

ลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 16 ข้อ

3.แบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยในการวิจัยนี้ 

ผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างและพฒันาแบบทดสอบขึน้ ลกัษณะเป็น

แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ โดยในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างและ

พฒันาแบบทดสอบขึน้ลกัษณะเป็นแบบปรนยัชนดิ 4 ตวั

เลือก จ�านวน 30 ข้อ

วิธีการสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตาม

แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เร่ือง

ระบบร่างกายมนุษย์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 

ศึกษาหลักสูตร มีวิธีการสร้าง โดยศึกษาต�ารา เอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีโครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับตัว

ช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบร่างกายมนุษย์ สาระท่ี 1 ส่ิงมี

ชีวิตกับกระบวนการด�ารงชีวิต ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์

ด้วยปัญญาและน�าข้อมูลท่ีได้วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามรูปแบบทฤษฎีการ

เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยมีขั้นตอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี 1. จุดประกายความคิด 

( Sparkling ) 2. สะกดิให้ค้นคว้า ( Searching ) 3. การ

ลงมอืปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิการเรยีนรู ้(Doing by learning) 

4. สรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน (The knowledge 

and the records) 5. น�าเสนอผลงาน (Presentation)

จากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์

ตรวจสอบปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ จากนัน้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 

5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
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สอดคล้อง องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ้  

(IOC:Index of item objective congruence) โดย

เกณฑ์ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ผลการพิจารณา

ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนกาสอน พบว่าค่า IOC 

อยู่ระหว่าง 4.20 - 4.80 ถือได้ว่าแผนการสอนมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องตามเนือ้หาและโครงสร้าง รวมทัง้

น�าแผนการสอนทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วไปทดลอง(Try-out) 

กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2555 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และยังไม่ได้เรียน

เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ เพื่อหาข้อบกพร่อง ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน ใบกจิกรรม 

ข้อค�าถาม ความยากง่ายของกิจกรรมและแบบประเมิน

ผล ความเหมาะสมของระยะเวลากับการท�ากิจกรรมใน

แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และปัญหาที่เกิดจากการใช้

แผนการสอน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขใหม่ ความเหมาะสม

ของเวลาการท�ากิจกรรม การท�าใบงาน ให้เหมาะสมขึ้น

2. แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้น

พืน้ฐานมวิีธกีารสร้างโดยศกึษาจากต�ารา เอกสารเก่ียวกบั

การวดัและการประเมนิผล วางโครงสร้างของแบบทดสอบ

การวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานใน

แต่ละเน้ือหา พฤติกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 8 พฤติกรรม จ�านวน 

32 ข้อ เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน�า จากนั้น

เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่านเพือ่ตรวจสอบความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อค�าถาม เนื้อหา กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(IOC: Index of item objective congruence) ซึ่ง

ให้คะแนนข้อค�าถามแต่ละข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้

เกณฑ์ในการคดัเลอืกข้อค�าถามทีมี่ค่า IOC ต้ังแต่ .50 ขึน้

ไปได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 -1.00 ซึ่งถือได้ว่ามีความ

สอดคล้อง ตามเนื้อหา โครงสร้าง หลังจากนั้นน�าแบบ

ทดสอบไปใช้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ท่ีเคยเรยีน

เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ มาแล้ว ตรวจคะแนน หาความ

ยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก โดยใช้เทคนิค 27% โดย

เลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย ที่มีค่าอยู่ระหว่าง .20 

-.80 และมีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้ความ

ยากง่ายอยู่ระหว่าง .26 -.69 และได้ค่าอ�านาจจ�าแนก

อยู่ระหว่าง .21-.63 ได้ท�าการคัดเลือกข้อสอบวัดทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน จ�านวน16 ข้อ ท่ี

มีความสอดคล้องตามเนื้อหา โครงสร้าง ตั้งแต่ .50 ขึ้น

ไป มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และมีค่าอ�านาจ

จ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป น�าแบบวัดทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานไปหาความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร 

KR 20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76

3. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิธีการสร้าง

โดยศึกษาจากต�ารา เอกสารเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผล วางโครงสร้างของแบบทดสอบวัดทักษะ

การคิดวิเคราะห์ในแต่ละเนื้อหา พฤติกรรมการเรียน

รู้ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3 

พฤติกรรม ได้แก่ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์ความ

ส�าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จ�านวน 30 ข้อ เสนอ

ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์

แนะน�า จากนั้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจ

สอบความสอดคล้อง ระหว่างข้อค�าถาม เนื้อหา กับจุด

ประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC: Index of item objective 

congruence) ซึ่งให้คะแนนข้อค�าถามแต่ละข้ออย่างใด

อย่างหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค�าถามท่ีมีค่า 

IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 -1.00 

ซึง่ถอืได้ว่ามคีวามสอดคล้อง ตามเนือ้หา โครงสร้าง หลงั

จากนั้นน�าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ที่เคยเรียนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ มาแล้ว ตรวจ

คะแนน และวิเคราะห์หาความยากง่าย และค่าอ�านาจ

จ�าแนก โดยใช้เทคนคิ 27% โดยเลอืกข้อสอบท่ีมีค่าความ

ยากง่าย ท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง . 20 -.80 และมีค่าอ�านาจ



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556 หน้าที่ 133

จ�าแนกตัง้แต่ .20 ขึน้ไป ได้ความยากง่ายอยูร่ะหว่าง .20 

-.70 และได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง .21 - .63 ได้

ท�าการคัดเลือกข้อสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ น�ามา

เป็นแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิวิเคราะห์ จ�านวน20ข้อ 

ทีมี่ความสอดคล้องตามเนือ้หา โครงสร้าง ต้ังแต่ .50 ข้ึน

ไป มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และมีค่าอ�านาจ

จ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป น�าแบบทดสอบวัดทักษะการ

คิดวิเคราะห์เรียนไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR 20 

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ มีวิธีการสร้างโดยศึกษาจากต�ารา เอกสาร

เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล วางโครงสร้างของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละเนื้อหา 

พฤติกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการแสวงหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ 3 พฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ความจ�า 

ความเข้าใจ การน�าความรู้ไปใช้ จ�านวน 60 ข้อ เสนอ

ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

แนะน�า จากน้ันเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อตรวจ

สอบความสอดคล้อง ระหว่างข้อค�าถาม เนื้อหา กับจุด

ประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC: Index of item objective 

congruence) ซึ่งให้คะแนนข้อค�าถามแต่ละข้ออย่างใด

อย่างหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .60 -1.00 

ซึง่ถอืได้ว่ามคีวามสอดคล้อง ตามเนือ้หา โครงสร้าง หลงั

จากนั้นน�าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ที่เคยเรียนเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ มาแล้ว ตรวจ

คะแนน และวิเคราะห์หาความยากง่าย และค่าอ�านาจ

จ�าแนก โดยใช้เทคนิค 27% โดยเลือกข้อสอบที่มีค่า

ความยากง่าย ทีมี่ค่าอยู่ระหว่าง .20 -.80 และมค่ีาอ�านาจ

จ�าแนกตัง้แต่ .20 ข้ึนไป ได้ความยากง่ายอยูร่ะหว่าง . 20 

- .76 และได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง .26 - .68 ได้

ท�าการคดัเลอืกข้อสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจ�านวน 

30 ข้อ ที่มีความสอดคล้องตามเนื้อหา โครงสร้าง ตั้งแต่ 

.50 ขึ้นไป มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 -.80 และมี

ค่าอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ .20 ขึน้ไป น�าแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR 

20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72

วิธีดำาเนินการรวบรวมข้อมูล
1. ท�าการทดสอบนกัเรยีนก่อนเรยีน ( Pre – test) 

ด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน

จ�านวน 16 ข้อ แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จ�านวน 

20 ข้อ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องระบบร่างกายมนุษย์จ�านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

บันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2. ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญากับนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลา 32ชั่วโมง

3. ท�าการทดสอบนกัเรียนหลงัเรียน (Post – test) 

ด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน

จ�านวน 16 ข้อ แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์จ�านวน 

20 ข้อ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เรือ่งระบบร่างกายมนษุย์จ�านวน 30 ข้อฉบบัเดยีวกนั น�า

คะแนนวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียน 

น�าคะแนนที่ได้วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิด

วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องระบบร่างกาย

มนุษย์ โดยใช้สูตร t-test for Dependent Samples 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป
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สรุปผลการวิจัย
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลงัเรยีน

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง

เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

สูงกว่าก ่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎี

การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เป็นกิจกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู้การมุ่งเน้นการเรียนรู้จากปฏิบัติในการ

สร้างความรู้ผู้เรียน ลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา โดย

อาศัยสื่อและเทคโนโลยี บรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ในการจัดการเรียนรู้หรือบริบททางต่างๆที่ท�าให้เกิดการ

สร้างความรู ้มคีวามหลากหลาย (Diversity) มทีางเลอืก 

(Choice) และมีความเป็นกันเอง (Congeniality) จะมี

ผลท�าให้ผู้เรยีนต้องใช้ความคดิ และมคีวามกระตอืรอืร้น 

มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง กิจกรรม

ดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานขึ้น 

โดยได้การจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนอย่างเช่นใน

กิจกรรม เรื่อง ชีพจรของฉันรู้ตามที่อยู่ในแผนการจัดกิจ

กกรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในกิจกรรม 

ผู้เรียนเกิดทักษะการสังเกต ในขณะที่ก่อนและหลังการ

วิง่นกัเรยีนสงัเกตการเต้นของหวัใจ จากนัน้ผูเ้รยีนวัดการ

เต้นของหัวใจ และการค�านวณค่าเฉลี่ยการเต้นของหัวใจ 

ตลอดจนผู้เรียนได้ลงความเห็นจากข้อมูล และสรุปผล 

น�าเสนอกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งผลให้เกิด

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานสอดคล้อง

กับงานวิจัย สธน เสนาสวัสดิ์ (2549, หน้า 1) การศึกษา

ท�าโครงงานวทิยาศาสตร์เรือ่งสิง่แวดล้อมตามแนวทฤษฎี

การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา พบว่าผู้เรียนได้ใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท�าโครงงานอย่างมี

กระบวนการจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การจดักจิกรรมการเรียน

รู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญายังเป็น

กิจกรรมที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานจาก

การลงมือปฏิบัติ ท�าให้เกิดความรู้ การเรียนรู้ท่ีเกิดจาก

การสร้างพลงัความรูใ้นตนเองและด้วยตนเองของผูเ้รยีน  

ผูเ้รยีนมโีอกาสได้สร้างความคดิส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการ

คิด ดังในกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละขั้นตอน เร่ิมด้วย 

จุดประกายความคิด (Sparkling) ผู้เรียนได้คิดจาก

การเปิดค�าถามเข้าสู่บทเรียน จากนั้นสะกิดให้ค้นคว้า 

(Searching) ในขั้นนี้แต่ละกลุ่มได้คิดจากการวางแผน

งานเพื่อที่น�าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Doing by 

learning)ในขั้นนี้ผู้เรียนคิดหาข้อสรุป จากการหาค�า

ตอบ ความรูจ้ากผลงานท่ีเกดิจากแหล่งเรียนรูต่้างๆ จาก

นั้นผู้เรียนได้องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานและการปฏิบัติ

สรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน (The knowledge 

and the records) เพื่อให้เกิดความคงทนของความรู้

ที่ได้ ความรู้ที่ได้ น�าเสนอผลงาน (Presentation) ออก

มาในรูปแบบต่างๆเช่นผู้เรียนได้น�าเสนองานในรูปแบบ

น�าเสนอหน้าชั้นเรียน น�าเสนองานเป็นละครเรื่องสารเสพ

ติดซ่ึงผู้เรียนคิดและต่อยอดของช้ินงานและยังน�าเสนอ

งานโดยใช้สื่อที่อยู่ในรูปแบบของรูปธรรมในการน�าเสนอ

เช่นกิจกรรมเรื่อง การหายใจ-เข้าออก ผู้เรียนได้น�าเพื่อน

ในกลุ่มมาเป็นสื่อในการอธิบายและน�าเสนอ การคิดวิธี

น�าเสนอเองและได้จากปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้การกระ

บวนการนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ ล�าดับ

เรือ่งราว เหตกุารณ์ การแยกแยะ นอกจากนีผ้ลการเรยีนรู้ 
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ที่ผู้เรียนได้ โดยวัดผลการแบบทดสอบการวัดการคิด

วิเคราะห์ความส�าคัญ วิเคราะห์หลักการ วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ โดยผู้เรียนได้ท�าผลรวมคะแนน ก่อนเรียนมีค่า

เท่ากบั 216 คะแนน และมคีะแนนหลงัเรียน 385 คะแนน 

ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ

เพยีเจต์ ซึง่ตรงกบัทฤษฎทีางสตปัิญญาล�าดบัข้ันที ่4 คอื

ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational 

Stage) ซึ่งเด็กในวัยอายุ 11-15 ปี นี้สามารถคิดหาเหตุ

ผลนอกเหนือจากข้อมูลท่ีมอียู ่คิดแบบผูใ้หญ่คดิแบบนกั

วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัย ธณัฐพร จันทร์แสง 

(2551) การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โรงเรยีน

บ้านสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้เรียนมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ หลังเรียนสูง

ข้ึนกว่าก่อนเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญามกีระบวนการ

เรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน และกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น

นั้น ส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วนั้น ยังส่งผลให้ผู้

เรียนมีผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นทั้งนี้

นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการสร้างความ

รู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามีการ

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอน

ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดจากการเปิดค�าถาม และวางแผน

ร่วมมือน�าเสนอแผนงานแสดงความคิดเห็น อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม แสวงหาข้อมูล จาก

แหล่งเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือท�า สรุปเป็น

องค์ความรู้ น�าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นประกอบ

ด้วยในแต่ละกิจกรรมยังมีการวัดผลประเมินผลจาก

พฤติกรรมกลุ่ม ผลงาน และทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

ในแต่ละกิจกรรม ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท�าให้เกิดความรู้ 

จากกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของพินิจ 

พินิจพงศ์ (2553) ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียตาม

ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรือ่งทฤษฎบีท

พีทาโกรัส พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น

กว่าก่อนเรียน

นอกจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ระหว่างเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจ

กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือ ในการท�ากิจกรรม

เป็นอย่างดี ร่วมกับตอบค�าถามแสดงความคิดเห็น กล้า

แสดงออก เช่น มีพฤติกรรมนักเรียนบางคนที่เรียนปกติ

นักเรียนจะหลับในห้องเรียนและชอบอ่านหนังสือนอก

เวลาในห้องเรียนร่วมทั้งเวลาเรียน เมื่อนักเรียนได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์ด้วยปัญญา นกัเรยีนมบีทบาทเป็นผูน้�า และน�า

เสนองานท่ีได้รับผิดชอบเป็นอย่างดี มีความรับผดชอบ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนสามารถท�างานร่วมกับ

ผู้อื่น มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎกีารเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ผูเ้รียนมคีวาม

สนกุในการเรียน สนใจท่ีจะถามงานในการท�ากจิกรรมคร้ัง

ต่อไป ติดตามผลงานตนเอง นอกจากนีผู้เ้รียนยงัเกดิการ

เรยีนรูม้กีารคดิพฒันาสร้างสรรค์ชิน้งานในการพฒันางาน

ในแต่ละครั้งต่อยอดชิ้นงาน เช่น การแสดงละครในเรื่อง

สารเสพติด ซ่ึงในใบงานนั้นให้ผู้เรียนจัดท�าป้ายนิเทศ

จากสารเสพติดและผู้เรียนยังน�าเสื้อท่ีไม่ใช้แล้วน�ามาจัด

ท�าเป็นพ้ืนหลังในการน�าเสนอแผนภาพระบบอวัยวะใน

ร่างกายเร่ืองระบบขับถ่ายและน�าเสนอโดยใส่เสื้อท่ีจัดท�า

น�าเสนอ และผู้เรียนยังภาคภูมิใจในผลงานตนเองและส่ง

ผลให้ผู้เรียนน�าไปใช้ในรายวิชาอื่นได้ด้วย 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา นั้นในด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ

และพยายามสูงเอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ให้

เวลาทุ่มเทกับงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากงาน ผู้เรียน

ท�าความเข้าใจเรียนรู้กับขั้นกระบวนการเรียนการสอน 

ด้านครผููส้อนอ�านวยความสะดวกชีแ้นะแนวทางให้กบัผู้

เรียนคอยติดตามงาน คอยให้ก�าลังใจ ส่วนในด้านอื่นนั้น 
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บรรยากาศการเรยีนสอน แหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นสถานศกึษา 

เวลาในกจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ากและเอือ้ต่อการจัด

กิจกรรม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการ

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มีกิจกรรมการเรียนการ

สอนต่อเนื่อง 5 ขั้นตอนในการเรียนรู้ ซ่ึงในแต่ละขั้น

ตอน เริม่ด้วย จดุประกายความคดิ (Sparkling) จากนัน้

สะกดิให้ค้นคว้า (Searching) การปฏิบตัเิพือ่ให้เกดิการ

เรียนรู้ (Doing by learning) สรุปความรู้และเก็บบันทึก

ผลงาน (The knowledge and the records) น�าเสนอ

ผลงาน (Presentation) ในแต่ละขัน้ตอนผูเ้รยีนให้ความ

สนใจในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันออกไป ขั้นตอนที่ผู้

เรียนให้ความสนใจและประสบผลส�าเร็จกับผู้เรียนคือขั้น

การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Doing by learning) 

และการน�าเสนอผลงาน (Presentation) ขั้นนี้ผู้เรียนให้

เวลาและความส�าคัญมากเพื่อให้เกิดชิ้นงานและได้เรียน

รู้ไปกับชิ้นงาน ด้านการน�าเสนอผลงานนั้นผู้เรียนจะมี

วิธีการน�าเสนอที่แตกต่างกันออกไปและมีการพัฒนาขึ้น

ในแต่ละกิจกรรม ส่วนขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่ยังไม่

ประสบผลส�าเร็จเท่าท่ีควรกับผู้เรียนคือสะกิดให้ค้นคว้า 

(Searching) เพราะผูเ้รยีนยังท�างานกลุม่และการน�าเสนอ

แผนงานที่วางไว้ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ท�าความเข้าใจจากใบ

งานช้า ครูต้องคอยแนะน�าเสมอ และใช้เวลาในขั้นตอน

นี้มากเกินไปส่งผลกระทบต่อขั้นตอนต่อไป 

จากการ เปรียบเทียบทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบร่างกาย

มนุษย์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังโดยการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา มขีัน้ตอนต่อเนือ่ง 5 ขัน้ตอน จากการจัดกิจกรรม

ผู้เรียนเกดิการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัเิกดิการเรยีน

รู้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ัน

พ้ืนฐาน ในระหว่างทีผู่เ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตันิัน้ผูเ้รยีนเกดิ

ทักษะการคิด เมื่อผู้เรียนได้คิดจากการเรียนรู้ และสร้าง

เป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้องค์ความรู้คงทนผู้

เรียนได้บันทึกและสรุปในรูปแบบผลงาน และน�าเสนอใน

รูปแบบต่างๆ ส่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและคงทน คือผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบร่างกาย

มนุษย์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ควรท�าการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความ

รู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่เกิดปัญหา 

1.2 ในการน�ารปูแบบการสอนตามแนวคดิทฤษฎี

การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู ้ครผููส้อนควรปรบัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

เช่น จ�านวนนักเรียนต่อกลุ่ม การก�าหนดบทบาทของ

นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ตาม

คิดทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ครูควร

มีการเสริมแรงให้ค�าชมเชย ให้ก�าลังใจ เพ่ือการกระตุ้น

และจูงใจให้กับนักเรียนสนใจมากขึ้น ท�าให้ผู้เรียน เรียน

วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข

1.4 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ใช้ตามแนวคิด

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาต้องใช้เวลา

มากในการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อม

ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ชิ้นงานที่

จะเกดิกบัผูเ้รียน เข้าใจเนือ้งาน และทฤษฎใีห้มาก ให้เวลา

กับงานศึกษาค้นคว้าให้มากเกิดผลดีแก่ผู้เรียน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ใช้ตามแนวคิด

ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ช่วยให้

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยได้ศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง ท�าการทดลองด้วยตนเอง และการที่ผู้เรียน

ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
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และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และยังเกิดทักษะในการ

ปฏิบัติการทดลองอีกด้วย เกิดความรู้ความเข้าใจของ

เนือ้หาดงันัน้ควรมกีารวจัิยโดยใช้ตามแนวคดิทฤษฎกีาร

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในรายวิชาวิทยาศาสตร์

อื่นๆที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม เช่น ศิลปะ การงาน

และเทคโนโลยี

2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ใช้ตามแนวคดิทฤษฎีการเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

ในตัวแปรอื่น เช่น การคิดสังเคราะห์เพราะสามารถน�าสิ่ง

ต่างๆ ดงักล่าวไปใช้ในวิชาอืน่ และเกดิประโยชน์ต่อชวิีต

ประจ�าวันของนักเรียน

2.3 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบที่หลาก

หลาย ส�าหรับการตรวจสอบวิธีการสร้างความรู ้ของ

นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ สภาพ และปัญหาการบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา และศึกษาแนวทาง

การพัฒนาการบรกิารของกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั คือ 

นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา โดยรวมและรายด้าน อยูใ่น

ระดับปานกลาง เรยีงล�าดบัตามคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความน่าเชือ่ถอื ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บรกิาร ด้านความเช่ือม่ันไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร และด้านการเข้าใจและรูจั้กผูร้บับรกิาร ตามล�าดบั 

2. เปรียบเทียบสภาพการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตาม

เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. ปัญหาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการเข้าใจ

และรู้จกัผู้รบับรกิาร ด้านความเชือ่มัน่ไว้วางใจ ด้านความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร และด้านความน่าเชือ่ถอื ยกเว้น

ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับน้อย

4. เปรยีบเทยีบปัญหาการบรกิารของกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา จ�าแนกตาม

เพศ โดยรวม ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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นัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

5. แนวทางการพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 1) 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรเพิ่มจ�านวนที่นั่งรอรับบริการ 2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ควร

ฝึกทักษะในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ขอรับบริการเข้าใจได้ง่าย 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ควรเพิ่มจ�านวนเจ้า

หน้าทีใ่ห้สอดคล้องกบัจ�านวนผูร้บับรกิาร 4) ด้านความน่าเชือ่ถอื เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิาร ควรมกีารหมนุเวยีนงานเพือ่ให้

สามารถท�างานแทนกันได้ และ 5) ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ควรให้ค�าแนะน�าแนวทางการปฏิบัติ

ที่ถูกต้องในแบบกัลยาณมิตรและควรเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ

คำาสำาคญั : สภาพ ปญัหา/ แนวทางการพฒันาการบรกิาร/ กองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลัยบรูพา

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 open-

mind, and to accept the opinion of students.

Keywords : SITUATION PROBLEMS/ GUIDELINES FOR DEVELOPING SERVICES/ REGISTRAR’S 

OFFICE, BURAPHA UNIVERSITY

บทนำา
การศึกษาเป ็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศที่ก�าลังพัฒนาจะต้องใช้

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา

ประเทศ การกระจายอ�านาจทางการศึกษาเพื่อให้การ

ศึกษามีคุณภาพต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่ง

แรกทีต่ัง้อยู่ในส่วนภมิูภาคของประเทศได้รบัการยกฐานะ

จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนเป็นมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน กองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษาเดิมเป็นงานทะเบียนและสถิติ

นิสิต สังกัดกองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับ

กอง สังกัดส�านักงานอธิการบดี ประกาศจัดตั้งกอง

เม่ือ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 สายการบังคับบัญชาขึ้น

ตรงหัวหน้าส�านักงานอธิการบดี โดยการก�ากับของรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองทะเบียนและประมวลผลการ

ศึกษา เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เก่ียวกับงานทะเบียน

และสถิติการศึกษาของนิสิต ตั้งแต่แรกเข้าจนส�าเร็จการ

ศึกษา ซึ่งในการปฏิบัติงานจะต้องใช้ความระมัดระวัง

ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่นิสิต

ศึกษาอยู ่ในมหาวิทยาลัย จึงต้องติดต่อขอใช้บริการ

ของกองทะเบียนฯ ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ

พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความตระหนัก

ถึงปัญหา และความส�าคัญในการพัฒนาการบริการให้

มีประสิทธิภาพ เพ่ือน�าผลการศึกษาท่ีได้ น�ามาใช้เป็น

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกองทะเบยีนฯ 

ให้มคีณุภาพ เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล เกดิความ

พึงพอใจแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริการของกองทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพือ่เปรียบเทยีบสภาพการบริการ กองทะเบยีนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตาม

เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา

3. เพือ่ศกึษาปัญหาการบรกิารของกองทะเบยีน

และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

4. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการบริการ กอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา

5. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริการ

ของกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลยั

บูรพา
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สมมติฐานการวิจัย
1. สภาพการบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตาม

เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา ที่แตกต่างกัน 

มีสภาพแตกต่างกัน 

2. ปัญหาการบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตาม

เพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา ที่แตกต่างกัน 

มีปัญหาแตกต่างกัน

วิธีการวิจัย
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยผสมผสาน ระหว่างการ

วจิยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประชากร ได้แก่ นสิติมหาวิทยาลยับูรพา จ�านวน 

51,216 คน จ�าแนกเป็น ระดับปริญญาตรี จ�านวน 

41,028 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 10,137 

คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555) กลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี จ�านวน 305 คน 

และระดับบัณฑิตศึกษา จ�านวน 76 คน รวม 381 คน 

ตวัแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา และกลุม่สาขาวิชา 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibles) 2) ความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Reliability) 

3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsive) 4) 

ความน่าเชื่อถือ (Assurance) 5) การเข้าใจและรู้จัก

ผู ้รับบริการ (Empathy) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูล มี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สภาพ ปัญหาการบริการของกองทะเบียนและประมวล

ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ตอน 

ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค�าถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 

2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสภาพ ปัญหาการบริการ

ของกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มหาวิทยาลยั

บูรพา เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

Scale) ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท จ�านวน 30 ข้อ ฉบับ

ท่ี 2 แบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาการบริการ

ของกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลยั

บูรพา ซ่ึงเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพ่ือใช้สัมภาษณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

มหาวทิยาลยับรูพา แบ่งเป็น 3 กลุม่ จ�านวน 23 คน ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้บริหาร จ�านวน 9 คน 2) กลุ่มอาจารย์ จ�านวน 

9 คน 3) กลุ่มนิสิต จ�านวน 5 คน ซึ่งข้อค�าถามได้จาก

ข้อมูลที่ผู้วิจัยวิเคราะห์มาแล้วในแบบสอบถามตอนที่2 

โดยน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบความเรียง

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

2. เปรียบเทียบสภาพการบริการของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา โดย

รวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ 

3. ปัญหาการบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

4. เปรียบเทียบปัญหาการบริการของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ�าแนกตามเพศ พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู ้รับ

บริการ ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านการเข้าใจและรู้จัก

ผูร้บับรกิาร แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 

.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ�าแนกตาม

ระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถติ ิเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็น

รปูธรรมของการบรกิาร แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และ

จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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5. แนวทางการพัฒนาการบริการของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

สามารถสรปุได้ดงันี ้5.1) ด้านความเป็นรปูธรรมของการ

บรกิาร ส�านกังานทีใ่ห้บริการในปัจจบัุนมีพืน้ทีจ่�ากัด ค่อน

ข้างคับแคบ จึงไม่สะดวกต่อการให้บริการกับผู้มาติดต่อ

ขอใช้บรกิาร ทีน่ัง่เพ่ือรอรบับรกิารมไีม่เพยีงพอ 5.2) ด้าน

ความเชื่อมั่นไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ�านวนจ�ากัด 

โดยในแต่ละวันต้องท�าหน้าท่ีให้บริการกับผู้ท่ีมาติดต่อ

ประสานงานกับกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

เป็นจ�านวนมากดงันัน้บางครัง้ความเหนือ่ยล้า และความ

เคร่งเครยีดในการท�างานกอ็าจท�าอารมณ์ของผูใ้ห้บรกิาร

บางท่านดเูหมอืนจะไม่พร้อมหรอืไม่เตม็ใจทีจ่ะให้บรกิาร 

5.3) ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร อาจยงัไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการ หรอืแก้ปัญหาให้

กับผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็วมากนัก ทั้งนี้เนื่องจาก

ผู้มาใช้บริการมีจ�านวนมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจ�านวน

น้อย จงึท�าให้การแก้ปัญหาของผูม้าขอรบับรกิารจึงยงัไม่

สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการ 5.4) ด้านความ

น่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยส่วนใหญ่จะมีความน่า

เชือ่ถอื มีความรูค้วามสามารถในการปฏบัิตงิานเป็นอย่าง

ดี แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทน

กนัในบางคร้ังไม่สามารถได้ข้อยุต ิหากสามารถพัฒนาการ

ให้บริการที่เป็นแบบ One-stop Service ได้ จะเป็นการ

ดีมาก เนื่องจากจะลดระยะเวลาของผู้มาติดต่อประสาน

งานลงได้เป็นอย่างมาก 5.5) ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับ

บริการ เจ้าหน้าที่ควรให้ค�าแนะน�าแนวทางการปฏิบัติที่

ถกูต้องในแบบกลัยาณมติร และควรเปิดใจรบัฟังข้อเสนอ

แนะหรอืความคิดเหน็ของผูม้าใช้บรกิาร ทัง้นีผู้ใ้ห้บรกิาร

จึงควรได้รับการพัฒนาด้านจิตบริการและการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กันไป 

อภิปรายผล
1. สภาพการบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 1.1) ด้านความเป็นรูป

ธรรมของการบริการ พบว่า โดยรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับปานกลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ที่ตั้ง

ส�านักงานมีความเหมาะสม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ต้ังอยู่ในส�านักงาน

อธิการบดี ซึ่งมีหน่วยงานที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการ

ติดต่อประสานงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน จึงท�าให้

ผู้มาขอรับบริการเกิดความสะดวกในการติดต่อขอใช้

บริการ แต่เนื่องจากอาคารส�านักงานอธิการบดี มีสถาน

ที่ที่จ�ากัดจึงท�าให้เกิดความคับแคบ เมื่อมีนิสิตมาติดต่อ

เป็นจ�านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการให้บริการที่

ดีของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2553) กล่าวว่า

สถานที่ในการให้บริการที่ดีนั้นจะต้องมีความสะอาด 

และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีจุดบริการที่เหมาะสมแก่ผู้

มารับบริการ มีป้ายบอกขั้นตอนการขอใช้บริการอย่าง

ชัดเจน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ลีลา

เทพินทร์ และพัชญา มาลือศรี (2554) ได้ท�าการศึกษา

การประเมินระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลใน

กรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจ�าลอง Servqual พบว่า การ

รับรู้ในการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

อยู่ในระดับปานกลาง 1.2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีคะแนน

เฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ระยะเวลาในการให้บรกิารมคีวามเหมาะ

สม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กองทะเบียนและประมวลผลการ

ศึกษาได้ก�าหนดวันในการรับเอกสารไว้ในแบบฟอร์ม

ค�าร้องอย่างชดัเจน รวมถงึเวลาในการเปิด-ปิด ส�านกังาน 

จะค�านึงถึงชั่วโมงเรียนของนิสิตเป็นหลัก โดยเปิดให้

บริการตลอดเวลานิสิตจึงสามารถมาติดต่อขอใช้บริการ

ได้ทุกช่วงเวลาตลอดวัน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติในการ

ให้บริการ แต่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเอกสารบางอย่างที่ผู้มา

ขอใช้บริการเป็นเอกสารที่ต้องใช้เวลาในการออกเอกสาร

นานกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด จึงท�าให้ผู้รับบริการยังไม่

ประทับใจในบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ 

ศุภนิตย์ โชครัตนชัย (2536, หน้า 13) ได้กล่าวว่า การ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556144

บรกิารเป็นการกระท�าทีเ่กิดจากจิตใจทีเ่ป่ียมไปด้วยความ

ปรารถนาดี ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร 

มีน�้าใจไมตรี ให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรม 

และความเสมอภาค แก่ผู้บริการ ซึ่งการบริการที่รวดเร็ว 

และบริการทันตามก�าหนดเวลาเป็นการสร้างความพึง

พอใจให้เกิดขึน้แก่ผูม้าตดิต่อขอใช้บรกิาร 1.3) ด้านการ

ตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร โดยรวมและรายข้ออยูใ่นระดบั

ปานกลาง ข้อทีมี่คะแนนเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ สามารถเข้าถงึ

บริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนทั้งนี้อาจเป็นเพราะกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มีการจัดท�าเว็บไซต์

ส�าหรับให้บริการทางด้านการศึกษา ซึ่งนิสิตที่อยู่ไกล

สามารถดาวโหลดค�าร้องแบบฟอร์มการใช้บริการต่าง ๆ 

ผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถท�ารายการลงทะเบียนหรือ

เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทะเบียนและสถิตินิสิต

ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีความสะดวกไม่

ยุ่งยากซับซ้อน แต่อาจเป็นเพราะมีจ�านวนผู้เข้าใช้ระบบ

มาก จึงท�าให้บางครั้งระบบขัดข้อง ผู้ขอใช้บริการจึงไม่

สามารถเข้าใช้ระบบได้ในบางขณะ จึงท�าให้คุณภาพการ

บรกิารยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิย

ของ วาสนา แสนโภคทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาความพึง

พอใจของนสิติต่อบรกิารของหน่วยทะเบยีนและประมวล

ผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พบว่า เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจที่จะอ�านวย

ความสะดวกในด้านการตอบค�าถามต่าง ๆ  แต่ในช่วงของ

การเปิดภาคการศึกษามีนิสิตจ�านวนมากมาติดต่อขอรับ

บริการ จงึอาจเกดิความล่าช้าในการให้บรกิาร ผูใ้ช้บรกิาร

จึงอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้บริการได้ เนื่องจาก 

แต่ละบุคคลย่อมมีความรู้สึก นึกคิด และมีปัญหาที่แตก

ต่างกัน 1.4) ด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมและรายข้อ

อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษามี

จิตบริการ เมื่อมีผู้มาติดต่อขอใช้บริการจึงให้บริการด้วย

ความเต็มใจ ถึงแม้ว่าเรื่องท่ีติดต่อจะไม่ใช่ภาระหน้าท่ี

ของตน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณี

ที่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ติดภารกิจ หรือลางาน แต่อาจ

เป็นเพราะในบางเร่ืองท่ีนิสิตติดต่อเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง

กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง จึงท�าให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงท�าให้

การบริการเกิดความล่าช้า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พอร์ตเตอร์ (Porter, 1961) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจ

ของลูกค้าเป็นตัวแปรส�าคัญในการประเมินคุณภาพของ

การบริการ หากกิจการใดน�าเสนอบริการที่ดี มีคุณภาพ

ตรงกบัความต้องการตามความคาดหวงัของลกูค้า กย่็อม

ส่งผลให้ลกูค้าเกดิความพงึพอใจต่อบรกิารนัน้และมแีนว

โน้มจะใช้บริการซ�้าอีกต่อ ๆ ไป คุณภาพของการบริการ

ที่จะท�าให้ลูกค้าพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการบริการที่

ปรากฏ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจของการบริการ ความ

เต็มใจที่จะให้บริการ ตลอดจนความรู้ความสามารถใน

การให้บริการด้วยความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อผู้อื่น 

1.5) ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ โดยรวมและราย

ข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง ข้อท่ีมคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีมคีวามกระตอืรือร้นท่ีจะให้บริการ ท้ังนีอ้าจเป็น

เพราะกองทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มกีารจดัเวร

ประจ�าวัน เพ่ือจัดเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการอยู่ตลอดทุก

ช่วงเวลา เมื่อมีผู้มาขอใช้บริการจึงให้บริการด้วยความ

กระตือรือร้น และเต็มใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางคนปฏิบัติงาน

มาเป็นระยะเวลานานหลายปี ในแต่ละวันจึงได้พบกับ

ปัญหาท่ีหลากหลาย จึงเข้าใจว่าผู้รับบริการแต่ละคน

ต้องการขอรับบริการในเรื่องใด จึงใช้ภาษาสื่อสารที่ผู้รับ

บริการเข้าใจง่ายด้วยความคล่องแคล่ว แต่ในบางครั้ง ผู้

ขอใช้บริการแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน จึงอาจท�าให้

การบริการในบางคร้ังไม่ตรงกับความต้องการของผู้มา

ขอรับบริการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์ 

เถาทอง (2547) ได้ท�าการศึกษาคุณภาพของการบริการ

ของบคุลากรส�านกังานเลขานกุาร คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความ

กระตือรือร้นในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และ
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เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ข้อแนะน�าที่ท่าน

ต้องการได้รวดเร็ว

2. ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการบรกิารของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.1) จ�าแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นเพศ

ใด กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ก็ให้บริการ

ในรูปแบบเดียวกัน มีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งว่าเป็น

เพศหญิง หรือชาย นิสิตที่มารับบริการจึงเกิดความพึง

พอใจในคณุภาพของบรกิารไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ เมทินี พงษ์เวช (2544) กล่าวว่า เพศ

ถูกก�าหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรม ให้

แสดงบทบาทหญิง หรือบทบาทชาย ซึ่งบทบาทดังกล่าว

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ เพศจึงเป็น

เพียงตัวก�าหนดความเป็นตัวตนของมนุษย์เท่านั้น ดัง

นั้นนิสิตไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิงต่างก็อาจ

มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการหรืออาจมีความรู้สึก

นึกคิดในการบริการไม่แตกต่างกันได้ 2.2) จ�าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นนิสิตในระดับ

ปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ต่างก็มาติดต่อขอ

ใช้บริการในเรื่องเดียวกัน นั่นคือ เรื่อง การลงทะเบียน

เรียน เรื่องการช�าระเงิน หรือแม้กระทั่งการแก้ไขประวัติ

ส่วนตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลการ

ศึกษาทุกคน ให้บริการโดยไม่เลือกระดับการศึกษา นิสิต

ทุกคนจึงได้รับบริการเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล

การวิจัยของ รัชดา อุดมวิทิต (2540) ได้ศึกษาการรับ

รู้การประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้

ผลิตไฟฟ้า พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง

กัน มีการรับรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง

กัน 2.3) จ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่า แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้ให้บริการกับ

นิสิตทุกกลุ่มสาขาวิชา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งกองทะเบียน

และประมวลผลการศกึษาได้จดัภาระงานให้กบัเจ้าหน้าท่ี

แต่ละคนรับผิดชอบดูแลนิสิตต่างคณะกัน เมื่อมีนิสิตมา

ติดต่อท่ีเคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่เวรประจ�าวันเคาน์เตอร์จะ

รับบริการในเบื้องต้นก่อน เมื่อเป็นปัญหาที่ให้บริการไม่

ได้ จะจัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแต่ละคณะเป็นผู้

ตอบปัญหาแทน ซ่ึงเป็นผลท�าให้นิสิตท่ีมาใช้บริการ ได้

รับการบริการท่ีตรงกบัความต้องการ และมีความพึงพอใจ

ในคณุภาพการบรกิารไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัผล

การศึกษาของ สิริกันยา พัฒนภูทอง (2546) ได้ศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจและปัญหาการบริการของผู้ใช้บริการ

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัขอนแก่น พบว่า นสิิตท่ีศกึษา

ในกลุม่สาขาวชิาแตกต่างกนั มปัีญหาการบรกิารโดยรวม

ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่

แตกต่างกัน

3. ปัญหาการบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง 3.1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ข้อท่ีมคีะแนนเฉลีย่

สูงสุด ได้แก่ สถานที่นั่งรอรับบริการเพียงพอส�าหรับผู้มา

ใช้บรกิาร มรีะดบัปัญหาสงูสดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะจ�านวน

นิสิตที่มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานที่ตั้งของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษาตั้งอยู่ในส�านักงาน

อธกิารบด ีซึง่มพีืน้ทีจ่�ากดั ไม่สามารถจะขยายพืน้ทีอ่อก

ไปได้ จึงไม่สามารถเพิ่มจ�านวนของที่นั่งรอรับบริการได้ 

จึงท�าให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการส�ารวจของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในด้านความพึง

พอใจของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล

ชุมชน โดยสัมภาษณ์ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับ

บริการในโรงพยาบาล ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ

การให้บรกิาร คอื ขอให้เพิม่ทีน่ัง่ระหว่างรอการรบับรกิาร 

3.2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีทักษะ
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ในการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย มีระดับปัญหาสูงสุด ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะ ในแต่ละวันมีนิสิตมาติดต่อขอใช้บริการ

ในจ�านวนทีม่าก ซ่ึงแต่ละคนก็มปัีญหาทีแ่ตกต่างกัน บาง

คนอธิบายเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว แต่บาง

คนต้องใช้เวลาในการอธิบายท่ียาวนานจึงสามารถเข้าใจ

ได้ ท�าให้เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน 

เพราะนอกจากจะต้องเข้าใจในความต้องการของผู้รับ

บริการแล้ว ยังต้องเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล

เป็นส�าคัญอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พารา

สุรามาน และคณะ (Parasuraman, et al., 1990) 

ได้ศึกษาว่า บุคลากรผู้ให้บริการที่มีความรู้ในการให้

บริการ สามารถท�าให้ผู้รับบริการ เกิดความเชื่อถือมาก

ข้ึน และบุคลากรผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน ท�าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้ และ

การให้บริการมีความถูกต้อง แม่นย�า สม�่าเสมอ 3.3) 

ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สามารถ

เข้าถึงบริการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีระดับปัญหา

สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองทะเบียนและประมวลการ

ศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยให้ผู้ขอ

ใช้บริการท�าการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง

เป็นรูปแบบท่ียังใหม่อยู่ ท�าให้นิสิตบางคนท่ีมีความรู้

เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ หรือศึกษาข้อมูล และวิธี

การมาอย่างไม่ดีพอ เกิดปัญหาในการเข้าใช้ระบบ และ

ในบางขณะเมื่อมีผู้ขอใช้บริการเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ไม่

สามารถเข้าใช้ระบบออนไลน์ได้ จึงเกิดความไม่คล่องตัว

ในการขอใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ได้ปรับปรุงระบบและพัฒนาวิธีการ

บรกิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏิบัติ

งาน โดยน�าเทคนิคการบริการที่น�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้และเน้นการมีส่วนร่วม การกระจายอ�านาจ การ

ติดตามงานอย่างสม�่าเสมอ 3.4) ด้านความน่าเชื่อถือ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ข้อทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่สามารถให้ค�าแนะน�าเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย และวิธีปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีระดับปัญหา

สูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยบูรพา มีการร่าง

ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยข้ึนมาจ�านวนมาก 

ซึ่งในบางระเบียบ ข้อบังคับ เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่ได้

ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงไม่สามารถให้ค�าแนะน�าแก่

นิสิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการ

ให้บริการของส�านักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554) ได้กล่าวถึง วิธี

การให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพื่อ

ที่จะให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ความรู้ที่มีช่วยแก้ไข

ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ 3.5) ด้านการเข้าใจและรู้จัก

ผูร้บับรกิาร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ข้อท่ีมคีะแนน

เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชี้แจงและ

แนะน�าอย่างเป็นกันเอง มีระดับปัญหาสูงสุด ท้ังนี้อาจ

เป็นเพราะ ในการให้บริการนิสิตในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่

ต้องตอบค�าถามนิสิตเป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจท�าให้เกิด

ความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน และนิสิตแต่ละคนก็มี

ปัญหาที่แตกต่างกัน จึงท�าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึง

ความต้องการของนิสิตได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ มาตรฐาน

การให้บรกิารของส�านกัการศกึษาต่อเนือ่ง (มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้

ให้บริการที่ดี สิ่งที่ผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรก คือ

ความเป็นคนท่ีรักในงานบริการ เพราะคนที่รักในงาน

บริการจะมีความเข้าใจและให้ความส�าคัญต่อผู้รับบริการ 

มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการ ยิ้มแย้ม

แจ่มใสและเอาใจใส่ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และให้บริการ

ตรงตามความต้องการ

4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริการของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

4.1) จ�าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน

การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และ



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556 หน้าที่ 147

ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความ

แตกต่างทางเพศ ท�าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

แนวคิดของ กมล ภู่ประเสริฐ (2545, หน้า 45) กล่าว

ว่า โดยธรรมชาตแิล้วเพศหญงิและเพศชายมลีกัษณะแตก

ต่างกนั ไม่เพยีงแต่รปูร่างเท่านัน้ นสัิยใจคอ ความคดิเหน็ 

ความพึงพอใจ การควบคุมอารมณ์และอื่น ๆ ก็มีส่วน

แตกต่างกัน ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

และด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาได้ให้

บรกิารกบันิสติทกุเพศ โดยไม่มกีารเลอืกปฏบัิต ิและนสิติ

ทีม่าขอใช้บรกิารจะมีปัญหาในลกัษณะเดยีวกนั การให้ค�า

แนะน�าจึงมีในรูปแบบเดียวกัน นิสิตท่ีมีเพศต่างกัน จึง

รับรู้ถึงปัญหาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

ของ นุชนารถ มโนมัย (2549 อ้างถึงใน หัทยา แก้วกิ้ม, 

2554) พบว่า เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการ

ตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริจาคโลหิตที่มี

เพศต่างกนัมผีลต่อระดับความความคาดหวังและการรบั

รูต่้อคุณภาพบรกิารไม่ต่างกนั 4.2) จ�าแนกตามระดบัการ

ศกึษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มนียัส�าคญัทาง

สถติิ เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรปูธรรม

ของการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตที่มีระดับการศึกษาที่

ต่างกัน หรือสาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด 

ค่านิยมอดุมการณ์ รสนยิม และความต้องการแตกต่างกัน

ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์ เอื้อวัฒนา (2542, 

หน้า 96-101) พบว่า ระดบัการศกึษาทีไ่ม่ได้รบัการศกึษา

และผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจด้าน

อธัยาศยัการให้เกยีรตขิองผูใ้ห้บริการ ส่วนด้านความเชือ่

มัน่ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ด้านความ

น่าเชื่อถือ และด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ไม่แตก

ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตไม่ว่าจะอยู่ในระดับการ

ศึกษาใด ต่างก็มีปัญหาในบริการของกองทะเบียนและ

ประมวลผลไม่แตกต่างกัน 4.3) จ�าแนกตามกลุ่มสาขา

วิชา พบว่า โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบของ

มหาวิทยาลัยเป็นหลัก เมื่อนิสิตแต่ละกลุ่มสาขาวิชามา

ตดิต่อขอใช้บริการ เจ้าหน้าท่ีกองทะเบยีนและประมวลผล

การศกึษา จงึให้ค�าแนะน�าแก่นสิิตในรปูแบบเดยีวกนั นสิติ

อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน จึงมีปัญหาในการให้บริการ

ของกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาไม่แตกต่าง

กนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สริกินัยา พฒันภทูอง 

(2546) ได้ศกึษาเร่ืองความพึงพอใจและปัญหาการบริการ

ของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบ

ว่า นิสติท่ีศกึษาคณะแตกต่างกนั มปัีญหาการบรกิารโดย

รวมของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไม่แตกต่างกัน

5. แนวทางการพัฒนาการบริการของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการของกอง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

พบว่า 5.1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ส�านักงานท่ีให้บริการในปัจจุบันมีพ้ืนท่ีจ�ากัด ค่อนข้าง

คับแคบ จึงไม่สะดวกต่อการให้บริการกับผู้มาติดต่อขอ

ใช้บริการ ที่นั่งเพื่อรอรับบริการมีไม่เพียงพอ จึงควรมี

สถานท่ีต้ังท่ีแยกส่วนออกมา โดยให้มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่

เพียงพอต่อการให้บริการ มีป้ายชี้แจงหลักเกณฑ์หรือวิธี

ปฏบิตัท่ีิชดัเจนเพือ่สร้างความเข้าใจส�าหรบัผูม้าใช้บรกิาร 

มีที่นั่งรอที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 

ธีรวรรณ รุ่งเรือง (2551) กล่าวว่า องค์ประกอบที่ส�าคัญ

ของการมีหัวใจบริการ คือ การจัดบรรยากาศ สถานที่

การให้บริการ ให้สะอาด เรียบร้อย บรรยากาศร่มเย็น มี

สถานที่พักผ่อนหรือที่พักรอที่เพียงพอต่อผู้มาติดต่อ

ขอใช้บริการ 5.2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ เจ้าหน้าที่

ให้บริการมีจ�านวนจ�ากัด โดยในแต่ละวันต้องท�าหน้าท่ี

ให้บริการกับผู้ท่ีมาติดต่อประสานงานกับกองทะเบียน
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และประมวลผลการศึกษาเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นบาง

ครั้งความเหนื่อยล้า และความเคร่งเครียดในการท�างาน

ก็อาจท�าอารมณ์ของผู้ให้บริการบางท่านดูเหมือนจะไม่

พร้อมหรือไม่เต็มใจที่จะให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนว

ความคิดของ ตรีเพ็ชร์ อ�่าเมือง (2553) ได้กล่าวว่า 

ศิลปะการให้บริการที่ควรยึดถือปฏิบัติ คือ “SERVICE 

MIND” ซึ่งเป็นการบริการสู่การบริการที่เป็นเลิศ คือ 1) 

S (Smile) คอื ความย้ิมแย้มแจ่มใส 2) E (Enthusiasm) 

คือ ความกระตือรือร้น 3) R (Rapidness) คือ ความ

รวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ 4) V (Value) คือ มีคุณค่า 

5) I (Impression) คอื ความประทบัใจ6) C (Courtesy) 

คือ มีความสุภาพอ่อนโยน และ 7) E (Endurance) คือ 

ความอดทน เก็บอารมณ์ 5.3) ด้านการตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการ อาจยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ หรือแก้ปัญหาให้กับผู้มารับบริการได้

อย่างรวดเร็วมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู ้มาใช้บริการมี

จ�านวนมาก ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจ�านวนน้อย จึงท�าให้

การแก้ปัญหาของผู้มาขอรับบริการจึงยังไม่สามารถตอบ

สนองได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา (อาภากร ธาตุโลหะ, 2549) คือ 

ภารกิจหลักของฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการส�านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ การช่วยเหลือผู้บริการให้เข้า

ถึงทรัพยากรสารสนเทศ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตรง

ความต้องการ 5.4) ด้านความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ให้

บริการ โดยส่วนใหญ่จะมีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความ

สามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเพื่อทดแทนกันในบางครั้งไม่

สามารถได้ข้อยุต ิหากสามารถพฒันาการให้บรกิารทีเ่ป็น

แบบ One-stop Service ได้ จะเป็นการดีมาก เนื่องจาก

จะลดระยะเวลาของผู้มาติดต่อประสานงานลงได้เป็น

อย่างมาก และควรมกีารส่งเจ้าหน้าไปอบรมให้การบริการ

ในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดุสิต ขาวเหลือง (2554) 

กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้

และทักษะให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.5) ด้านการเข้าใจและ

รู้จักผู้รับบริการ เจ้าหน้าท่ีควรให้ค�าแนะน�าแนวทางการ

ปฏบิตัทิีถ่กูต้องในแบบกลัยาณมติร และควรเปิดใจรบัฟัง

ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ผู้

ให้บริการจึงควรได้รับการพัฒนาด้านจิตบริการและการ

พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่

กันไป ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการให้บริการท่ีดีภายใต้

กระบวนการจดัการความรู้ของ ส�านกัส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

(2555) มีหลักการว่า 1) เวลาทุกนาทีมีค่าส�าหรับผู้รับ

บริการ 2) การให้บริการที่ดี เริ่มจากการให้บริการที่ดีกับ

คนในองค์กรก่อน 3) การให้บริการที่เกินความคาดหวัง

เป็นที่สุดของการบริการ และ 4) การให้บริการที่ดีส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สิ่งเหล่าน้ีคือจิตบริการท่ีผู้ให้

บริการพึงมี 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจยัไปใช้จากผล

การวิจัยสภาพการบริการของกองทะเบียนและประมวล

ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีข้อเสนอแนะใน

การน�าผลการวิจัยไปใช้ได้ ดังต่อไปนี้ 1) ด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการ ควรเพิ่มจ�านวนห้องน�้าส�าหรับ

ผู้มาใช้บริการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้

มากขึ้น เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ และหมั่นดูแล

รกัษาความสะอาดอยูเ่สมอ 2) ด้านความเชือ่มัน่ไว้วางใจ 

เจ้าหน้ากองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ควรให้

บริการ และจัดเตรียมเอกสารตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอให้

ทันตามก�าหนดในประกาศแบบฟอร์มค�าร้อง รวมถงึควร

อธบิายขัน้ตอนการของใช้บรกิารให้ชดัเจนยิง่ขึน้ 3) ด้าน

การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ควรเพ่ิมจ�านวนเจ้าหน้าท่ี

ให้บริการให้เพียงต่อความต้องการของผู้รับบริการ และ

เจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะให้
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บริการ 4) ด้านความน่าเชือ่ถือ เจ้าหน้าทีก่องทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา ควรศึกษาเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย และวธิปีฏิบติัให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และละเอยีด

ถี่ถ้วน เพื่อจะได้ให้ค�าแนะน�าผู้มาใช้บริการได้อย่างถูก

ต้อง 5) ด้านการเข้าใจและรูจ้กัผูร้บับรกิาร เจ้าหน้าทีก่อง

ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ควรให้บริการด้วย

ความเต็มใจ และอธิบายข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ

ของผูใ้ช้บรกิาร จากผลการวิจัยปัญหาการบรกิารของกอง

ทะเบยีนและประมวลผลการศกึษา มหาวทิยาลยับรูพา มี

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ได้ ดังต่อไปนี้ 1) 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรเพิ่มจ�านวนที่

นั่งรอรับบริการ หรือแยกส่วนงานออกมา เพื่อให้มีพื้นที่

เพียงพอต่อการให้บริการ 2) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

เจ้าหน้าควรฝึกทกัษะในการสือ่สาร เพือ่ให้ผูข้อรับบรกิาร

เข้าใจได้ง่าย ซึง่เจ้าหน้าทีจ่ะต้องเป็นผูท้ีใ่จเยน็ สือ่สารกบั

ผูข้อรบับรกิารด้วยความสภุาพ อ่อนโยน 3) ด้านการตอบ

สนองต่อผู้รับบริการ ควรมีการตรวจเช็คระบบออนไลน์

อยู่เสมอว่าสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน ในการให้บริการ

ด้านระบบออนไลน์ 4) ด้านความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่

ควรศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ

ของมหาวทิยาลยัอย่างละเอยีด เพือ่ทีจ่ะสามารถน�ามาใช้

ในการแนะน�าผู้ขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง 5) ด้านการ

เข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ เจ้าหน้าควรให้ความช่วยเหลือ 

ช้ีแจง และแนะน�าอย่างเป็นกันเอง กับผู้มาติดต่อขอใช้

บริการ ด้วยความเตม็ใจ และกระตอืรือร้นในการให้บริการ

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 1) ควร

ศึกษาสาเหตุและแนวทางพัฒนาของสภาพการบริการ

ของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยบูรพา 

ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ 2) ควรศึกษาสาเหตุ

หรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาการบริการของกองทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการ

ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้าน

การเข้าใจและรูจ้กัผูร้บับรกิาร ตามความคดิเหน็ของนสิติ

เพศชาย ในเชิงคุณภาพ 3) ควรศึกษาปัญหาด้านความ

เป็นรูปธรรมของการบริการตามความคิดเห็นของนิสิต 

ปริญญาตรี ในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 4) 

ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อปัญหาการบรกิารและแนวทาง

การพัฒนาการบริการของกองทะเบียนและประมวลผล

การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มุ ่งเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา และหาแนวทาง

การพฒันาการบรหิารงานด้านการวจิยั โดยผูว้จิยัได้ท�าการศึกษาเกบ็ข้อมลูเฉพาะคณะ/ วทิยาลยัทีม่กีารจดัการเรียน

การสอนระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลยับูรพา บางแสน จงัหวดัชลบรุ ีใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหาร

งานวิชาการที่รับผิดชอบงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัย จ�านวน 2 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหาร

งานวิชาการที่รับผิดชอบงานวิจัยระดับส่วนงาน ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา จ�านวน 9 คน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจุบนัการบรหิารงานด้านการวจิยัของมหาวทิยาลยับรูพา มคีณะกรรมการส่งเสรมิการ

วจิยั ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและแนวทางในการผลติผลงานวจิยั และมคีณะกรรมการระดบัส่วนงานท�าหน้าที่

บริหารจัดการให้เกิดผลงานวิจัยในส่วนงาน รวมถึงการมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงาน

กลางที่ให้การสนับสนุนการท�าวิจัย และประสานงานด้านงานส่งเสริมการวิจัยกับส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย แนวทางส�าคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

วิจัย คือ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้บุคลากรเน้นการวิจัยมากกว่าการจัดการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะว่า 

มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการบริหารงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการทางการศึกษาในด้านอื่น

มากกว่าการจดัการเรยีนการสอน อนัเป็นการช่วยลดภาระงานสอนของคณาจารย์ส่งผลให้มเีวลาท�าวจิยัเพ่ิมขึน้ ในการ

จดัต้ังกองทุนเพือ่การวจัิยควรมวัีตถปุระสงค์เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเครือ่งมอืในการวจิยัและ การน�าเสนอผลงานวจิยั

ในระดับนานาชาตอิย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการระดมทนุในการสนบัสนนุการท�าวจิยัท้ังจากภาครฐัและภาคเอกชนอนัจะ

เป็นการช่วยสร้างเครอืข่ายเพือ่น�าผลงานวิจัยไปใช้ได้จรงิ และมกีารจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิ (Center of Excellence) 

สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

คำาสำาคัญ : การบริหารงานวิจัย/ มหาวิทยาลัยวิจัย
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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

บทนำา
การศึกษามีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

ท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหลายด้าน ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ 

(สังคม จันทร์วิเศษ, 2555) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้าง

ชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่การ

ศึกษามีส่วนส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับ

อดุมศกึษา เป็นกลไกส�าคญัหนึง่ในการเพิม่ศกัยภาพของ

ประเทศในเวทีสากลผ่านการสร้างความรู้และนวัตกรรม

ผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลิต 

โครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของ

สังคม 

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสถาบัน

ที่เน้นการวิจัยชั้นสูง ตามมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ใน

การประชมุครัง้ที ่6/2552 เมือ่วนัศกุร์ที ่20 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2552 ได้ให้ความเห็นชอบการเลือกกลุ่มสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

กลุม่ ง สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัชัน้สงู และผลติบณัฑติระดบั

บณัฑิตศกึษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท�า

วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  
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เน้นการผลติบณัฑติทีเ่ป็นผูน้�าทางความคดิของประเทศ 

สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่

ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และ

ข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552) 

ผู ้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญการด�าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงมุ่งศึกษาสภาพการบริหารงาน

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน�าข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหารใช้เป็น

แนวทางปรับปรุงการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

บูรพาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงข้อมูลยังเป็น

ประโยชน์ในการน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนิน

งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และน�าเสนอข้อมูลให้

กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเพือ่ใช้เป็นแม่บทในการก�าหนด

นโยบายและวางแผนพฒันาสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัวิจัย

ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 

คำาถามในการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานด้านการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยบูรพาปัจจุบันเป็นอย่างไร

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการ

วิจัยควรเป็นอย่างไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�าให้ทราบถึงสภาพการบริหารงานด้านการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน 

2. เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็น

ข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิารใช้เป็นแนวทางปรบัปรงุการบรหิาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ

การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของมหาวทิยาลยับรูพา 

3. เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงาน

ด้านวชิาการของมหาวทิยาลัยบรูพา และน�าเสนอข้อมลูให้

กบัผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเพือ่ใช้เป็นแม่บทในการก�าหนด

นโยบายและวางแผนพฒันาสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั

ในอนาคตต่อไป

วิธีการวิจัย
การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) พ้ืนท่ีที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา

เฉพาะคณะ/ วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัด

ชลบุรี 

กลุ ่มผู ้ ให ้ข ้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป ็นการ

ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยเจาะจง จ�านวน 11 คน 

ได้แก่ ผู้บริหารด้านวิชาการท่ีรับผิดชอบด้านการวิจัย 

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัย จ�านวน 2 

คน และระดับส่วนงานในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา จ�านวน 9 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกับการใช้แบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยผู้วิจัยมี

การก�าหนดข้อค�าถามไว้ล่วงหน้าเพ่ือการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(In-depth Interview) ผูบ้ริหารงานวชิาการท่ีรับผดิชอบ

งานวจิยัระดบัมหาวทิยาลยั และการสนทนากลุม่ (Focus 

Group) ผูบ้รหิารงานวชิาการท่ีรบัผดิชอบงานวจัิยระดบั

ส่วนงานเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานด้านการวิจัย และ

แนวทางการบริหารงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

บูรพา ในด้านนโยบายการวิจัย ด้านงบประมาณและการ

สนับสนุนการวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

ด้านเครือข่ายการวิจัยและด้านบรรยากาศและสิ่งอ�านวย

ความสะดวก การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครือ่งมอื 
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ผูว้จิยัได้น�าแนวค�าถามให้ อาจารย์ทีป่รกึษาได้ตรวจสอบ

และด�าเนินการปรบัปรงุแนวค�าถามก่อนสร้างค�าถามให้ผู้

เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไข

ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญและน�าแบบสัมภาษณ์ท่ี

ตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วเสนอ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับความเห็น

ชอบแล้วจึงน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้

ให้ข้อมูลหลัก การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึง่หลงัการ

ส้ินสุดสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ ผูว้จัิยจะน�าข้อมลูท่ี

ได้กลับไปตรวจสอบ เมื่อช่วงเวลา สถานที่และบุคคลซึ่ง

เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างกัน ข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนเดิมหรือ

ไม่โดยรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันดูว่าข้อมูลที่ได้รับจะ

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ การวิเคราะห์

ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปข้อมูลในรูปความเรียงตามวัตถุประสงค์ และท�าการ

วิเคราะห์เชงิเหตผุลเพือ่ให้ผลการวจิยัมคีวามชดัเจนใกล้

เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1 .  สภาพการบริ ห า ร ง านด ้ านการ วิ จั ย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ด้านนโยบายการวิจัย การบริหารงานด้าน

การวิจัยใช้รูปแบบของคณะกรรมการ โดยในระดับ

มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย มี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมสนับสนุนการท�าวิจัยของส่วนงาน พัฒนาระบบ

กลไกส่งเสรมิการบริหารงานวิจัย แก้ไขปัญหาและอปุสรรค

ที่ส่งผลต่อการสร้างผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างความ

ร่วมมือด้านการวจิยัระหว่างมหาวทิยาลยับรูพากบัหน่วย

งานภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ และคณะกรรมการใน

ระดับส่วนงานเพื่อบริหารจัดการกระบวนการสร้างงาน

วิจัยต้ังแต่การคัดเลือกผลงาน การอนุมัติการเบิกจ่าย

งบประมาณ การติดตามและประเมินผลงานวิจัย รวมถึง

การสนบัสนนุในการตพีมิพ์ผลงานทัง้ในและต่างประเทศ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้าน

การวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา

ศักยภาพในด้านการวิจัย เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ

ท่ีจะเป็นฐานในการพัฒนามาตรฐานทางการวิจัย ดังนี้ 

1) การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการบูรณการ 2) 

การสร้างระบบการจูงใจในการท�าวิจัย โดยมีแนวคิดใน

การส่งเสริมงานวิจัยโดย 1) ใช้กระบวนการวิจัย พัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความสามารถในระดับสูง

ในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) ใช้กระบวนการวิจัยในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมบรรยากาศแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการ 3) แสวงหาแหล่งทุนจากภาครัฐและเอกชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอย่างเหมาะสม 4) จัดสรร

ทนุสนบัสนนุการวจิยัอย่างเหมาะสมเพยีงพอต่อการสร้าง

และพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ 5) เผยแพร่ผล

งานการวิจัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 6) สนับสนุน

ทุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 7) วิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอกจะต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั้งในระดับ

ชาติและนานาชาติ ด้านงบประมาณและการสนับสนุน

การท�างานวิจัย มหาวิทยาลัยมีงบประมาณที่ใช้ในการ

วิจัย แบ่งได้ 4 ประเภทตามแหล่งเงินทุนสนับสนุน คือ 

1) เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จาก

เงินอุดหนุนรัฐบาล 2) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย 3) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงิน

รายได้ส่วนงาน 4) เงนิอดุหนุนการวจิยัจากเงนิสนบัสนนุ

การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการ

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการ

ประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

พ.ศ. 2553 โดยบุคลากรสายวิชาการจะต้องมีมาตรฐาน

ภาระงานตามเกณฑ์ที่ก�าหนดท้ังในด้านภาระงานสอน

และงานวิจัย การส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างนักวิจัย

รุ่นใหม่ท่ีมาจากการเป็นอาจารย์ท่ียังไม่มีประสบการณ์
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ด้านการท�าวิจัยและที่มาจากนักศึกษา โดยเฉพาะใน

ระดับบัณฑิตศึกษา การสร้างระบบบ่มเพาะและระบบ

พี่เลี้ยงนักวิจัย การสนับสนุนทุนให้ไปพัฒนาความรู้จาก

หน่วยงานภายนอก ด้านเครือข่ายการวิจัย มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายอดุมศกึษา ภาคตะวันออก

ตามแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่จะพัฒนาให้เครือข่ายความร่วมมือเป็นโครงสร้างหลัก

ของระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา และเป็นกลไกส่ง

เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาสร้างความร่วมมอืในการปฏิบัติ

ภารกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเกื้อกูลซึ่งกันและ

กัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการผลักดันเชิงนโยบายและ

โจทย์ปัญหาของประเทศนอกจากนีม้หาวทิยาลยัได้มกีาร

ด�าเนนิการลงนามความร่วมมอืกบัองค์กรภายในประเทศ

และองค์กรภายนอกประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายในการ

ด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอด

เทคโนโลยีการให้บริการทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือกิจกรรรมทางวิชาการ

อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นควรด�าเนินการตามความ

ตกลงร่วมมอืกบัสถานศกึษาชัน้สงู ทัง้ในลกัษณะทวภิาคี

และพหุภาคี ด้านบรรยากาศและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

มหาวิทยาลัยบูรพามีการสร้างบรรยากาศการวิจัยโดยมี

การจัดท�าแผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) โดย

เรื่องแรกที่ก�าลังด�าเนินการให้ความรู้คือการตีพิมพ์เผย

แพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การ

จัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้เป็น

เวทีของการน�าเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย

ได้จัดตั้ง งานส่งเสริมการวิจัยและบัณฑิตศึกษา สังกัด

กองบรกิารการศกึษา ส�านกังานอธกิารบด ีเป็นหน่วยงาน

กลางที่ให้การสนับสนุนการท�าวิจัย

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการ

วิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสภาพการบริหาร

งานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการบริหารงานในปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อ

หาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ ด้านนโยบายการวิจัย เมื่อ

ศึกษาถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน พบ

ว่า จะมีนโยบายคล้ายคลึงและสอดคล้องกับนโยบายท่ี

มหาวทิยาลยัมอียู ่เช่น นโยบายการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การวิจัยโดยเน้นอาจารย์ที่ยังไม่เคยมีการท�าผลงานวิจัย 

นโยบายการผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ของคณะ/ มหาวิทยาลยั นโยบายการให้ทนุในการน�าเสนอ

ผลงานการวิจัย นโยบายการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 

นโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย

สนบัสนนุท�าผลงานวจิยั นโยบายเกีย่วกบัการให้รางวลันกั

วจิยัดเีด่น เป็นต้นและปัญหาท่ีพบจะเป็นเร่ืองท่ีคณาจารย์

ของมหาวิทยาลัยบูรพาเน้นการสอนมากกว่าการท�า

วิจัย บางส่วนงานยังไม่มีการก�าหนดเป้าหมายตามแผน

ยทุธศาสตร์การวจิยัของมหาวิทยาลยัไว้ชดัเจน ไม่ได้เหน็

ว่างานวิจัยมีความส�าคัญและมีผลกระทบต่อการท�างาน

ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ

ส่วนงานควรเร่งหามาตรการในการปรบัเปลีย่นวฒันธรรม

และค่านิยม ด้านงบประมาณและการสนับสนุนการวิจัย 

งบประมาณท่ีใช้ในการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ส่วนงานจะต้องน�ามาตั้งงบประมาณในกองทุนวิจัยส่วน

งานอย่างน้อยร้อยละ 10 จากประมาณการรายรับและมิ

ให้มีการน�าเงินจากกองทุนดังกล่าวไปใช้ในกิจอย่างอ่ืนท่ี

ไม่เกีย่วข้องกบัการผลติผลงานวจิยั ซึง่ในบางปีมกีารขอ

ทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเป็นจ�านวนมาก จนงบประมาณ

ที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอ ในขณะท่ีบางปีเงินทุนในการวิจัย

มีเหลือ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการท่ีคณาจารย์เน้นการ

สอนมากกว่าการท�างานวิจัย กอปรกับขั้นตอนการเบิก

จ่ายทุนในการวิจัยต้องปฏิบัติตามระเบียบประกาศของ

มหาวิทยาลัย ท่ีอาจส่งผลให้นักวิจัยเห็นว่ามีความยุ่ง

ยากในการท�าวิจัย ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

วจิยั เช่น จดัฝึกอบรมนกัวจิยั ให้ความรู้เกีย่วกบัจริยธรรม
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การวิจัยในมนุษย์และสัตว์ การเขียนเสนอขอโครงการ

วิจัย การเขียนงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ รวมถึงการควบคุม

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้น แผน ก และมี

มาตรการในการแก้ไขโครงสร้างพืน้ฐานของบุคลากร โดย

การสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ

ใฝ่ในการท�าวิจัย รวมถึงการสนับสนุนให้คณาจารย์เสนอ

ขอต�าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการมาตรการเร่งบังคับจัด

ท�าสัญญาจ้างในระยะแรก 3 ปี ระยะที่สอง 5 ปี และหาก

ต้องการต่อสญัญาหลงัจาก 5 ปี จะต้องขอต�าแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์ จงึจะสามารถต่อสญัญาได้ เพือ่ให้คณาจารย์

ของมหาวิทยาลัยมีต�าแหน่งทางวิชาการและมีภาระงาน

วิจัยขั้นต�่าตามที่ก�าหนดไว้ในต�าแหน่งทางวิชาการ โดย

ส่วนงานเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรก�าหนดนโยบายให้นัก

วิจัยมีบทบาทเทียบเท่าอาจารย์ผู้สอน ให้ผู้ท�าผลงาน

วิจัยได้รับค่าตอบแทนในการท�าวิจัยที่สูงขึ้น เพื่อจูงใจ

ให้คณาจารย์หันมาท�างานวิจัยมากกว่าการจัดการเรียน

การสอน และควรมีการปรับสัดส่วนภาระงานวิจัย กับ

ภาระงานสอนใหม่ ให้น�้าหนักความส�าคัญเท่ากัน ด้าน

เครือข่ายการวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัยในมหาวิทยาลัย

บูรพา ควรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในกลุ่มสาขาวิชาที่

เปิดสอน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และ

ไม่เกิดความซ�้าซ้อนในผลงานวิจัย การส�ารวจความ

พร้อมและศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ในเรื่อง

ของความรูค้วามสามารถของนกัวิจัยและความเชีย่วชาญ 

การเผยแพร่ข้อมลูผลงานด้านการวจัิย สนบัสนนุส่งเสรมิ

การสร้างความเข้มแขง็เครอืข่ายงานวจิยั ด้านบรรยากาศ

และส่ิงอ�านวยความสะดวก มหาวิทยาลยับูรพา ว่ามคีวาม

พยายามในการสร้างบรรยากาศการท�าวิจัย โดยเร่งหา

มาตรการส่งเสริมการท�าวิจัย การจัดประชุมทางวิชาการ

ในระดับนานาชาติ การเปิดเวทีการน�าเสนอผลงานวิจัย

ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาฐาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือทั้งที่สามารถ

ใช้เป็นพื้นฐานและเฉพาะสาขาวิชาให้บริการทั้งบุคลากร

ภายในและภายนอก โดยมีการเก็บค่าใช้จ่าย และเห็น

ว่า มหาวิทยาลัยควรมีศูนย์เคร่ืองมือกลางส�าหรับการ

ท�าผลงานวิจัย ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งสามารถใช้

ร่วมกันได้เป็นพ้ืนฐาน และให้ส่วนงานจัดซื้อเคร่ืองมือ

วิจัยในลักษณะเฉพาะสาขามาใช้ในการท�างานวิจัยท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ และมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย

ควรท�าหน้าที่ในการประสานงานติดต่อหาแหล่งทุนจาก

หน่วยงานภายนอก และประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนงาน

ต่าง ๆ  รวมถงึลกัษณะของงานวจิยัในปัจจบุนัทีม่ลีกัษณะ

บรูณาการรวมหลาย ๆ  ศาสตร์ไว้ในผลงานวจิยัเดยีว เพือ่

ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยสูงสุด

อภิปรายผล
1 .  สภาพการบริ ห า ร ง านด ้ านการวิ จั ย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ด้ายนโยบายการวิจัย จากการที่มหาวิทยาลัย

บูรพา ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ใน

ปี พ.ศ. 2563 และมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เป็น

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย และมีส่วนส�าคัญ

ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการท�าวิจัย เพ่ือให้

ประสบผลตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับ ผลการ

ศึกษาของสุดา เตียเจริญ (2554) ในการศึกษาองค์

ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย องค์ประกอบท่ี

เหมาะสมมากทีส่ดุทีก่ลุม่ทีเ่ป็นมหาวทิยาลัยวจิยัและกลุม่

ที่ยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจัยเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน 3 อันดับแรก ได้แก่ การก�าหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย ผู้บริหารระดับสูงมี

วสิยัทัศน์มุง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั และมหาวิทยาลยั

มีกลยุทธ์ในการผลักดันให้เกิดกลุ่มการวิจัย/ หน่วยวิจัย/ 

ศูนย์วิจัย/ สถาบันวิจัย เพื่อให้เกิดการท�างานอย่างจริงจัง

และเข้มแข็งในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ด้านงบ

ประมาณและการสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

มีนโยบายให้ส่วนงานตั้งกองทุนเพ่ือการเพ่ือสนับสนุน

ทุนในการท�าวิจัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน
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ในมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังมีงบประมาณจ�ากัดในการให้

ทุนวิจัยต่อโครงการซ่ึงน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการ

วิจัย อีกทั้งการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของการเบิก

จ่ายงบประมาณตามประกาศของมหาวิทยาลัย อาจก่อ

ให้เกิดปัญหาท�าให้นักวิจัยรู้สึกยุ่งยากและขาดแรงจูงใน

การเสนอขอทุนวิจัย ในขณะที่เงินทุนวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมักเป็นการตกลงการ

เบิกจ่ายเงินทุนระหว่างหน่วยงานภายนอกกับผู้วิจัยใน

แต่ละโครงการ โดยมีส่วนงานเป็นผู้ติดตามและก�ากับ

การดูแลการใช้เงินทุนและส่งผลงานวิจัยของนักวิจัยแก่

เจ้าของทนุ และมกีารหกัค่าธรรมเนยีมให้กับมหาวิทยาลยั

และส่วนงานตามเกณฑ์ทีต่กลงกนัเท่านัน้ จึงค่อนข้างจะ

มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายมากกว่าทุนวิจัยที่มาจาก

รายได้ของส่วนงานและทุนอุดหนุนจากรัฐบาล นอกจาก

นี้ มหาวิทยาลัย ยังไม่มีหน่วยงานกลาง ที่ท�าหน้าที่ 

ประสานงานระหว่างผู้วิจัยกับแหล่งทุนภายนอก โดย

อาจเป็นฝ่ายรับงานวิจัยมาแล้วส่งต่อกระจายตามสาขา 

ซึ่งวิธีการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้วิจัยมีแหล่งหา

ทุนวิจัยเพิ่มแล้ว ยังสามารถจัดโครงงานวิจัยในลักษณะ

บูรนาการรวมเอาหลาย ๆ ศาสตร์มาไว้ในโครงการเดียว

ตามแนวการวิจัย (Theme) ของมหาวิทยาลัยได้ ด้าน

การพัฒนาบุคลากรการวิจัย มหาวิทยาลัยได้มีการเปิด

รับนิสิตที่เพิ่มมากข้ึนรวมถึงการเปิดสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการของตลาด น�าแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการ

จัดกลุ่มผู้เรียน มีนวัตกรรมทางหลักสูตร การเรียนการ

สอนใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาก เกิดการการแสวงหารายได้

มากกว่าการสร้างองค์ความรู้เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยัง

ต้องพึ่งรายได้หลักจากค่าหน่วยกิต ท�าให้เป็นข้อจ�ากัด

ต่อการพัฒนาสร้างสรรค์ส่วนที่เป็นการสนับสนุนการ

วิจัย การบริการสังคม หรือสาธารณชน ซ่ึงปัญหาดัง

กล่าวสอดคล้องกบัผลการวิจัยทีฉ่ลองภพ สสุงักร์กาญจน์ 

และคณะ(2549) ค้นพบในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

วิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู ่การเป็น

มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และสอดคล้องกับ ผลการ

ศึกษาของพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2545 อ้างถึงใน 

ปรชัญา เวสารชัช์, 2546) ทีศ่กึษาเรือ่งกลยทุธ์การพฒันา

วัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐยัง

พบว่า วัฒนธรรมการวิจัยของอาจารย์ในปัจจุบันไม่เอื้อ

ต่อการท�าวิจัยของอาจารย์ และส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ

กับงานสอนมากกว่างานวิจัย ของการปฏิบัติงาน การ

สร้างวัฒนธรรมการวิจัยนั้นจะช่วยสร้างระบบความเชื่อ

และค่านยิม อีกท้ังจะช่วยก�าหนดพฤติกรรมในการท�างาน

วิจัยของอาจารย์ (ปิ่นนเรศ กาศอุดม, 2551) ด้านเครือ

ข่ายการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการสนับสนุนการ

สร้างเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และเครือข่ายระหว่าง

อุดมศึกษาต่างประเทศ โดยเครือข่ายที่สร้างขึ้นจะเป็น

เครือข่ายทั้งแบบที่เป็นทางการ (มีการลงนาม MOU 

ร่วมกัน) และแบบท่ีไม่เป็นทางการ (มีการอาศัยความ

สัมพันธ์ส่วนตัวในการร่วมมือ) สอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ ศิโรจน์ ผลพันธิน (2548) ที่ศึกษา รูปแบบ

การบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากใน

แต่ละมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเรียนการสอน และ

การวิจัยที่แตกต่างกัน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ

ความเป็นเลิศเฉาพะด้านแต่ไม่สามารถสร้างความเป็น

เลิศได้ในทุกศาสตร์สาขาวิชาที่เปิดสอน จึงจ�าเป็นต้องมี

การแสวงหาความร่วมมือกับต่างสถาบันซ่ึงผลการสร้าง

เครือข่ายวิจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ทั้ง

ในแง่ของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ การเผย

แพร่ผลงานวิจัยไปยังกลุ่มเครือข่ายวิจัยอื่น ๆ  ได้อีกด้วย 

ด้านบรรยากาศและสิง่อ�านวยความสะดวก มหาวทิยาลยั

บรูพามมีาตรการท่ีส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศการวจิยั การ

จัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม

วิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ การเชิญนักวิจัยชั้น

น�ามาบรรยายและแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย สอดคล้อง

กับลักษณะการบริหารและการพัฒนางานวิจัยส�าหรับ

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

(2552, อ้างถึงใน บุศรา สาระเกษ, 2555) ท่ีกล่าวว่า 
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การสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นจากการกิจกรรม

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ซึ่งเป็นการช่วยสร้าง

วัฒนธรรมการวิจัย กระตุ้นกิจกรรมการวิจัยอย่างต่อ

เนื่อง ส�าหรับเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการท�างานวิจัย 

โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบดูแลตามส่วนงาน 

เช่นศนูย์เครือ่งมอืคณะวศิวกรรม ศนูย์ปฏบัิตกิารทางงาน

วิจยัของคณะวทิยาศาสตร์ ซึง่แต่ละส่วนงานจะจัดสรรงบ

ประมาณมาใช้จ่ายสร้างศูนย์เครื่องมือเอง ท�าให้ผู้บริหาร

ส่วนงานบางคนเหน็ว่า มหาวิทยาลยัควรจัดตัง้ศนูย์เครือ่ง

มือส�าหรับการวิจัยที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานของงานวิจัย

ได้ส�าหรับทกุสาขาวชิา เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนในการจัดซือ้

เครือ่งมอืนัน้ ๆ  โดยหากเป็นเครือ่งมอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะ

สาขา ก็ให้ส่วนงานเป็นฝ่ายด�าเนินการจัดซื้อเอง 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการ

วิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลจากการศึกษาเอกสาร การสงัเกตลกัษณะการ

บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา การสัมภาษณ์เชิง

ลกึเพ่ือสมัภาษณ์ผู้บรหิารมหาวิทยาลยัและการจัดประชมุ

เสวนา ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ด้าน

นโยบายการวจิยั ผูบ้รหิารมหาวิทยาลัยบูรพา ควรก�าหนด

นโยบายให้มหาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญด้านการวิจัยใน

ศาสตร์เฉพาะทาง ตามข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาของ

ศิโรจน์ ผลพันธิน (2549) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Cohn J. Funston (อ้างถึงใน สุดา เตียเจริญ, 2555) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถพัฒนาการวิจัยได้ทุก

เรื่อง ด้วยความจ�ากัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ 

นโยบายส่งเสริมให้เกิดการวิจัยควรด�าเนินการร่วมกับ

นโยบายการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เกิดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัย โดยรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เหน็ความส�าคญัของการมผีลงานวจัิย นอกจากนี ้ยงัควร

มีการจัดท�าแผนแม่บทการวิจัยทุก 3 – 5 ปีควบคู่ไปกับ

นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องทนักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป ด้านงบประมาณ

และการสนับสนุนการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่ามหาวิทยาลัย

บูรพาควรเพ่ิมพูนทุนสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น เพ่ือใช้

ในการสนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย การน�า

เสนอผลงานทั้งการตีพิมพ์และการน�าเสนอในโครงการ

วิชาการ สอดคล้องกับ Laura Leal (2010, อ้างถึงใน 

บุศรา สาระเกษ. 2555) ท่ีศึกษาการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ

การวิจัย (RDF) พบว่า หากยังมีการสนับสนุนของกอง

ทนุเพือ่พฒันาวจิยัจะสามารถพฒันาศกัยภาพในการวจิยั

ให้มีระดับสูงขึ้นต่อไปได้ โดยให้มีงบประมาณเพื่อการ

จดัหาทรพัยากร ซ่อมแซมวสัด ุอปุกรณ์เคร่ืองมอืในกรณี

ฉุกเฉิน รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่แน่นอนต่อเนื่องเพื่อการ

สนับสนุนการน�าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกปี  

นอกจากนีแ้ล้วมหาวทิยาลยับรูพา ต้องมกีารปฏริปูระบบ

การเงินโดยเฉพาะรูปแบบการหารายได้ ใช้วิธีการให้

บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่ง

รายได้เพิ่มขึ้น นอกจากรายได้ที่มาจากการจัดการเรียน

การสอน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ถนอมวรรณ 

ประเสริฐเจริญสุข (2549) ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพ

การเป็นมหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีใ่ห้ข้อ

เสนอแนะจากผลงานวิจัยว่า มหาวิทยาลัยควรก�าหนด

ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเพิ่มพูนสนับสนุนงานวิจัย 

จัดสรรงบประมาณส่งเสริมอาจารย์ใหม่เพื่อการวิจัย ปรับ

เปลี่ยนระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับธรรมชาติงาน

วิจัยในแต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละคณะ และการแสวงหา

แหล่งทุนบริจาคจากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ

พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งหากมหาวิทยาลัย

บูรพาสามารถจัดหารายได้ทางอ่ืนโดยไม่ต้องพ่ึงรายได้

จากการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักแล้ว จะช่วยให้

ภาระงานทางด้านการสอนของอาจารย์ลดลง มีเวลาเพิ่ม

มากขึ้นในการท�างานวิจัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีการ

ก�าหนดมาตรฐานภาระงานด้านการสอนและการวิจยัของ

คณาจารย์ให้ชัดเจนมากขึ้นได้ ด้านการพัฒนาบุคลากร
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ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ควรเน้นการสนับสนุน

ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มาจากอาจารย์ที่ยัง

ไม่มีประสบการณ์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การ

สร้างมาตรจูงใจให้เกิดความรู้สึกอยากท�างานวิจัย การ

สนับสนุนพัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย การส่ง

เสริมให้นักวิจัยท�างานเป็นทีมหรือเป็นเครือข่ายการวิจัย 

สอดคล้องตามค�าแนะน�าท่ีได้จากการศึกษาวิจัยของ 

ศิโรจน์ ผลพันธิน (2549) และควรเร่งสร้างนักวิจัยมือ

อาชีพ และเน้นให้อาจารย์ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็นนัก

วิจัย พัฒนาบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญให้ได้รับทุนการ

ศึกษาต่อในวิชาชีพ การจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา

ประจ�าโครงการวิจัย หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ ส�าหรับ

แนวทางการสร้างขวัญก�าลังใจแก่นักวิจัย ได้รับการน�า

เสนอจาก ฉลองภพ สุสังกร์กาณจน์และคณะ (2549) ที่

ศกึษาโครงการวจิยัเพือ่พฒันามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเน้นการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลยั

ควรมีการสร้างจงูใจในการท�าวจัิยให้กบัคณาจารย์ โดยได้

แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจที่เป็น

ตัวเงิน มหาวิทยาลัยอาจแบ่งผลตอบแทนเพิ่มให้ในกรณี

ที่สามารถบริหารโครงการวิจัยได้ดี และมีงบประมาณ

โครงการเหลือ หรือน�าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 2) แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน ใช้ระบบ

การสร้างวัฒนธรรมยกย่องผลงานวิจัย และนักวิจัยท่ีมี

ผลงานโดดเด่น ตลอดจนการจัดเวทีสัมมนาหรือประชุม

ทางวิชาการเพื่อให้โอกาสนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน และ

ได้รับการยอมรับมากขึ้น และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ

ของผูบ้รหิารส่วนงานภายในมหาวทิยาลยับรูพา ทีเ่หน็ว่า

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอันดับนักวิจัยเป็นระบบแชมป์ 

และการรักษาแชมป์ การมอบรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผล

งานโดดเด่นในแต่ละปี ด้านเครือข่ายการวิจัย นอกจาก

เครือข่ายที่มีการร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านงาน

วิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาควรร่วมมือด้านการวิจัยกับ

ภาคเอกชนด้วย เนื่องจากลักษณะของมหาวิทยาลัยจะมี

องค์ความรูพ้ืน้ฐาน และบคุลากรทีส่ามารถท�างานวจิยัได้ 

ในขณะทีภ่าคเอกชน โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม มอีงค์

ความรู้จากการสร้างนวัตกรรมการผลิต ร่วมถึงการมีเงิน

ทุนสนับสนุนในการท�าวิจัย จะท�าให้เกิดผลงานวิจัยที่น�า

ไปประยุกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการต่อยอดองค์ความ

รู้เดิมสอดคล้องกับฉลองภพ สุสังกร์กาณจน์และคณะ 

(2549) ที่ศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัท่ีเน้นการวจิยั ท่ีพบ

ว่า การสร้างเครอืข่ายการวจิยัประกอบด้วย ความร่วมมอื

ด้านการวิจัยกับภาคเอกชน เช่น รูปแบบของความร่วม

มือการวิจัย รูปแบบของการร่วมทุน และความร่วมมือ

ด้านการวิจัยกับต่างประเทศ ประกอบด้วย การร่วมวิจัย

กบัมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัทีเ่น้นการวิจยัในต่างประเทศ 

การเข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ และการสร้างเครือ

ข่ายกบันกัวจิยัในแวดวงวชิาการเดยีวกนัเพือ่แลกเปลีย่น

ประสบการณ์ ตลอดจนดงึดูดเงินทุนวจิยัจากต่างประเทศ

เข้าสู่มหาวิทยาลัย ด้านบรรยากาศและสิ่งอ�านวยความ

สะดวก มหาวทิยาลยัควรมฐีานข้อมลูนกัวจิยั โดยใช้ระบบ 

MIS เป็นระบบกลาง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริหารและการบริหารมหาวิทยาลัย โดยสามารถ

ให้นกัวจิยัท�าการปรบัปรงุข้อมลูให้ทนัสมยั ได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรอ�านวยความสะดวกในการ

ท�าวิจัย โดยจัดวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการท�าวิจัยให้

กับอาจารย์ มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ 

บุคลากรสนับสนุนการวิจัย การตั้ง Central Lab ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา สาระเกษ (2555) ที่

ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ ยังมีการจัด

ฝึกอบรมนกัวจิยั เชงิปฏบิตักิาร การให้ความรูใ้นลกัษณะ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

โดยก�าหนดให้ผูเ้ข้าร่วมรับการอบรมต้องเข้าอบรมทุกคร้ัง 

นอกจากนี้ ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก สุดา เตียเจริญ 

(2554) ที่ศึกษาองค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัย 

ได้มข้ีอเสนอแนะว่า มหาวทิยาลยัต้องมโีครงสร้างพืน้ฐาน

ในการท�าวิจัย เพ่ืออ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้
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อาจารย์/ นักวิจัย สามารถท�างานวิจัยได้อย่างเต็มที่และ

ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างบรรยากาศ

ในการท�าวิจัย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ให้อาจารย์/ นักวิจัย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน

บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานด้านการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยบูรพา ในปัจจุบันมีการด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาใน ปี พ.ศ. 

2563 ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัย

มีข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลวิจัย ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัย

บูรพาควรก�าหนดนโยบายที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้าน

การวิจัยในศาสตร์เฉพาะทาง สร้างจุดเด่นด้านการวิจัย

ของตนเอง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและยอมรับ

ของสังคม รวมถึงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่

มีลักษณะบูรณการระหว่างศาสตร์ที่โดดเด่นเฉพาะทาง

ร่วมกับศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

2) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการสร้างวัฒนธรรมการ

วิจัยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเห็นความส�าคัญของ

การท�างานวิจัย และกระตุ้นให้เกิดพลังงานสร้างสรรค์ใน

การค้นพบสิ่งใหม่ 3) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท�าแผน

แม่บทการวิจัยทุก 3 – 5 ปีควบคู่ไปกับนโยบายหรือ

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง

ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และมีการเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จอย่างชัดเจนสอดคล้องระหว่างมหาวิทยาลัย

กับส่วนงาน 4) มหาวิทยาลัยบูรพาควรมีการพัฒนา

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) สาขา

วิชาต่าง ๆ โดยแบ่งโครงสร้างตามกลุ่ม (Cluster) 

รวมลักษณะงานวิจัยและเป้าหมายท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยของกลุ่มต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน 5) มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ

วิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยเช่น การสนับสนุน

การพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย การน�าเสนอผลงานท้ัง

การตีพิมพ์และการน�าเสนอในการประชุมทางวิชาการ 

6) มหาวิทยาลัยบูรพาต้องมีการปฏิรูประบบการเงินโดย

เฉพาะควรมีรูปแบบการหารายได้จากการบริการทางการ

ศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น 

และ 7) มหาวิทยาลัยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการท�า

วิจัย เพื่ออ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้อาจารย์/ 

นักวิจัย สามารถท�างานวิจัยได้อย่างเต็มท่ีและผลิตผล

งานวจิยัอย่างต่อเนือ่ง มกีารสร้างบรรยากาศในการท�าวจิยั 

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป มี

ดังนี้ 1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยของ

บคุลากรสายวชิาการของมหาวิทยาลยั 2) ควรศกึษาวจิยั

เกีย่วกบัผูน้�า และภาวะผูน้�าทีส่่งผลต่อการบรหิารงานวจิยั

ของมหาวทิยาลยั 3) ควรศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็

ของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับสภาพการด�าเนินงาน

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
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พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*

Academic Behavior of Schools Administrators Affecting External 

Assessment in Schoolsunder Prachinburi Primary Educational 

Area Office 2

ศรีประภา เหมนาค** 

ดร.ชัยพจน์ รักงาม*** 

ดร.สมุทร ชำานาญ****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ครูผู้สอน ของสถานศึกษารัฐ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 

2555 ก�าหนดขนาดโรงเรียนเป็นชั้นในการสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง 74 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน 

276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับตอนท่ี 1 และ

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบัตอนที ่2 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย ค่าคะแนนเฉลีย่ 

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั และวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู แบบหลายขัน้ตอน

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ระดับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ระดบัผลการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายมาตรฐานทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก 

3. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์

กันทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (X
8
) และด้านการวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน (X
3
) สามารถพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวม (Ŷ) ได้ร้อยละ 35.10 และสามารถพยากรณ์ผลการ

ประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาปราจนีบรีุ เขต 2 ได้อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 

Ŷ = 1.348 + .238 (X
8
) + .194(X

3
)

คำาสำาคัญ : พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/การประเมินคุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษา/ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 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 (X
8
) and assessment (X

3
) 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 (X
8
) + .194(X

3
)
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด�ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ 

โดยจดักระบวนการเรยีนรู้ทีมุ่ง่ปลกูฝังจิตส�านกึทีถ่กูต้อง 

มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทยรูจั้กรกัษาผลประโยชน์

ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา

ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภมิูปัญญาไทยและความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจนอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ

ในการประกอบอาชีพ รู ้ จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม

สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็น

ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับ

ที ่2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2553, หน้า 1 )

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราช

บัญญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ได้กระจายอ�านาจ

ในการบริหารงานสถานศึกษาออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร

งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งงานวิชาการ

เป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ�านาจใน 

การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด สอดคล้อง

กับความต้องการของผูเ้รยีน สถานศกึษา ชมุชน ท้องถิน่ 

และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 4)

ความส�าคัญและนโยบายการกระจายอ�านาจการ

ศึกษาของรัฐบาล ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท�าให้สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยมีผู้น�าองค์กร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจึง

ได้รับมอบอ�านาจและความรับผิดชอบตามภารกิจ และ

มีอิสระในการบริหารจัดการตามกฎหมาย ระเบียบข้อ

บังคับท่ีจะสั่งการอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการ

ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี ดังน้ันพฤติกรรมการ

บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น

สิ่งส�าคัญยิ่งที่จะบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป็นไปตามเป้าหมายได้ เพราะพฤติกรรม การบริหาร 

เป็นเครื่องมือส�าคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีระบบความสัมพันธ์

ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การซึ่งเปรียบเสมือน สมอง 

แขน ขาและพละ ก�าลังของผู้บริหาร ที่ผู ้บริหารทุก

วงการจะต้องใช้เป็นวถิทีางไปสูค่วามส�าเรจ็ในการท�างาน 

(Knezevich. 1975,p. 5) สอดคล้องกับแนวคิดของ 

จันทรานี สงวนนาม (2545,หน้า 143) และปรียาพร 

วงศ์อนุตรโรจน์ (2543,หน้า 1) ที่กล่าวว่า งานวิชาการ

เป็นงานหลกัของการบรหิารสถานศกึษาไม่ว่าสถานศกึษา

จะเป็นประเภทใดมาตรฐาน และคุณภาพของสถานศกึษา

จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เน่ืองมาจากงาน

วชิาการเกีย่วกบัหลกัสตูร การจดัโปรแกรมการศกึษา และ

การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา

และจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร

ทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือ

ทางอ้อมก็ขึ้นอยู่ท่ีลักษณะงานนั้น ดังนั้นน่าจะสรุปได้

ว่า พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ก็

จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐาน

การศกึษาตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาได้เป็นอย่างดี

พระราชบัญญัติการศึกษาแห ่งชาติ พ.ศ. 

2542 ให ้ความส�าคัญเ ก่ียวกับการจัดการศึกษา

ของประเทศ มุ ่งเน้นการบริหารจัดการเป็นเอกภาพ 

มีการกระจายอ�านาจรวมท้ังก�าหนดมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง

ชัดเจน ซึ่งในหมวดที่ 6 เกี่ยวกับมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 “ให้มีระบบการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพ

ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา 

48 “ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า

การประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี

การจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ

น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

รับรองการประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา 49 “ให้มี

ส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนท�าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธี

ประเมินคุณภาพภายนอก และท�าการประเมินผลการ

จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาน

ศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปีนับตั้งแต่การ

ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน”

พระราชบญัญตัดัิงกล่าวและความส�าคญัของงาน

วิชาการในโรงเรียนดังกล่าวจึงจ�าเป็นท่ีผู้บริหารโรงเรียน

ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

จะต้องดแูล เอาใจใส่ เป็นพเิศษ โดยจะต้องรบัผดิชอบเป็น

ผูน้�าครูในด้านวชิาการเป็นอนัดบัแรกและต้องท�างานร่วม

กับครู สนับสนุนกระตุ้นเตือนให้ค�าแนะน�าและประสาน

งานให้ครูทุกคนท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลในด้านการเรียนการสอน ถึง

แม้ว่างานวิชาการจะเป็นงานหลักของโรงเรียน แต่ก็ยัง

มีผู้บริหารจ�านวนหน่ึงท่ีมองว่างานด้านอื่นส�าคัญกว่า

งานวิชาการ ท�าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 

การจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงต้องการการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

จากผลการประเมินระดับคุณภาพนักเรียนปีการ

ศกึษา 2554 (ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ปราจนีบรีุ เขต 2 )ท�าให้ทราบถงึคุณภาพนกัเรียนในระดบั

ช่วงชั้นต่าง ๆ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลดลงทกุวชิา ซึง่ถอืว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีต้่องน�ามาพฒันา

และเป็นปัญหาส�าคัญต้องหาทางแก้ไขท�าให้มีคุณภาพดี

ขึน้ต่อไป สภาพเช่นนีจ้งึอาจสรปุได้ว่าเกดิจากปัญหาการ

บรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่หีน้าทีร่บั

ผิดชอบ ควบคุมดูแลนักเรียนท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาดและหลักการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษา ส�าคัญท่ีสุดท่ีท�าให้สถานศึกษามีความมั่นคงและ

มคีณุภาพ คอื ประสทิธผิลหรอืไม่นัน้มกัจะพจิารณาทีผ่ล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน

วิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา น�าสู่

ความส�าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศกึษาระดบัของพฤติกรรมการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

2. เพื่อศึกษาระดับผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผล

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 2

4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจาก พฤติกรรม
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การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 2

คำาถามในการวิจัย
ในการศึกษาค ้นคว ้ าครั้ งนี้  มุ ่ งศึกษาใน

เร่ืองพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหาร

สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจนีบรุ ีเขต 2 ดงัน้ันค�าถามในการศึกษา

ค้นคว้าครั้งนี้

1. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้

บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับใด

3. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้

บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 หรือไม่

4. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้

บริหารสถานศึกษา สามารถท�านายผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้หรือไม่

สมมุติฐานของการวิจัย
1. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาปราจนีบรุ ีเขต 2 มคีวามสัมพนัธ์ในทางบวก

กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 2

2. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ

ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สามารถท�านาย

ผลการประเมินการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้

ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี มุ ่ง

ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ในงานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ 

8 ด้าน ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียน 4) การวจิยัเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ

ศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 

8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

( กระทรวงศึกษาธิการ 2546 ,หน้า 32-33 )

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจนีบรุ ีเขต 2 มาตรฐานด้านผูเ้รยีน (ส�านกังานรองรบั

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน 

2546, หน้า 91-98) ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษา

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน ของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 976 คน 

2.2 กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ครผููส้อน ของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 976 คน
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ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 276 คน โดยค�านวณหากลุ่ม

ตัวอย่างตามตารางก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, 

pp. 607-610) จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง

ชั้น (Stratified Random Sampling) ก�าหนดขนาด

โรงเรียนเป็นช้ันในการสุ่มได้กลุ่มตัวอย่าง 74 โรงเรียน 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอน 276 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรต้น การบริหารงานวิชาการ

3.2.1 ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.2.2 ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรู้

3.2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน

3.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

3.2.5 ด้านการพฒันาสือ่ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

3.2.6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

3.2.7 ด้านการนิเทศการศึกษา

3.2.8 ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

3.2 ตัวแปรตามได้แก่ ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบ

ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้

1. แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scal) แบ่งเป็น 4 ระดับถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา จ�านวน 32 ข้อ ใน 8 ด้าน

2. แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scal) แบ่งเป็น 3 ระดับถามผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก มาตรฐานด้านผู้เรียนซึ่งประเมินโดย

ส�านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการ

ศึกษา (องค์กรมหาชน) จ�านวน 15 ข้อ ใน 4 มาตรฐาน 

3. การหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดยดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างเน้ือหากับความมุ่งหมายของการวิจัย

จ�านวน 47 ข้อ ตามเกณฑ์ 0.66 ตลอดจนความเหมาะ

สมของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 1.0

4. น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

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

รายข้อ (Discrimination) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 

(Item-total Correlation) โดยได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่

ระหว่าง 0.46 -0.85 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และผลการประเมิน

คณุภาพภายนอกของสถานศกึษาสถติท่ีิใช้คอื ค่าคะแนน

เฉลีย่ (mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)

2. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 “พฤติกรรม

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาปราจนีบรีุ เขต 

2 มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2” สถิติที่ใช้ สัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Product-Moment 

Correlation)

3. การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 “พฤติกรรม

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาปราจนีบรีุ เขต 

2 สามารถท�านายผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
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สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาปราจนีบรุ ีเขต 2 ได้” สถิตทิีใ่ช้คอืการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหคุณู แบบหลายขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) เพื่อเลือกสมการพยากรณ์ที่ดี

ที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

1.ระดับของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่า อยู่

ในระดับ มากที่สุด เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 

อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา ด้านการวดัผล ประเมนิผล และเทียบ

โอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2.ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก 

เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 9 ผู้เรยีนมีทกัษะในการท�างาน รักการท�างาน 

สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริต มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความ

รู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อ

เนื่อง และ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาปราจีนบุร ีเขต 

2 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกด้านมีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ระหว่าง .422 ถึง .565 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

4. ภาพรวมสามารถพยากรณ์ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาจากพฤติกรรมการ

บริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาปราจนีบรุเีขต 

2 พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรยีนเป็นตวัแปรทีด่ทีีส่ดุโดยมค่ีาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมของ 2 ด้าน มีค่าเท่ากับ .593 

และสามารถพยากรณ์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ ร้อยละ 35.10 อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 เมื่อน�าค่าสถิติตัวแปร

พยากรณ์ท่ีดีท่ีสุดมาสร้างสมการพยากรณ์ ได้สมการ

พยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรีเขต 2 ในสมการคะแนนดิบ ดังนี้ Ŷ = 1.348 

+ .238 (X
8)
 + .194(X

3
)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับของพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่าอยู่

ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า พฤติกรรมการ

บรหิารงานวชิาการเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่ดุในการปฏบิตัิ

งานของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะเป็นกระบวนการท่ี

มีระบบความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ

ซึ่งเปรียบเสมือนสมอง แขน ขา และพลังก�าลังของ

ผู้บริหาร ท่ีผู้บริหารทุกวงการจะต้องใช้เป็นวิถีทางไปสู่ 

ความส�าเร็จในการท�างาน ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
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เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายการบริหารงาน

วิชาการอย่างชัดเจน มีอ�านาจบริหารอย่างอิสระขณะ

เดยีวกนักร็บัผดิชอบต่อผลการตดัสินใจของตนอย่างเตม็

ที่ สามารถจัดการศึกษาได้ตามบทบาท ภารกิจ ขนาด

ของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาทั้งยังท�าหน้าที่

ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้

บรรลุตามภารกิจหน้าที่ และจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 

ท�าให้สามารถด�าเนินการได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ผู้

บริหารมีลักษณะของการเป็นผู้น�าที่ดีมีการวางแผนงาน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

จริง มีการควบคุมกระบวนการท�างานอย่างเป็นขั้นตอน 

พร้อมทั้งอ�านวยการให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ด�าเนิน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้า

หมายที่วางไว้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังที่ ปรียาพร วงศ์

อนุตรโรจน์ (2545, หน้า 2) ได้กล่าวว่า การบริหารงาน

วชิาการ หมายถงึ กระบวนการบรหิารกจิกรรมทกุอย่างที่

เกีย่วข้องกบัการปรบัปรงุการเรียนการสอนให้ดขีึน้ ตัง้แต่

การก�าหนดนโยบาย การวางแผน การปรบัปรงุพฒันาการ

เรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อ

ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย

ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

สอดคล้องกับกฤษณา โอภาสวัฒนา (อ้างถึงในอ�าภา 

บญุช่วย, 2537 หน้า 64) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหาร

ในการวางแผนงานวิชาการ ดังนี้ มีกระบวนการวางแผน 

น�าสู่การปฏิบัติ นิเทศติดตามประเมินผล จนกระทั่งน�า

ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยของผู้วิจัยสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ประทวน พรมจ้อย (2548, หน้า 82-84) ได้

ศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้

พื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ผลการวิจัยพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และ

สอดคล้องงานวิจัยของบังอร กาญจนพันธุ์ (2553) เรื่อง 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ�าเภอคุระบุรี เขต

พื้นที่การศึกษาพังงา พบว่า การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรยีนในอ�าเภอคุระบรุ ีเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพงังา ในภาพ

รวมนัน้ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้านตาม

ล�าดับ พบว่า ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปฏิบัติอยู่

ในระดับมาก 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้

เพราะมาตรฐานการศึกษา เป็นเป้าหมายและแนวทาง

การพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุก

รูปแบบ ตลอดจนใช้เป็นเคร่ืองมือก�าหนดนโยบายการ

พัฒนาการศกึษาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และใช้เป็นเคร่ือง

มือในการนิเทศ ก�ากับติดตาม ประเมินความก้าวหน้า

ของการพัฒนาการศึกษาโดยรวม ซึ่งทุกหน่วยงานต้น

สังกัดมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งให้มีคุณภาพใกล้

เคียงกันให้มากที่สุด โดยอาศัยข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้านเป็นทิศทางในการ

ด�าเนินจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตสุดท้าย

ของการจัดการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 

จรยิธรรม และมคีณุลกัษณะทีอั่นพงึประสงค์ตามจดุหมาย

ของหลกัสตูรขัน้พืน้ฐานรวมถงึความคาดหวังของสงัคม 

สถานศึกษาที่สามารถสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มี

ความสขุ มศีกัยภาพในการให้ ความร่วมมอืเพือ่สร้างสรรค์

สังคมไทยให้มีคุณภาพและมีการบริหารสถานศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จะต้องอาศัยกระบวนการ

บริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างปัจจัยเกื้อหนุนให้

มีความเหมาะสม สอดคล้องและเพียงพอต่อการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาได้ นอกจากนี้การจัดการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลไปถึงคุณภาพของผู้

เรียนด้วย ดังนั้นเมื่อครูตระหนักถึงการพัฒนาทางด้าน

กระบวนการเรียนรู้ย่อมส่งผลไปถึงคุณภาพของผู้เรียน

ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ สิงโต แก้วกัลยา (2541) 

ศึกษาวิจัยเร่ือง การตรวจสอบผลการประเมินมาตรฐาน
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โรงเรียน พ.ศ. 2541 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1 ผลการ

วิจัยพบว่า ผลการประเมินภายนอกโดยภาพรวม อยู่

ในระดับคุณภาพที่น่าพอใจขั้นสูง โรงเรียนที่ใช้แผนเป็น

เครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ

จัดการเรียนการสอนได้จัดการเรียนรู้และท�างานร่วมกัน

โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม บุคลากรในโรงเรียนเห็นว่า 

การให้ความส�าคัญและการร่วมมือกันอย่างจริงจังของผู้

มีส่วนเกีย่วข้องกบัการศกึษาส่งผลโดยตรงต่อความส�าเรจ็

อย่างมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพ

ของผู้เรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขั้นพื้นฐานปี 2555-2558 ของส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้สรุปถึงผลการ

ด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และจากการด�าเนิน

การจัดอบรม/พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนท�าให้ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา

ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 5 ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป (ส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ,2555, 

หน้า 18-20)

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจีนบุร ีเขต 

2 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในทุกด้าน มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่าง.422 ถึง .565โดยทุกด้านมีความ

สัมพันธ์กับผลการประเมินคุณภาพภายนอกในทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพฤติกรรมการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละด้าน

โดยรวม มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อยู่ระดับ

ปานกลาง ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า การบริหารงานวิชาการ

เป็นสิ่งช้ีวัดคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาซ่ึงจุดมุ่งหมาย

ของงานวิชาการอยู่ท่ีการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้

มีความรู้มีจริยธรรมและมีคุณลักษณะท่ีอันพึงประสงค์ 

การบริหารงานวิชาการนับว่ามีความส�าคัญกว่างานด้าน

อืน่ๆ เพราะจดุมุง่หมายของสถานศกึษากค็อื การจดัการ

ศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและคุณภาพของสถาน

ศึกษา พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจาก

งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการ

ศึกษาและจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถาน

ศึกษา สอดคล้องกับ ไกรเลิศ โพธิ์นอก (อ้างถึงในกุลฑรี 

พิกุลแกม 2551, หน้า 111 ) ที่กล่าวว่า การบริหารงาน

วชิาการเป็นงานหลกัเป็นหวัใจของการบรหิารสถานศกึษา

เป็นงานส�าคญัยิง่เพราะงานวชิาการช่วยพฒันาสตปัิญญา

ความนกึคดิของผูเ้รียน ท�าให้ผูเ้รียนมคีณุค่าในสงัคม การ

บริหารงานวิชาการจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้บริหารและ

ครู สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม (2551) 

ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ

คณุภาพผู้เรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหาร

งานวิชาการโดยรวม ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของไพรัช หงส์เทียบ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามมาตรฐานการ

ศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ

ศึกษาเขตการศึกษา 5 พบว่ามาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 

4 และมาตรฐานที่ 6 มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

4. พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้รหิารสถานสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาที่ดีที่สุดพบว่า ด้านการพัฒนา
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ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเป็นตัวพยากรณ์ที่

ดีที่สุดทั้งนี้เพราะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และ

ด�าเนินการอย่างย่ังยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา

ต้องมีการท�างานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู ้และเห็นคุณค่าของ

การท�างานเป็นระบบมีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษามีการก�าหนดเป้าหมายและ

ด�าเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเองผล

การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผลการ

วิจัยที่สถานศึกษาจัดท�าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้

เรียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการก�าหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผู้เรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็นระยะ

จะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

ผลท่ีเกิดกับผู ้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู ้ปกครอง 

ชุมชนและองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อ

จากสถานศึกษาด้วยการด�าเนินงานท่ีทุกคนมีจิตส�านึก

และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น ระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารการศึกษาที่แท้จริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จนเป็นวิถีชีวิตในการท�างานของทุกคนเป็นวัฒนธรรม

ขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอด

เวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยันยงค์ สูงงาม (2545) 

เรื่องการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับ

การประเมนิภายนอกของสถานศึกษาสงักัดส�านกังานการ

ประถมศึกษาอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง ที่เสนอแนะว่า

ด้านผลผลิตควรเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การ

มีความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสมองมุ่ง

ให้เกิดทักษะกระบวนการคิด สอดคล้องกับที่ส�านักงาน

วิชาการและมาตรฐานการศกึษา ได้ก�าหนดมาตรฐานการ

ศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน โดยมีอุดมการณ์และยึดหลัก

การพฒันาผูเ้รยีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมใน

การด�าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ

สุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการ

พัฒนางานอาชพีและคณุภาพชวีติส่วนตน สามารถเผชิญ

ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน และชาญฉลาด และมี

ความเป็นประชาธิปไตย จัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย

ให้ความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี

ความรู้และทักษะพ้ืนฐานส�าหรับการประกอบอาชพีสจุริต 

มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน มีลักษณะ

นิสัยทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก และยังมีงาน

วิจัยของวิรุฬ แสงงาม (อ้างถึงในจารุณี พันธ์ศรี 2546, 

หน้า 79 ) ศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ เพ่ือรับรอง

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษาในจังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ประกันคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา คือปัจจัยเกี่ยว

กับผู้บริหารโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน 

ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน ผลสรุปการปฏิบัติงานจากการ

ศึกษาวิจัย ยังพบว่า มีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นตัวพยากรณ์ท่ีดีที่สุด อีก

ตัวหนึ่งที่สามารถพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2 คือ การวัดผลและ

ประเมนิผลซ่ึงเป็นกระบวนการตรวจสอบคณุภาพผูเ้รยีน

แสดงให้เห็นพัฒนาการ ความก้าวหน้าความส�าเร็จของ

ผู้เรียน สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545 ข, หน้า 3) 

ก�าหนดหลกัการวัดและประเมนิผลการเรยีนไว้เป็นข้อมลู

ให้ครูใช้ในการออกแบบการเรียน การสอนให้เหมาะสม

กบัผูเ้รยีนและผูบ้ริหารน�าไปใช้ตดัสนิใจในการบริหารงาน

บคุคลในโรงเรยีน สอดคล้องกบั เสร ีชดัแช้ม (2544, หน้า 

15-16) กล่าวถงึประโยชน์ของการวดัผลและประเมนิผล

สรุปว่าเป็นการช่วยให้ส�ารวจความต้องการด้านการศึกษา

ของแต่ละบุคคลและเพ่ือน�าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ
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การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนย่ิงข้ึน ยังช่วย

ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการ

สอน โครงการ และอปุกรณ์การเรียนการสอนว่าได้ผลมาก

น้อยเพยีงใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ช่วยให้สารสนเทศ

แก่ผู้บริหาร เพื่อน�าไปใช้จัดทรัพยากร วัสดุครุภัณฑ์ของ

และยังช่วยให้สารสนเทศแก่ผู้บริหาร เพื่อน�าไปใช้ตัดสิน

ใจเรื่องการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้ดี

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการ

บริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษากับผล

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 

เขต 2 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอ

แนะดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สนับสนุน

ส่งเสริมงานวิชาการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างองค์กร การ

ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิและวตวัชีวั้ด การวางแผนการ

พัฒนาตามระบบการประกันคุณภาพ ด�าเนินการพัฒนา

ตามแผน การประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นและ

หน่วยงานอื่นและรับรองมาตรฐานการศึกษา 

1.2 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน

ส่งเสรมิงานวชิาการเกีย่วกบัการก�าหนดระเบยีบหลกัฐาน

แนวปฏบิติัเกีย่วกบัการวดัผล การจดัระบบการเกบ็ข้อมลู 

การด�าเนินการวัดผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

การเทียบโอนความรู้

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

2.1 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้แม้ว่าจะได้ตรวจ

สอบค้นคว้างานวิจัยมาพอสมควร แต่ก็พบว่ามีตัวแปร

ท่ีสามารถท�านายผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้เพียง 2 ตัว ด้านการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการวัดผล 

ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ร้อยละ 5.0 

ดงันัน้ในงานวจิยัต่อไปควรเพิม่ตัวแปรท�านายอืน่ ๆ  เพือ่

ให้ได้ข้อค้นพบตัวแปรท่ีสามารถท�านายผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย ปัญหา สาเหตุและ

แนวทางการพฒันาผลการประเมนิคณุภาพภายนอกของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองกรด-เบส 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนท่ีเรียน

โดยวิธีสอนปกติ และศึกษาเจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เร่ืองกรด-เบส 

กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสชิลคณุาธารวทิยา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมเขต 12 

ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 64 คน ใน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน และกลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีสอนปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรือ่งกรด-เบส แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนเร่ืองกรด-เบส แบบวัดเจตคติท่ีมต่ีอบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองกรด-เบส เท่ากับ 0.89 นักเรียน

ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องกรด-เบส สูงกว่านักเรียน

ทีเ่รยีนโดยวธิปีกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองกรด-เบส  

มีเจตคติต่อการเรียนอยู่ในระดับดี

คำาสำาคัญ : 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. 

*วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

**นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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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.

บทนำา
การเรียนการสอนในปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรยีนรูก้นัอย่างแพร่หลาย 

โดยจะเห็นได้จากการที่ผู้สอนกลุ่มสาระต่างๆ ได้พัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 

Instruction: CAI) หรือเรียกว่าบทเรียน CAI มาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วย

ตนเองตามศกัยภาพ โดยอาจใช้เรยีนในกรณทีีม่กีารหยดุ

เรียนบ่อยคร้ัง หรือใช้กับเนื้อหาที่ต้องใช้จินตนาการและ

มีความซับซ้อน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ทีไ่ด้ก�าหนดสมรรถนะของ

ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน

การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน

การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ส�าหรับวิชาเคมีจัดอยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

ซึ่งจะต้องให้นักเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสารใน

ระดับโมเลกุล โดยใช้จินตนาการและความคิดวิเคราะห์

ในการเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับชีวิตประจ�าวัน ดังนั้น

ผูส้อนควรจดัการเรยีนรูท่ี้ท�าให้นกัเรยีนเข้าใจแนวคดิหลกั

ของเนื้อหาที่เรียนได้ 

จากสภาพการเรยีนการสอนในรายวชิาเคม ี3 ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 โรงเรยีนสชิล-คณุาธารวิทยา 

อ�าเภอสิชล จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยในรายวิชาเคม ี3 

มเีนือ้หาบทเรยีนทัง้หมด 3 บท คอื บทที ่1 อตัราการเกดิ

ปฏกิริิยาเคม ีบทท่ี 2 สมดลุเคม ีบทท่ี 3 กรด-เบส ส�าหรับ

บทที่ 3 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มีเนื้อหา

บางส่วนที่สอนไม่ครบตามหลักสูตร เนื่องจากมีกิจกรรม

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีท�าให้ต้องหยุดเรียนหลายวัน  

เช่น การแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ การไปทศันศกึษาของ

ครแูละนกัเรยีน เป็นต้น ในส่วนนีผู้ส้อนได้สรปุองค์ความ

รูใ้ห้นกัเรยีน รวมถงึให้นกัเรยีนศกึษาเพิม่เตมิด้วยตนเอง 

ท�าให้การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี เร่ืองกรด-เบส  

ท�าได้ไม่หลากหลาย นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชาเคมี เรื่องกรด-เบสต�่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่

ผู้สอนต้องการ วิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาการเรียนวิชา

เคมี เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการคือ การจัดท�าสื่อการเรียนการสอนที่

ท�าให้นกัเรยีนเข้าใจบทเรยีนได้ดยีิง่ขึน้ สือ่การสอนทีน่ยิม

ใช้กนัในปัจจบุนัคอื บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เพราะ

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถพัฒนา

ทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเองของนกัเรยีน อกีประการหนึง่

สือ่การสอนบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสามารถจ�าลอง

เหตุการณ์ในการเรียน เช่น การทดลองทางเคมี นักเรียน

สามารถศึกษาการทดลองทางเคมีด้วยความปลอดภัย 

ไม่ได้รับอันตรายจากสารเคมี และประหยัดค่าใช้จ่าย  

(ปริมประภา โตศรี, 2550) บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเป็นบทเรียนท่ีสามารถสร้างความสนใจให้กับ

ผู้เรียน เพราะมีสีสัน ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
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ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนผ่านโปรแกรมใน

คอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนที่ยากและ

ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถศึกษา

ด้วยตนเองทัง้ในและนอกเวลาเรยีนได้ ส่วนผูเ้รยีนทีเ่รยีน

ช้าก็สามารถศึกษาบทเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง 

เป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน

การเรียนของนักเรียน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) ซึ่ง

สอดคล้องกับจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ข้อ 2 นักเรยีนมคีวามรูอ้นัเป็น

สากล มคีวามสามารถในการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหา 

การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ปรารถนา เพชรโต 

(2547) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง

พนัธะเคม ีไปใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน

พิมายด�ารงวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมาพบว่า นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเร่ืองพันธะเคมีสูงขึ้น 

และนักเรียนมีเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อยู่ในระดับดีมากทุกรายการ นอกจากนี้ ศิริรัตน์ พริกศรี 

(2548) ได้พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการ

สอนทบทวน เรื่องอะตอมและตารางธาตุพบว่า นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มทดลอง โรงเรียนสตรีวิทยา 

๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนีกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลงัเรยีนทีท่บทวนด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสงู

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก

สภาพปัญหาและการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ผู้วิจัยสนใจที่

จะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ืองกรด-เบส เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูด้้วยตนเองตาม

ศกัยภาพ จนน�าไปสูก่ารเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ

นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติในเรื่องกรด-เบส

3. เพ่ือศกึษาเจตคตขิองนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีมี

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส

สมมติฐานงานวิจัย
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หลังใช้ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเทียบ

กับคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก ่อนใช ้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส

2. นกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย

สอน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนท่ีเรยีนโดย

วิธีสอนปกติ

3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ืองกรด-เบส มีเจตคติในการเรียนหลังเรียน

อยู่ในระดับดี

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการสอนปกติ

2. ตัวแปรตาม คือ

2 . 1  ดั ชนี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลของบท เ รี ยน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

รายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส 

2.3 เจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส  

หมายถึง สื่อการสอนท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนประกอบด้วย 

ตัวอักษร กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อ

ให้นักเรียนได้ศึกษาในรายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส 
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2. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น

ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่แสดงออกต่อการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ซึ่งวัดได้

จากคะแนนตอบแบบสอบถามวัด เจตคติต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกันอย่างกว้างขวาง เช่น 

การน�าเสนอบทเรียนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint การ

ค้นหาและใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอน การสร้างบทเรียนส�าเร็จรูปเพื่อใช้สอน

เนื้อหาต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น สคุนธ์ สนิธพานนท์ (2553) 

ได้กล่าวว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรยีนที่

สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเนื้อหา

บทเรียนทั้งที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ผู้เรียนสามารถศึกษา

บทเรียนด้วยตนเองไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านทาง

คอมพวิเตอร์ท�าให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้กระจ่างชดัขึน้  

Morgil & Yavuz (2004) ได้ศึกษาการสอนแบบ

ดั้งเดิมกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเคมี

มูลฐาน เรื่องกรด-เบส เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ

ในการแก้ปัญหา การค�านวณและรูปแบบการเรียนรู้ของ

นักเรียน โดยสุ่มนักเรียนเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ

กลุ ่มทดลอง และทดสอบก่อนเรียนด้วยค�าถาม 20 

ค�าถาม จากน้ันกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยสอน กลุ่มควบคุมเรียนแบบดั้งเดิม จากนั้นทดสอบ

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรด-เบสด้วยค�าถามยี่สิบค�าถาม

อีกครั้งหน่ึงพบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ Demircioglu, Ayas, & 

Demircioglu (2005) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวคิด

เรื่องกรด-เบส โดยใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ในการ

จัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจวิชาเคมี เร่ือง

กรด-เบสของนกัเรยีน ท่ีสอนโดยใช้โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้

มาใหม่ นอกจากนีย้งัได้ศึกษาทัศนคตนิกัเรียนท่ีมต่ีอวชิา

เคมีจากการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่ง

กลุม่นกัเรยีนเป็น 2 กลุม่ คอืกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลอง 

โดยกลุม่ควบคมุเรียนแบบปกต ิส่วนกลุม่ทดลองเรียนโดย

ใช้โปรแกรมพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใช้

โปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ในการทดสอบทัศนคติยัง

พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่า กลุ่มควบคุมอีกด้วย 

นอกจากนีไ้ด้มกีารน�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้

ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมเีรือ่งต่าง ๆ  โดยพสิฎิฐ์ 

ดบ้ีานโสก (2546) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาเคมี เรื่อง สารชีว-โมเลกุล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุล มีประสิทธิภาพ 

80.04/85.10 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าหลังการ

สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุญส่ง จันทร 

(2549) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง

พันธะเคมี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการ

วจิยัพบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรือ่งพนัธะเคมี 

มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7251 แสดงว่านักเรียนมี

ความก้าวหน้าร้อยละ 72.51 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อ

การเรียนโดยใช้สือ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพ

รวมและเป็นรายด้านคือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน  

ด้านคุณภาพผู้สอน ด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ใน

ระดับมาก 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป ็ นนั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ กษา

ป ีที่  5 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อ�า เภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 
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ของปีการศึกษา 2554 จ�านวนทั้งหมด 6 ห้องเรียน แบ่ง

เป็นนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 

และแผนอื่นอีก 4 ห้องเรียน ผู้วิจัยได้คัดเลือกนักเรียน

แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ�านวนทั้งหมด 64 

คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง ( Purposive sampling )

การแบ่งกลุ ่มให้นักเรียนทั้ง 2 ห้องเรียนท�า

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกรด-เบส จากนั้นน�าคะแนน

ทดสอบก่อนเรยีนมาเรยีงล�าดับคะแนนจากคะแนนสงูสดุ

ไปหาคะแนนต�่าสุด แล้วจับฉลากเป็นคู่เริ่มจาก คู่ที่ 1 

คือ คะแนนล�าดับที่ 1 กับล�าดับที่ 2 โดยก�าหนดว่าถ้า

จับฉลากได้หมายเลข 1 เป็นกลุ่มทดลอง หมายเลข 2 

เป็นกลุ่มควบคุม คู่ต่อไปเป็นคะแนนที่มีล�าดับถัดลงมา

ไปจนถึงคู่ที่มีคะแนนต�่าสุด จะได้กลุ่มทดลอง 32 คน 

และกลุ่มควบคุม 32 คน และน�าคะแนนก่อนเรียนของ

ทัง้สองกลุม่ไปหาค่าความเท่าเทยีมกนัทางสถติ ิวิเคาระห์

โดยใช้สถิติ t-test พบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความเท่า

เทียมกันทางสถิติ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี 

เรื่องกรด-เบส 

2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

เรื่องกรด-เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.3 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส

3. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.1 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องกรด-เบส โดยมีเนื้อหาจ�านวน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 

สมบัติและทฤษฎีกรด-เบส ตอนท่ี 2 การค�านวณเกี่ยว

กับกรด-เบส

3.2 น�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง

กรด-เบส ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและ

ให้ค�าแนะน�า

3.3 น�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา

เคม ีเร่ืองกรด-เบสมาปรบัปรงุและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญ

3.4 น�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง

กรด-เบส ไปใช้กบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน

สิชลคุณาธารวิทยา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 การสร้างบทเรียน CAI วิชาเคมี เร่ืองกรด-เบส 

 

 4.  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี 
  4.1  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาเคมี ์ เร่ืองกรด-เบส สาํหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี ้ 5 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 
  4.2  นาํแบบทดสอบไปหาดชันีความสอดคลอ้งระหวางขอ้สอบกบจุดประสงคก์าร่ ั
เรียนรู้ (Index of Consistency: IOC) โดยนาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการ์ เรียนวชิาเคมี เร่ือง
กรด-เบส ท่ีสร้างขึนเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน ้ 3 ทานทาํการตรวจสอบ โดยขอ้สอบท่ีถือวาเป็น่ ่
ขอ้สอบท่ีคาดชันีความสอดคลอ้ง ่ (IOC) ตงัแต ้ ่ 0.5 ขึนไป้ ใชไ้ด ้(คา ่ IOC ตํ่ากวา ่ 0.5 ควรปรับปรุง
ขอ้คาํถามใหม่) 
  4.3  การหาคาความยากงาย ่ ่ (p) และอาํนาจจาํแนก (r) โดยนาํแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิทางการ์ เรียน เร่ืองกรด-เบส ไปทดสอบหาคาความยากงายและอาํนาจจาํแนก กบนกัเรียน่ ่ ั
ชนัมธัยมศึกษาปีท่ี ้ 6 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ซ่ึงไมใชกลุม่ ่ ่ ตวัอยาง่  โดยคาความยากงายของ่ ่
ขอ้สอบควรอยรูะหวาง ่ ่ 02-0.8 และอาํนาจจาํแนก 0.2 ขึนไป้  (ลว้นและองัคณา สายยศ, 2543) ซ่ึง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน์  เร่ืองกรด-เบส มีคาความยากงาย อยรูะหวาง ่ ่ ่ ่ 0.25-0.75 และ
คาอาํนาจจาํแนกอยรูะหวาง ่ ่ ่ 0.20-0.75 

 

ภาพที่ 1 การสร้างบทเรียน CAI วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
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4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาเคมี

4 .1 สร ้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 

ตัวเลือก

4.2 น� าแบบทดสอบไปหาดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 

(Index of Consistency: IOC) โดยน�าแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาเคม ีเรือ่งกรด-เบส ทีส่ร้าง

ขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านท�าการตรวจสอบ 

โดยข้อสอบทีถ่อืว่าเป็นข้อสอบทีค่่าดชันคีวามสอดคล้อง 

(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปใช้ได้ (ค่า IOC ต�่ากว่า 0.5 ควร

ปรับปรุงข้อค�าถามใหม่)

4.3 การหาค่าความยากง่าย (p) และอ�านาจ

จ�าแนก (r) โดยน�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องกรด-เบส ไปทดสอบหาค่าความยากง่ายและ

อ�านาจจ�าแนก กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน

สิชลคุณาธารวิทยา ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยค่าความ

ยากง่ายของข้อสอบควรอยู่ระหว่าง 02-0.8 และอ�านาจ

จ�าแนก 0.2 ขึ้นไป (ล้วนและอังคณา สายยศ, 2543) ซึ่ง

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งกรด-เบส มี

ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และค่าอ�านาจ

จ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.75

4.4 การหาค่าความเช่ือมั่นหรือหาค่าความ

เที่ยงของแบบทดสอบ (Reliability) ทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 

อ�าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช ท่ีเรียนในภาคเรยีน

ที่ 2 ของปีการศึกษา 2554 การค�านวณหาความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริดชาร์ดสัน 

(Kuder -Richardson) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบและควรมีค่าประมาณ 0.7 ขึ้นไป ซึ่งค่าเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส เท่ากับ 0.68

  4.4  การหาคาความเช่ือมนัหรือหาคาความเท่ียงของแบบทดสอบ ่ ่่ (Reliability)  
ทดลองใชก้บนกัเรียนั ชนัมธัยมศึ้ กษาปีท่ี 6 โรงเรียนสิชลประชาสรรค ์อาํเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2554 การคาํนวณหาความเช่ือมนัของ่
แบบทดสอบใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ ริดชาร์ดสนั (Kuder -Richardson) โดยคาความเช่ือมนัของ่ ่
แบบทดสอบและควรมีคาประมาณ ่ 0.7 ขึนไ้ ป ซ่ึงคาเช่ือมนั่ ่ ของแบบทดสอบวิชาเคมี เร่ืองกรด-เบส 
เทากบ ่ ั 0.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2 การสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน์ วิชาเคมี เร่ืองกรด-เบส 
 

 5.  การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติทีมี่ต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเร่ืองกรด-เบส  
  5.1  ศึกษาหลกัการและสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีตอบทเรียน่
คอมพิวเตอร์ชวย่ สอนเร่ืองกรด-เบส สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที ้ 5 
  5.2  นาํแบบสอบถามวดัเจตคติใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจดูความเท่ียงตรงภาพความเป็นจริง
ของบทเรียนใหส้อดคลอ้งกบหวัขอ้ท่ีประเมิน เลือกแบบวดัเจตคติท่ีั มีความเท่ียงตรงจาํนวน 10 ขอ้ 

ภาพที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
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5. การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส 

5.1 ศึกษาหลักการและสร้างแบบสอบถาม

วัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนเรื่องกรด-เบส ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5

5.2 น�าแบบสอบถามวดัเจตคตใิห้ผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจดูความเที่ยงตรงภาพความเป็นจริงของบทเรียนให้

สอดคล้องกับหัวข้อท่ีประเมิน เลือกแบบวัดเจตคติท่ีมี

ความเที่ยงตรงจ�านวน 10 ข้อ

5.3 น�าแบบสอบถามวดัเจตคตท่ีิสร้างขึน้ ให้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศกึษา 2554 จ�านวน 10 คน ทดลองท�าแบบทดสอบ

  5.3  นาํแบบสอบถามวดัเจตคติท่ีสร้างขึน ใหน้กัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี ้ ้ 6 ท่ีเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 10 คน ทดลองทาํแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 การสร้างแบบทดสอบวดัเจตคติท่ีมีตอบทเรียน ่ CAI เร่ืองกรด-เบส 
 

 6.  การดําเนินการวจัิยและเกบ็รวบรวมข้อมล ู  
  6.1  ใหน้กัเรียนนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี ้ 5/1 และ 5/2 ซ่ึงเป็นนกัเรียนกลุมตวัอยาง่ ่
จาํนวนทงัหมด้  64 คนทาํแบบทดสอบกอนเรียน่  เร่ืองกรด-เบส 
  6.2  นาํคะแนนทดสอบกอนเรียนมาเรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาตํ่าสุดแลว้จบัฉลา่
เพ่ือแบงกลุมเป็น ่ ่ 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม่ ่ ่   
  6.3  จดักจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี เร่ืองกรดิ -เบส โดยใหก้ลุมทดลอง่
เรียนโดยใชบ้ทเรียน CAI สวนกลุมควบคุมเรียนโดยวิธีการสอนปกติ่ ่   
  6.4  ใหน้กัเรียนทงั ้ 2 กลุมทาํแบบทดสอบหลงัเรียน่ เร่ืองกรด-เบส  
  6.5  ใหก้ลุมทดลองทาํแบบสอบถามวดัเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอน่ ่ ่  เร่ือง
กรด-เบส  

ภาพที่ 3 การสร้างแบบทดสอบวัดเจตคติที่มีต่อบทเรียน CAI เรื่องกรด-เบส

6. การด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.1 ให้นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5/1 และ 5/2 ซ่ึงเป็นนักเรยีนกลุม่ตวัอย่างจ�านวนทัง้หมด 

64 คนท�าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องกรด-เบส

6.2 น�าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมาเรียงจาก

คะแนนสงูสดุไปหาต�า่สดุแล้วจับฉลากเพือ่แบ่งกลุม่เป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

6.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา

เคมี เร่ืองกรด-เบส โดยให้กลุม่ทดลองเรยีนโดยใช้บทเรยีน 

CAI ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนโดยวิธีการสอนปกติ 

6.4 ให้นักเรียนท้ัง 2 กลุ่มท�าแบบทดสอบ

หลังเรียนเรื่องกรด-เบส 

6.5 ให้กลุ ่มทดลองท�าแบบสอบถามวัด

เจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส 

6.6 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

น�าไปวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วจิยได้ใช้

แบบแผนการวิจัยแบบเชิงทดลอง (Control Group 

Pretest Posttest Design) การด�าเนิน การวิจัยและการ

เก็บรวบรวมข้อมูลสรุปเป็นแผนภาพ ดังภาพที่ 4
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  6.6  เกบรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ็ ในการวิจยัครังนี้ ้
ผูว้จิยไดใ้ชแ้บบแผนการวจิยัแบบเชิงทดลอง  (Control Group Pretest Posttest Design) การดาํเนิน 
การวิจยัและการเกบรวบรวมขอ้มูลสรุปเป็นแผนภาพ ดงัภาพท่ี ็ 4 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 การดาํเนินการทดลองและเกบรวบรวมขอ้มูล็  
 
 7.  การวเิคราะห์ข้อมลู  
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก ่ คา่ ดชันีความสอดคลอ้งระหวางขอ้สอบกบ่ ั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือ IOC คาความยากงาย ่ ่ อาํนาจจาํแนก (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 
2539) คา่ ความเช่ือมน่ัของแบบทดสอบ (Reliability) ใชสู้ตรของคูเดอร์ ริดชาร์ดสนั หรือท่ีเรียกวา ่
KR-20 คาดชันีประสิทธิผล่  (Effectiveness Index: EI.) ของบทเรียน CAI ใชว้ิธีการของ กดูแมน เฟรท๊
เซอร์ และชไนเดอร์ การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน ์ 2 กลุม ใชส้ถิติ ่ t-test 

ภาพที่ 4 การด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

7. การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์การเรยีนรู้  

หรือ IOC ค่าความยากง่าย อ�านาจจ�าแนก (ล้วน 

สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539) ค่าความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบ (Reliability) ใช้สูตรของคูเดอร์ ริด

ชาร์ดสัน หรือที่เรียกว่า KR-20 ค่าดัชนีประสิทธิผล 

(Effectiveness Index: EI.) ของบทเรียน CAI ใช้วิธี

การของ กู๊ดแมน เฟรทเซอร์ และชไนเดอร์ การเปรียบ

เทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 2 กลุ่ม ใช้สถิติ 

t-test วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS การวัดเจตคตขิอง

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่ต่ีอบทเรยีน CAI ใช้สถิติ

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ดชันปีระสทิธิผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส 

ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง บ ท เ รี ย น

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส โดยให้นักเรียน

กลุ่มทดลองท�าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังจากนั้นเรียน

วชิาเคม ีเรือ่งกรด-เบส ด้วยบทเรยีน CAI แล้วให้นกัเรยีน

ท�าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน�าคะแนนทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองมาหาค่าดัชนี

ประสิทธิผล ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส

กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ดัชนีประสิทธิผล

ก่อนเรียน 30 8.78 29.27
0.89

หลังเรียน 30 27.66 92.19

จากตารางที ่1 พบว่า ค่าดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรือ่งกรด-เบส มค่ีาเท่ากบั 0.89 

ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด 0.6 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องกรด-เบส กับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส 

กับนักเรียนกลุ่มควบคุมจ�านวน 32 คนที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 2

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาเคมเีร่ืองกรด-เบส ของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม x SD t sig

กลุ่มทดลอง 32 30 27.66 3.42
7.74* 0.00

กลุ่มควบคุม 32 30 21.16 3.29

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

3. เจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส 

การศึกษาเจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส ใช้การหา

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบวัดเจตคติที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนด

หัวข้อในการวัดเจตคติไว้จ�านวน 10 ข้อ ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลเจตคติของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อบทเรียน 

CAI วิชาเคมี เรื่องกรด-เบส

ข้อความ x SD การแปลผล

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสเป็นสื่อการ สอนที่มีความทันสมัย 3.87 0.72 มีเจตคติที่ดี

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส กระตุ้น ให้นักเรียนสนใจในเนื้อหา 

เรื่อง“กรด-เบส” มากขึ้น

3.62 1.09 มีเจตคติที่ดี

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาเคมี

มากขึ้น

3.69 0.69 มีเจตคติที่ดี

4. นักเรียนต้องการให้มีสื่อการสอนที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี ในเนื้อหา

อื่น

3.81 0.84 มีเจตคติที่ดี
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ข้อความ x SD การแปลผล

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส ท�าให้นักเรียนสนุก กับเรียนวิชาเคมี

เรื่อง“กรด-เบส”

3.87 0.72 มีเจตคติที่ดี

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสช่วยให้ นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 3.78 0.79 มีเจตคติที่ดี

7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจว่าจะท�า

ข้อสอบเรื่อง กรด-เบสได้ดีขึ้น

3.56 0.80 มีเจตคติที่ดี

8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสสามารถใช้งานได้ง่าย 3.84 0.82 มีเจตคติที่ดี

9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสสามารถทบทวนเนื้อหาระหว่างเรียนได้ดี 3.75 0.81 มีเจตคติที่ดี

10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส สามารถปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ) กับผู้เรียน

ได้ดี

3.53 1.32 มีเจตคติที่ดี

ข้อเสนอแนะ

1. เวลาในการเรียนค่อนข้างน้อยอยากให้เพิ่ม

เวลาให้มากกว่านี้ (2)

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียน

ที่แปลกใหม่ (1)

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของของ

กลุ่มทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติที่ดีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสทั้ง 10 ข้อ 

โดยแต่ละข้อมีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี

แตกต่างกันไปตามตาราง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลและอภิปรายผล

การวิจัยได้ดังนี้

1. ดชันปีระสทิธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส

จากผลการศึ กษาวิ จั ยพบว ่ า  บท เรี ยน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเร่ืองกรด-เบสทีพ่ฒันาขึน้มค่ีาดชันี

ประสิทธผิลเท่ากบั 0.89 แสดงว่าผู้เรยีนมคีวามก้าวหน้า

ทางการพฒันาการการเรียนรูเ้รือ่งกรด-เบสโดยใช้บทเรยีน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเพิม่ขึน้ร้อยละ 89 การทีไ่ด้ผลสรปุ

ดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องกรด-เบส เป็นเทคโนโลยีการสอนที่มีการออกแบบ

อย่างเป็นระบบ มกีารทดสอบปรับปรงุแก้ไขก่อนน�าไปใช้  

(กิดานันท์ มลิทอง, 2540) และอีกประการหนึ่งบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบสมีองค์ประกอบที่

นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างครบถ้วน ท�าให้

ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศกัยภาพ นกัเรียน

สามารถเลือกเรียนตามที่นักเรียนสนใจและสามารถ

กลับไปเรียนซ�้าจนกว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ ท�าให้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพที่สามารถ

น�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 

2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง จันทร (2549) 

ทีไ่ด้พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรือ่งพนัธะเคมี 

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพันธะเคมี มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.7251 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียน

มีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมีผ่านบทเรียน 

CAI ก้าวหน้าขึ้นร้อยละ 72.51

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช ่วยสอนกับนักเรียนที่ เรียนโดยวิธีสอนปกติใน

รายวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส พบว่า นักเรียนที่เรียน

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมผีลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียน โดยวิธีสอนปกติอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาเคมีเรื่องกรด-เบส เป็นสื่อที่มีจุดประสงค์การเรียนรู ้

ที่ชัดเจน บทเรียนมีทั้งข้อความ ภาพ เสียง และภาพ

เคล่ือนไหว ท�าให้มคีวามน่าสนใจ นักเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบั

บทเรยีนคอื แบบฝึกหดัทีส่ามารถให้ผลป้อนกลบัได้ทนัที 

มีแบบทดสอบที่สามารถแสดงให้เห็นคะแนนเมื่อท�าแบบ

ทดสอบเสรจ็ นกัเรยีนสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองตามความ

สามารถตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ท�าให้

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Morgil & Yavuz (2004) 

ที่ได้ศึกษาการสอนแบบดั้งเดิมกับการใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยสอนในรายวิชาเคมีมูลฐาน เรื่องกรด-เบส เพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา การค�านวณ

และรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนของ

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ และ

งานวิจัยของ Demircioglu, Ayas, & Demircioglu 

(2005) ทีไ่ด้ศึกษาการเปลีย่นแปลงแนวคดิเรือ่งกรด-เบส 

โดยใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ในการจัดการเรียนการ

สอนผ่านคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลอง

ที่สอนโดยใช้โปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ การศึกษาเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีเรือ่งกรด-เบสครัง้นี ้เป็นการ

เปรียบเทยีบระหว่างการสอนโดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอนกบัการสอนโดยวธิสีอนปกต ิการทีก่ารสอนโดย

ใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมค่ีาสงูกว่าการสอนโดย

วิธีสอนปกติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าวิธีสอนปกติเป็นการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่ริม่จากการน�าเข้าสูบ่ทเรยีนเป็นกระตุ้นให้

นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน อาจสร้างความสนใจ

ด้วยการสนทนาทบทวนความรู้เดิม หรือตั้งค�าถามเกี่ยว

กับเรื่องที่เรียน จากนั้นเข้าสู่ขั้นการท�ากิจกรรมการเรียนรู้  

ครูอาจน�าเสนอเนื้อหาให้กับนักเรียนโดยการบรรยาย 

อภิปรายร่วมกัน สนทนาซักถาม โดยมีสื่อประกอบการ

เรียนการสอน เช่น ใบความรู้ ใบงาน หรือหนังสือเรียน 

รวมถึงให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสรุป ครูและ

นกัเรียนร่วมกนัสรุปเนือ้หา ตรวจเฉลยแบบฝึกหดัร่วมกนั 

ขัน้ประเมนิผลเป็นการประเมนิผลจากการสงัเกต ทดสอบ 

เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด  

การสอนปกติเป็นกิจกรรมที่จัดท�าข้ึนเพื่อสนองจุด

ประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้นั้น แต่ในสภาพความ

เป็นจริงนักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ 

ท่ีแตกต่างกัน ท�าให้กิจกรรมท่ีจัดข้ึนไม่สนองความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล อีกประการหนึ่งการสอนปกติ

ครูต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจต่อกิจกรรม

การเรียนรู้อยู่ตลอด ในขณะท่ีเด็กแต่ละคนมีความสนใจ

ในการเรียนและมีสมาธิในการรับรู ้ท่ีแตกต่างกัน จาก

เหตผุลดงัทีก่ล่าวมาส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

เคมีเร่ืองกรด-เบส ของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนปกติ

ต�่ากว่าการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การสอนโดยใช้บทเรียน CAI กบัการสอนโดยวธิสีอนปกติ

มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ผู้สอนอาจน�าวิธีการสอน

ท้ัง 2 วิธีมาใช้สอนมาผสมสานกันในบทเรียนแต่ละบท  

โดยอาจน�าบทเรยีน CAI มาใช้สอนในบางจุดประสงค์การ

เรียนรู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ผู้สอนไม่จ�าเป็นต้องสร้างบท

เรียน CAI ขึ้นมาด้วยตนเอง โดยผู้สอนสามารถสืบค้น

ข้อมูลบทเรียน CAI ทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความสวยงาม 

น่าสนใจ เหมาะสมกบัเนือ้หาทีส่อน น�ามาใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนบางจุดประสงค์การเรียนรู้ ทั้งนี้สื่อการสอน

ที่ส�าคัญที่สุดผู้วิจัยคิดว่าเป็นผู้สอนนั่นเอง

3 .  เจตคติ ของ นัก เรี ยนต ่ อบท เรี ยน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกรด-เบส

จากผลของการวัดเจตคติของนักเรียนต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละข้อพบว่า เจตติของ

นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัด

เจตคติท้ัง 10 ข้อ มคีะแนนอยู่ระหว่าง 3.53-3.87 ซึง่แปล

ผลได้ว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส แสดงว่านักเรียนมี

ความชื่นชอบและพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556 หน้าที่ 185

นกัเรยีนสามารถเรยีนหวัข้อทีไ่ม่เข้าใจซ�า้ได้ตามความพงึ

พอใจ ส�าหรับแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนท�าแต่ละข้อก็มีการ

เฉลยผลการท�าให้นักเรียนทราบทันที เมื่อนักเรียนท�าถูก

มกีารเสริมแรงให้นักเรยีนโดยมเีสยีงในลกัษณะในของการ

ชื่นชม ถ้านักเรียนท�าผิดก็เสริมแรงให้นักเรียนพยายาม

ใหม่ ท�าให้นักเรียนรู้สึกชอบ สนุกสนาน อีกอย่างหนึ่ง

นกัเรียนได้เรยีนเคมใีนห้องปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร์ซ่ึงเป็น

สภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ ท�าให้นักเรียนตื่นเต้น และ

มีความสุขในการเรียน แสดงว่าสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 

จะช่วยส่งเสรมิกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจตดิตามบท

เรียนและสร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปรารถนา เพชรโต (2547) ที่

ได้พัฒนาบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย-สอน เรือ่งพนัธะเคมี 

ไปใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนพมิายด�ารง

วทิยาคม จงัหวัดนครราชสมีาพบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนเรื่องพันธะเคมีสูงขึ้น และนักเรียน

มีเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี

มากทุกรายการ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกรด-เบส ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้

1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควร

มีแบบฝึกหัดแทรกในเนื้อหาให้มากขึ้นเพราะการมีแบบ

ฝึกหัดที่มากขึ้นจะท�าให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาและ

ตรวจสอบความเข้าใจได้มากขึ้น

2. ควรเพ่ิมการเสริมแรงให้มากข้ึน ควรมีการ

เสริมแรงแทรกในเนื้อหาด้วย เช่นตั้งใจเรียนนะครับ ไม่ใช่

เสริมแรงเฉพาะท�าแบบฝึกหดัถกู หรือแบบทดสอบเท่าน้ัน

3. ครูผู ้สอนควรอธิบายขั้นตอนการใช้งาน

ให้นักเรียนเข้าใจ ก่อนท่ีจะให้นักเรียนใช้งานบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4. ในการเรียนรู้บทเรียนของนักเรียนในตอนเริ่ม

ต้นนั้น ครูผู้สอนควรอยู่ร่วมกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเทคนิคท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น

ควรให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนในรายเคม ีเนือ้หาอืน่เช่น เรือ่งอตัราการเกดิปฏกิริยิา

เคมี สมดุลเคมี เป็นต้น 
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หนังสือ สนามความคิดแห่งการสืบค้น ความดี 

ความงาม และความจริง เป็นงานเขียนที่รวมบทความ 

ทางวิชาการของ รศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน อาจารย์

ประจ�าภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์  ซึ่ ง เป ็นนักวิชาการท่ีมีความรู ้ และ

ความเช่ียวชาญในเน้ือหาด้านปรัชญาและเป็นที่ยอมรับ

ในวงวิชาการสาขานี้ ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ส�าเร็จการศึกษา  

อั กษ รศ า สต รบัณฑิ ต  เ กี ย ร ติ นิ ย มอั นดั บ สอ ง 

และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาจาก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกสาขา ศาสนศึกษา จากมหาวิทยาลัย

เพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ท่านจงึเป็นนกัวชิาการ 

ท่านหนึง่ทีม่คีวามเชีย่วชาญและเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้าง

ขวางในแวดวงวิชาการแขนงนี้ ดังข้อความในค�านิยม 

ของพระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กล่าวว่า  

“ในวงการศาสนาและปรัชญาต่างก็ยอมรับความรู ้

ความสามารถของท่านเป็นอย่างดี บทความเหล่านี้ 

จะได้กระตุ ้นต่อมความคิดให้ผู ้ที่สนใจทางด้านนี้ 

ได้ขยายพรหมแดนแห่งความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป

เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนท่ีสนใจและผู้ท่ีอยู่ในวงการ

ศาสนาและปรัชญา”

หนังสือเล ่มน้ีได้รวมบทความซ่ึงส ่วนใหญ่

เคยน�าเสนอในที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก

ของราชบัณฑิตยสถาน บางเรื่องเคยตีพิมพ์ในวารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน และวารสาร พ.ส.ล. ในช่วงไม่กี่ปี

ท่ีผ่านมา โดยการน�าบทความเหล่านั้นมาเรียงร้อยให้

สื่อความหมายเป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการ

สะท้อนภาพความดีและความงามในแง่มุมที่เกี่ยวเนื่อง

กันเพื่อน�าไปสู่ความจริงของโลกและชีวิต เหมาะแก่ผู้

ที่ต้องการค้นหาความงามท่ีซ่อนลึกอยู่ในจิตใจ และผู้

ที่ต้องการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง ความงามและความดี

นั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจ ความงามและความดีเป็น

สิ่งที่สัมพันธ์กัน และสอดประสานกันอย่างกลมกลืน 

จิตวิญญาณที่สัมผัสความงามได้นั้นมีพื้นฐานความ

ดีทางศาสนา “การช่ืนชมความงามนั้นโดยรากฐาน

แล้วเป็นเรื่องของทางศาสนา ถ้าคนเราไม่มีจิตใจฝักใฝ่

ศาสนาแล้ว ก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่า สิ่งใดมีความงาม
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ที่แท้จริง” การที่คนเรามีจิตใจที่ใสสะอาดและมีความ

เมตตากรุณาน้ัน ย่อมท�าให้มองเห็นปรากฎการณ์

รอบตัวในเชิงสร้างสรรค์หรือมองเห็น “ความงาม”  

ในสรรพสิ่งนั่นเอง

ความจริง ความงาม ความดี เป็นประเด็น

ส�าคญัในการถกเถยีงและแสวงหาทางปรชัญาและศาสนา 

ความจริงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ต้องการเข้าถึง 

ไม่ว่าความจริงน้ันจะเป็นวตัถหุรอืเป็นจิตกต็าม เราต่างก็

ต้องการรูว่้า เราจะมชีวีติอยู่ไปเพือ่อะไร ตายแล้วจะไปไหน  

โลกหน้าเป็นอย่างไรหรอืชวิีตมแีต่เพยีงโลกนีแ้ละชาตภิพ

นี ้พระเจ้าและสวรรค์มีความหมายส�าหรบัผูท้ีเ่ชือ่ว่าความ

จริงมีลักษณะเป็นนามธรรมและเป็นจิตไม่ใช่วัตถุ และ

สามารถเข้าถึงได้เมื่อก้าวพ้นจากโลกทางวัตถุ ความดี 

ความงาม และความเข้าใจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง

แนบแน่น การท�าความดีและการชื่นชมความงามเป็นวิถี

ในการบรรลคุวามจริงได้ นอกจากน้ี ความดแีละความงาม

ก็ยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญของความจริง 

ในทางพระพุทธศาสนา ความดี ความงามและ

ความจริง มีความหมายรวมอยู่ในค�าว่า “ธรรม” “ธรรม’’ 

หมายความเป็นไปตามสภาวะของส่ิงท้ังหลาย ตาม

กฎเกณฑ์ที่ควรจะเป็น “ธรรม’’ คือ ความดี ความงาม 

และความจริง เป็นความดีเพราะถูกต้องและเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ ตามธรรมชาติตามสภาวะปกติของมัน เป็น

ความงามเพราะเป็นระบบระเบยีบสอดประสานกลมกลนืกนั  

ท�าให้ผู้สัมผัสมีความสุขความรื่นรมย์ และเป็นความจริง

เพราะไม่ข้ึนอยู่กับความต้องการของผูใ้ดผูห้น่ึง อยูเ่หนอื

การบงการของบคุคล เป็นกฎสากล และไม่ขึน้กับการเวลา 

เมือ่พระพทุธเจ้าประกาศพระธรรมนัน้ ธรรมของพระองค์

มคีวามงามทัง้เบือ้งต้น เบือ้งกลาง และเบ้ืองปลาย ในการ

ปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามค�าสอนของพระองค์นั้น  

จึงเป็นการท�าความดี เพื่อเข้าถึงความงามอันน�าไปสู่

ความจริงของโลกและชีวิต ซึ่งได้แก่ ความพันทุกข์หรือ

นิพพานนั่นเอง ความดี ความงาม และความจริง จึงไม่

อาจแยกจากกัน

เน้ือหาของหนังสือจัดเรียบเรียงตามล�าดับ

ดังนี้ เร่ืองแรกได้แก่ “ดีท่ีสุดคือจตุรบาท” กับแนวคิด 

จริยศาสตร์ไทย เร่ืองท่ีสองคือ “คนดี” ตามแนว

พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ืองท่ีสาม  

คุณค่าของชีวิตมนุษย์กับโทษประหารในสังคมไทย

ปัจจุบัน เรื่องที่สี่ การกระตุ้นอารมณ์เพื่อประโยชน์ทาง

จริยธรรม เรื่องที่ห้า ความงามของพุทธศิลป์กับแรงจูงใจ

ในเชิงจริยธรรม เรื่องที่หก ปรากฏการณ์จตุคามรามเทพ

ในมุมมองทางจริยศาสตร์ เรื่องที่เจ็ดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

“ความยากจน” กับการท�าดีท�าชั่ว เรื่องที่แปด วิถีชีวิต

แบบภฏูาน: ความกลมกลนืของความงามกบัความดี เร่ือง

ที่เก้า จากไตรภูมิพระร่วงถึงภิกษุสันดานกา ความเชื่อ  

ความงาม ความจริงและมีบท สรุปเป็นเรื่องสุดท้ายใน

ตอนท้ายเล่ม

หลากหลายบทความในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้

เราเข้าใจเรือ่ง “ความด”ี “ความงาม”และ “ความจรงิ” ช่วย

ส่งเสริมสติปัญญาของคนให้ลุ่มลึกและแจ่มชัดมากขึ้น  

ท�าให้เราสามารถมองเห็นเป้าหมายท่ีชัดเจนในการ

แสวงหา มีพลังในการพากเพียรปฏิบัติตนเพ่ือมุ่งสู่จุด

หมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความสุข

ความปีตยินิดใีนการเข้าถงึสิง่ทีต่นมุง่หมายน้ัน การเข้าถงึ  

“ความดี” “ความงาม” และ “ความจริง” ไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นเรือ่งของอดุมคตเิหนอืโลก แม้แต่เรือ่งต่าง ๆ  ในชวีติ

ประจ�าวันของคนเรา เช่น การท�างานและการใช้ชีวิตใน

ครอบครัว ก็อาจเกี่ยวข้องกับ “ความดี” “ความงาม” 

และ “ความจริง” ได้เช่นกัน

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้อ่านที่

สนใจเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับปรัชญาและศาสนา สามารถ

ท�าให้ผูอ่้านเข้าถงึความหมายของ “ความด”ี “ความงาม” 

และ “ความจริง” อันเป็นแก่นสาระส�าคัญของปรัชญาได้

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. รูปแบบการนำาเสนอบทความวิชาการ

 3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 3.3 บทน�า

 3.4 เนื้อหา

 3.5 บทสรุป

 3.6 เอกสารอ้างอิง

 3.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

4. รูปแบบการนำาเสนอบทความวิจัย

 4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 4.3 ค�าส�าคัญ

 4.4 บทน�า

 4.5 วิธีการวิจัย

 4.6 ผลการวิจัย

 4.7 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้

 4.8 บรรณานุกรม

 4.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

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

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

5. วิธีการส่งบทความ

 5.1 กรอกแบบน�าส่งเอกสาร

 5.2 แนบบทความ จ�านวน 3 ชุด

 5.3 แนบไฟล์บทความ 1 แผ่น (แผ่น Diskette หรือ แผ่นซีดีรอม)

 5.4 ส่งเอกสารท่ี กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ

พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร QS1 ห้อง408 หรือส่งทางไปรษณีย์ในนาม ภาควิชาการ

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

กรณเีป็นบุคคลภายนอกคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 2,500 บาท 

(ส่งเป็นธนาณัติพร้อมกับการน�าส่งบทความ) 

สั่งจ่ายในนาม รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

6. ระยะเวลาในการรอคอย

 6.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการ 

กลั่นกรอง ประมาณ 4 - 12 สัปดาห์

 6.2 เมือ่ได้รบับทความคนืจากกรรมการกลัน่กรองพจิารณาเรยีบร้อยแล้ว กองบรรณาธกิารจะส่งบทความ

ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์

 6.3 เมือ่ผูเ้ขยีนแก้ไขเรยีบร้อยแล้วส่งไฟล์บทความฉบบัสมบรูณ์ให้กองบรรณาธกิารฯ โดยวธิส่ีงด้วยตนเอง 

หรือส่งทางอีเมล์ : supukjira@buu.ac.th

 6.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

7. การตีพิมพ์วารสาร

 7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�านวนผู้ขอลง

ครบแล้ว

 7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อได้เล่มวารสารท่ีสมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการ

จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป

หมายเหตุ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงใน วารสารวิชาการ

ฉบับอื่นแล้ว
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 

 ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

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

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

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

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

เรียน  บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

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

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

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

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

มีความประสงค์ขอส่ง

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

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

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

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

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

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

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

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

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

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

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

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

โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  (กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

ลงนาม…………………………………..

(…………………………………………)

ผู้ส่งบทความ

วันที่………./……………/…………..


