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บทบรรณาธิการ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมฉบับนี้ เป็นฉบับปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2557 
ภาคเรียนที่ 1 (กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557) วารสารฉบับนี้มีการปรับเปลี่ยนก�าหนดออกของวารสารเพื่อให้
สอดคล้องกับก�าหนดการเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่ในด้านเน้ือหายังคงรวบรวมบทความ
วิชาการ และบทความวิจัยในวิชาสาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคมเช่นเดิม

เน้ือหาในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการ 1 เร่ือง ได้แก่ นวัตกรรมเปลี่ยนผ่าน... ปฏิรูป
ประเทศไทย สร้างสังคมฐานความรู้ ก้าวข้าม “ ทุจริต คอร์รัปชั่น และความเหลื่อมล�้าในสังคม” รวมทั้งบทความ
วิจัยอีกจ�านวน 23 เรื่อง ซึ่งบทความวิจัยเหล่านี้ล้วนมีองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้น�าเสนอข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่านที่สนใจและศึกษาค้นคว้าวิจัยในประเด็นต่างๆ ด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม อาทิเช่น การวิจัย
เชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ของภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี บทความวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตและแนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุใน
ภาคตะวนัออก และบทความวจัิยเรือ่ง การวจัิยและพฒันากระบวนการนเิทศตามแนวการพฒันาบทเรยีนร่วมกนัเพือ่
ส่งเสรมิสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องนสิติฝึกประสบการณ์วชิาชพีครสูาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั และบทความวจิยั
ที่น่าสนใจอีกจ�านวนมาก

สุดท้ายน้ีในนามกองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและสมาชิกผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามวารสารการศึกษาและการ
พัฒนาสังคมมาโดยตลอด

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
 บรรณาธิการ
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บทความวิชาการ
นวัตกรรมเปลี่ยนผ่าน…ปฏิรูปประเทศไทย สร้างสังคมฐานความรู้ก้าวข้าม “ทุจริต คอร์รัปชั่น  7
และความเหลื่อมล้�าในสังคม”

(ดร.โกมล จันทวงษ์)

บทความวิจัย
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(อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ, กรกฎ สินประจักษ์ผล)
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(พรทิพย์ สุขอดิศัย, ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ, ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์)
การศึกษาความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตก�าลังคนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 103

(สุรชัย เทียนขาว)
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การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน 175
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี

(วันทนี น้อยถนอม, ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์, ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์)
การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ  186
(Task-based learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(จิราพร ประพัศรานนท์, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์, ดร.มณเทียร ชมดอกไม้)
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  197
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สุธิรา เภาสระคู, ดร.กระพัน ศรีงาน)
การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 210
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, ดร.พงษ์เทพ จิระโร)
รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 223

(เบญจา ศิริผล, ดร.ธร สุนทรายุทธ)
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน 235
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(ชลธิชา หังเสวก)
การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 245
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

(ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล)
ผลการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 261
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(ประจักษ์ น้อยเหนื่อย, ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล)
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของ 273
องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร

(พวงรัตน์ ศรีม่วง)
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรเน้นการวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 288

(สุภาวดี ขุนทองจันทร์, อุทัย อันพิมพ์, สุขวิทย์ โสภาพล)
คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  297
(พ.ศ. 2551-2565)

(สิริญญา พฤคฌาญาณ, ดร.ธร สุนทรายุทธ, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์)
ผลการใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส�าหรับ 308
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

(สุภัชชา ศรีชะอุ่ม, ดร.มณเทียร ชมดอกไม้, ลัดดา ศุขปรีดี)

วรรณกรรมวิจารณ์
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นวัตกรรมเปลี่ยนผ่าน…ปฏิรูปประเทศไทย สร้างสังคมฐานความรู้ก้าวข้าม 

“ทุจริต คอร์รัปชั่น และความเหลื่อมล้ำาในสังคม”

ดร.โกมล จันทวงษ์*

“ตกตะลึ ง ไ ปทั่ ว โ ลก ”  เ มื่ อ คณะ รั กษ า
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เชญิกลุม่ผู้ขดัแย้งทางการเมอืง 
พรรคการเมือง องค์กรอสิระ องค์กรธรุกจิ และภาคสงัคม
มาร่วมหาทางออกประเทศไทยร่วมกัน แต่ “ต่างปฏิเสธ
ความหวังดี” จึงน�ามาสู่การควบคุมขุนพลฝ่ายต่างๆ ที่
เป็นต้นเหตุความขัดแย้ง “การยึดอ�านาจ” จึงเกิดขึ้น 
อ�านาจเด็ดขาดเป็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยฉับพลัน 

สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในชาติ และ
กลุ่มการเมืองมีการต่อสู้ในหลายรูปแบบ ความรุนแรง
เกดิข้ึนจนท�าให้มผีูเ้สยีชวีติ และบาดเจบ็เป็นจ�านวนมาก 
ความขัดแย้งมีแนวโน้มขยายตัว จนสร้างผลกระทบต่อ
ความมัน่คงของชาต ิความปลอดภัยต่อชวิีตและทรพัย์สิน

ของประชาชนโดยรวม หากไม่ได้รับการแก้ไขจะน�าไป
สู่ความหายนะและความสิ้นชาติ (วิทยากร เชียงกูล, 
2557, หน้า 13) ซึ่งไม่เคยมีความวิบัติของคนในชาติ
ในยุคใดๆ ในประวัติศาสตร์เท่าในทุกวันนี้ (ศรีศักร 
วัลลิโภดม, 2556, หน้า 67) “..เพื่อให้สถานการณ์
ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาต ิ
เกิดความ รัก ความสามัคคี  เช ่น เ ดียวกับห ้วง
ที่ผ ่านมา ตลอดจนเพื่อเป ็นการปฏิ รูปโครงสร ้าง
ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และอืน่ๆ เพ่ือให้เกดิความ
ชอบธรรมกบัท่ัวทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบ จงึมคีวาม
จ�าเป็นต้องเข้าควบคุมอ�านาจในการปกครองประเทศ ...” 
(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 16.30) 

นี่คือ เหตุผลการยึดอำานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
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 นี่คือ เหตุผลการยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    
                                             

สภาพปัญหา 
ความขัดแย้ง การทุจริต คอร์รัปช่ัน ความเหล่ือมล้ําในสังคม 

การศึกษาไร้คุณภาพ หนี้สนิภาคครัวเรือน 
 
 

การยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) 
 
 เมื่อยอ้นทบทวนปรากฏการณท์ี่ผ่านมาจะพบว่า ต้นเหตสุําคัญของปัญหา ที่ไม่อาจจะปฏเิสธได้ คือ 
กระบวนการพฒันาประเทศทีผ่ิดทิศทาง และการบริหารที่ผดิพลาดของผู้นาํ  เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันและความ
เหลือ่มล้ําทางสงัคม ทุกระดับ ดังที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะทั่วไป เช่น โครงการรับจํานําขา้ว การขัดแย้งทาง
ความคิด การแย่งชิงผลประโยชน์ การแทรกแซงองค์กรอิสระ การวิ่งเต้นเข้าสู่ตําแหนง่  การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ทํา
ให้ภาพลักษณค์วามโปร่งใส อยู่ลําดับที่ 85 จาก 175 ประเทศ (องค์กรเพือ่ความโปร่งใสในประเทศไทย, 2557)  
หนี้ครัวเรือนเพ่ิมสูงขึน้อยู่ในระดับ 80% ของจีดีพี สูงกว่า 6 เท่ารายได้หรือกว่า 159,816 บาท (สํานกังานสถิติ
แห่งชาต,ิ 2556) ในขณะเดียวกันการศึกษาไทยไร้คุณภาพ “ร้ังท้ายอาเซียน” (World Economic Forum-
WEF,2557) เด็กติดเกมส์ (การวิจัยแห่งชาต,ิ 2557) ไม่เก่งภาษา อ่านไม่ออก คิดไม่เป็น (จาตุรนต์ ฉายแสง, 
2557,)  เกิดพฤติกรรมกม้หนา้ ปริญญาเถื่อนเกลื่อนเมือง (สุเมธ แย้มนุ่น, 2556,  ออนไลด์)“ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทจุรติคอรัปช่ันเกิดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา”  (เปร่ือง กิจรัตน์ภร, 2556) ทัง้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของไทย    
               
สาเหตุของปญัหา 
 ปัญหาของสังคมไทยมิไดเ้กิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน แต่เป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศส่งผลให้คน
ในชาติมีค่านิยมสะสมทรัพยากรอย่างไมม่ีขดีจํากัด ภายใตก้ลไกภาครัฐ และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่อาํนาจของ
ทุนเหนอืรัฐและเหนือตลาดของกลุม่นกัธุรกจิการค้า การรุกล้ําและคุกคามของกลุ่มทุนมีผลต่อคนในชุมชน
ท้องถิน่ในขณะนี้รุนแรงถงึขัน้กดขี่ (Oppression) ประชาชนอยู่ในภาวะทีโ่ดดเดี่ยว (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2556, 
หน้า 105-113)  การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่ทางสงัคมในรูปแบบต่างๆจึงเกิดขึน้อย่างต่อเนือ่งจนทําให้เกิด
วิกฤติ ซึ่งเผชิญอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ 1) วิกฤตเศรษฐกจิ ที่การพัฒนาไม่สมดุล ไม่เป็นธรรม  2) วิกฤตการเมือง ที่
กลุ่มประชาชนของชาติทกุระดับขัดแย้งรุนแรงและยืดยือ้  3) วิกฤตทางสังคม ที่ทําให้ชุมชน ครอบครัว 
วัฒนธรรมอ่อนแอ คุณภาพการศึกษาและคณุภาพชีวิตของประชาชนตกต่ําเสื่อมถอย  และ 4) วิกฤตด้านระบบ

*อาจารย์ประจ�า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เม่ือย้อนทบทวนปรากฏการณ์ทีผ่่านมาจะพบว่า  
ต้นเหตุส�าคัญของปัญหาที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ คือ 
กระบวนการพัฒนาประเทศที่ผิดทิศทาง และการบริหาร
ที่ผิดพลาดของผู ้น�า เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ความเหลื่อมล�้าทางสังคม ทุกระดับ ดังที่ปรากฏตาม
สือ่สาธารณะทัว่ไป เช่น โครงการรบัจ�าน�าข้าว การขัดแย้ง
ทางความคิด การแย่งชิงผลประโยชน์ การแทรกแซง
องค์กรอิสระ การวิ่งเต้นเข้าสู ่ต�าแหน่ง การซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง ท�าให้ภาพลักษณ์ความโปร่งใส อยู ่ล�าดับ
ที่ 85 จาก 175 ประเทศ (องค์กรเพื่อความโปร่งใส
ในประเทศไทย, 2557) หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอยู ่
ในระดับ 80% ของจีดีพี สูงกว่า 6 เท่ารายได้หรือ
กว่า 159,816 บาท (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)  
ในขณะเดียวกันการศึกษาไทยไร้คุณภาพ “รั้งท้าย
อาเซียน” (World Economic Forum-WEF, 2557) 
เด็กติดเกมส์ (การวิจัยแห่งชาติ, 2557) ไม่เก่งภาษา 
อ่านไม่ออก คิดไม่เป็น (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2557)  
เกิดพฤติกรรมก้มหน้า ปริญญาเถ่ือนเกลื่อนเมือง 
(สุเมธ แย้มนุ่น, 2556, ออนไลน์) “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดความเหลื่อมล�้าในการ
ศกึษา” (เปรือ่ง กจิรตัน์ภร, 2556) ทัง้ในระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของไทย 

สาเหตุของปัญหา
ปัญหาของสังคมไทยมิได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบัน

ทันด่วน แต่เป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศส่งผลให้
คนในชาติมีค่านิยมสะสมทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจ�ากัด 
ภายใต้กลไกภาครฐั และอทิธพิลของโลกาภวัิตน์ทีอ่�านาจ
ของทนุเหนือรฐัและเหนอืตลาดของกลุม่นกัธรุกจิการค้า 
การรุกล�้าและคุกคามของกลุ่มทุนมีผลต่อคนในชุมชน
ท้องถิ่นในขณะนี้รุนแรงถึงขั้นกดขี่ (Oppression) 
ประชาชนอยู่ในภาวะที่โดดเดี่ยว (ศรีศักร วัลลิโภดม, 
2556, หน้า 105-113) การเอารัดเอาเปรียบ การกดขี่
ทางสังคมในรูปแบบต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองจน
ท�าให้เกิดวิกฤติ ซึ่งเผชิญอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ 1) วิกฤต

เศรษฐกิจ ที่การพัฒนาไม่สมดุล ไม่เป็นธรรม 2) วิกฤต
การเมอืง ท่ีกลุม่ประชาชนของชาตทุิกระดับขดัแย้งรุนแรง
และยืดยื้อ 3) วิกฤตทางสังคม ที่ท�าให้ชุมชน ครอบครัว 
วัฒนธรรมอ่อนแอ คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตกต�่าเสื่อมถอย และ 4) วิกฤตด้านระบบ
นิเวศที่ท�าให้ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสุขภาพ
อนามยัของประชาชนถกูท�าลาย มสีภาพตกต�า่ (วทิยากร 
เชียงกูล, 2557, หน้า 13) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. แนวคิดการพัฒนา ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
เกิดการต่อสู้ของสองแนวคิด คือ ระหว่างการพัฒนา
ตามค�าแนะน�าของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัหรือแนวทาง
ทุนนิยม และแนวทางเศรษฐศาสตร์ชุมชนหรือแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นการต่อสูท้างความคดิและนโยบาย
ที่ส�าคัญที่สุดในประเทศไทย สาเหตุ เนื่องจากการพัฒนา
ประเทศท�าให้เกดิปัญหาอย่างน้อย 3 ประการ คอื 1) เกดิ
ความเหลือ่มล�า้ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างคนเมอืง
กับคนชนบท ความร�่ารวยกระจุกตัวอยู่กับคนกลุ่มเดียว 
2) เศรษฐศาสตร์ทนุนยิมถกูครอบง�าโดยคนต่างชาต ิผ่าน
การลงทนุและเทคโนโลยีจากต่างชาต ิและ 3) เกดิปัญหา 
สังคม เช่น สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม อากาศและ
น�้าเป็นพิษ ปัญหาโสเภณี เอดส์ และยาเสพติด 

2. การพัฒนา “ขาดความสมดุล” ตลอดช่วง
เวลาที่ผ่านมา ประหนึ่งเราได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า
ในรปูแบบต่างๆ ขณะเดียวกนักน็�ามาซึง่การใช้ทรพัยากร
อย่างไม่มีขีดจ�ากัด โดยน�าทรัพยากรท้องถิ่นไปเป็น
ปัจจยัการผลติและหล่อเลีย้งภาคธรุกจิ เป็นการเจรญิทาง
วตัถนุยิมท่ีสร้างคนให้เป็นทรัพยากรมนษุย์ เน้นความเป็น
ปัจเจกบคุคลขดัแย้งต่อธรรมชาตขิองมนุษย์ท่ีต้องอยูร่่วม
กันเป็นกลุ่ม ครอบครัวและชุมชน เป็นการท�าลายความ
สมัพนัธ์ และดลุยภาพระหว่างคนกบัธรรมชาตโิดยสิน้เชงิ 
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2556, หน้า 51-52) ท�าให้คนใน
สงัคมชนบทต้องอพยพย้ายถิน่ไปหางานท�าในเมอืง ท�าให้
เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด กล่าวคือ 

2.1 การพัฒนาตามวิถีสังคมโลก ในระบบ
ทุนนิยมท่ีผ่านมาเป็นระบบการค้าท่ีเปิดโอกาสให้มีการ
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แข่งขัน เกิดการโฆษณาชวนเชื่อ เทคโนโลยีไม่ได้ถูกใช้ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะถูกขัดขวางจาก
กลุ่มเสียผลประโยชน์ นักการเมือง ผู้น�าประเทศไม่เป็น 
แบบอย่างที่ดี มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง แต่ไม่ได้รับโทษ  
(อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553, หน้า 4) “...สภาวะที่
บบีรดัความเป็นอยู่ของเราทีเ่กดิขึน้นีเ้ป็นผลกระเทือนมา
จากความวปิรติความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมอืง 
และทางอื่นๆ ของโลก.. ” (พระราชด�ารัสพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2521) 
นอกจากนีก้ารเมอืงและเศรษฐกจิยงัอบรมบ่มคดิแต่เรือ่ง
วัตถุนิยม ความมั่งคั่งในเรื่องอ�านาจและเงินตรา (ศรีศักร 
วัลลิโภดม, 2556, หน้า 59) ส่งเสริมให้คนในสังคม
แสวงหา “ผลประโยชน์ อ�านาจ และเงินตรา” อย่างไม่มี
ขีดจ�ากัด หาช่องทางเข้าไปมีอ�านาจทั้งองค์กรภาครัฐ  
ภาคการเมือง และองค์กรต่างๆ ในสังคมเพื่อเป็น
ผู ้ก�าหนดโยบาย บริหารสั่งการ ด้วยเหตุนี้ ค�าว ่า
นักการเมืองในบทบาทของ “ผู ้น� า” จึงอุ บัติขึ้น  
ที.่.ต่างฝ่าย..ต่าง..ไม่ยอมกนั เพือ่เข้าไปจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง 

2.2 ลกัษณะวิถชีวิีตในสงัคมเมอืงและชนบท
ของสังคมไทย

2.2.1 ความแตกต่างของวิถีชีวิตใน

สังคมเมืองและชนบท ถึงแม้ว่าการด�าเนินวิถีชีวิตของ

สังคมไทยจะเป็นระบบเกื้อกูลอยู่บนพื้นฐานวิธีพอเพียง 

แต่การพฒันาตามระบบทุนนยิมกระตุน้ให้พฤตกิรรมของ

ประชาชนมีความแตกต่างกัน ดังนี้

2.2.1.1 สังคมเมือง ลักษณะ

วิถีชีวิตจะด�าเนินไปตามรูปแบบสังคมในระบบทุนนิยม 

ที่เน้นการบริโภค จับจ่ายใช้สอยและความสะดวกสบาย 

วิถีชีวิตจึงมุ ่งแสวงหาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ โทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากน้ี 

วิถีชีวิตคนเมืองต้องต่อสู้ ดิ้นรนท�างานหาเงิน แสวงหา

อ�านาจ สร้างโอกาสและความอยู่รอดมุ่งที่ผลประโยชน์

ตนเองเป็นส�าคัญ 

2.2.1.2 สังคมชนบท ลักษณะ

วิถีชีวิตจะด�าเนินไปตามแนววิถีพอเพียง เน้นการอยู ่

ร่วมกนัในชุมชนมคีวามสงบสขุ เอ้ืออาทร ด�ารงวฒันธรรม

ประเพณทีีด่งีามให้สบืทอดต่อไป ภายใต้ความร่วมมอืและ

ความเกื้อกูลต่อกัน ให้ความส�าคัญกับคุณค่าของชีวิต 

การพัฒนาที่ผ่านมาหลายฝ่ายเห็นว่า 

“เศรษฐกจิขยายตวัด ีแต่สงัคมมปัีญหา และการพฒันาไม่

ยั่งยืน” ประชาชนไม่มีความรู้ที่เหมาะสมในการด�ารงชีพ 

ดงันัน้ ความล้มเหลวของชาวบ้านมาจากการขาดความรู้ 

(เสรี พงศ์พิศ, 2550, หน้า 69) จึงยากไร้และเจ็บป่วย

จ�านวนมาก กลายเป็นสงัคมทีร่อการช่วยเหลอืสงเคราะห์ 

ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีน�าไปสู่ “ค่านิยมสงเคราะห์” หรือ 

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ประชานิยม” ที่กลุ่มการเมืองและ

กลุม่ผลประโยชน์น�าไปใช้เป็นกบัดกัทางสงัคม สร้างความ

ชอบธรรมให้กับตนเอง ส่งผลให้สังคมไทยกลายเป็น

สังคม “ผลประโยชน์ อ�านาจ เงินตรา และประชานิยม” 

ตามระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว

2.2.2 ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตใน

สังคมเมืองและชนบท สังคมเมืองและชนบทมิได ้

แยกขาดกันโดยสิ้นเชิงถึงแม้วิถีการด�ารงชีพจะมีความ

แตกต่างกัน แต่ยังคงถักทอและเชื่อมร้อยลักษณะความ

ดงีามของสงัคมไทยไว้อย่างเหนยีวแน่น ดงัจะเหน็ได้จาก

คราใดที่สังคมเกิดวิกฤต เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 

คนในสังคมเมืองย้อนกลับมาพึ่งพิงวิถีชนบทที่มีความ

มั่นคงด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในการ

ด�ารงชีพ แสดงให้เห็นถึงความดีงามของสังคมชนบทท่ี

เก็บซ่อนไว้ถึงแม้จะถูกกดทับ กดขี่ จากระบบทุนนิยม 

สงัคมชนบทยงัคงด�ารงอยูอ่ย่างอดทนและอยูไ่ด้ตลอดไป 

(ฉัตรทิพย์ นาคสุภา, 2554, หน้า 16) ในขณะเดียวกัน

สงัคมเมอืงกม็ไิด้ละเลยวิถชีนบท ยังคงให้ความเกือ้หนนุ

อย่างต่อเนื่องเห็นได้จากประเพณี งานบุญหรือเทศกาล

ต่างๆในท้องถิ่น การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ประเพณีทอดกฐิน ผ้าป่า ส่วนหนึ่งมาจากผู้คนในสังคม

เมอืงทีเ่อือ้อาทรและความห่วงใยต่อสงัคมชนบท ถงึแม้ว่า
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ความขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจจะบีบวิถีผลิตในสังคม

ชนบทถกูระบบทุนนยิมในสงัคมเมอืงกลนืสภาพ และล้อม

กรอบวถิกีารผลติอย่างไม่ลดละในหลายมติ ิล้วนต้องการ

ให้ชุมชนของตนเองเป็นชมุชนทีม่คีณุภาพและมคีวามสขุ 

(สุรพล พยอมแย้ม, 2556, หน้า 47)

3. โครงสร้างการบริหาร ประเทศไทยมโีครงสร้าง

แบบรวมศูนย์ รูปแบบการบริหารเป็นลักษณะสั่งตรงจาก

บนลงล่าง หมายความว่า นโยบายถกูก�าหนดจากข้างบน 

หน่วยงานใต้บังคับบัญชามีหน้าที่น�านโยบายไปปฏิบัติ 

ท�าให้การแก้ปัญหาไม่สอดคล้องกับความเป็นจรงิในสงัคม 

เกิดความล้าช้า และเกิดความผิดพลาดต่อการพัฒนา

ประเทศ ผลจากการพัฒนาปรากฏ ดังนี้

3.1 การพัฒนาประเทศไทยตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา “พัฒนาตามค่าดัชนีชี้วัดผลผลิตมวลรวม 

(GDP)” เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้ความ

ส�าคญัในการส่งเสรมิอุตสาหกรรม การผลติและบรกิารใน

ภาคธุรกิจ มากกว่าวิถีผลิตและการด�ารงชีพบนพื้นฐาน

ประชาธิปไตยในวิถีชุมชน ถึงแม้ข้อเหวียงทางเศรษฐกิจ

ในภาคเกษตรกรรมจะสูงกว่าภาคอุสาหกรรม

3.2 การเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ 

ภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์อ�านาจ ส่งผล

ให้เกิดการสร้างพลังอ�านาจของผู้น�าทุกระดับ ด้วยเหตุที่ 

“ผูน้�า คือ ผูม้อี�านาจสงูสุดในองค์กร” มคีวามแขง็แกร่ง

เชิงอ�านาจและการใช้อ�านาจ สามารถเข้าถึงและใช้อ�านาจ

ในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรได้อย่าง

เด็ดขาด ในลักษณะการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายและการ

ตรวจสอบงบประมาณอยูภ่ายใต้กลไกเชงิอ�านาจของผูน้�า

เพียงผู้เดียว คณะเดียว ซึ่งจะเห็นได้โดยทั่วไปจากการ

จัดสรรงบประมาณภาครัฐ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การ

บริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นต้น ถึงแม้จะมีกลไกการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน แต่ก็เป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์ตาม

กฎหมายภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เท่านั้น

3.3 ระบบเศรษฐกิจ เน้นการ “ใช้ทรัพยากร

ของชาติมาเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือการส่งออก“ เป็น

ส�าคัญ ส่งเสริมการลงทุนโดยทุนข้ามชาติเปิดโอกาสและ

เสรีการค้าการลงทุน การขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม

ในพ้ืนท่ีชีวิตชุมชน เกิดความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร

ท่ีดิน แหล่งท�ากินและวิถีชีวิตของท้องถิ่น นอกจากนี้

ยังส่งผลให้เกิดการบุกรุกและท�าลายสภาพแวดล้อม เกิด

มลพษิทางอากาศ น�า้เน่าเสยี และสิง่ทีเ่ลวร้ายกว่านัน้ คอื 

วิถีผลิตของสังคมชนบทถูกกดดันให้ท�าลายวิถีผลิตใน

วิถีชนบทแบบพ่ึงตนเองจากการผลิตเพ่ือการบริโภคมา

เป็นการผลิตเพ่ือป้อนตลาด แล้วกลับไปจับจ่ายใช้สอย

ซื้อสินค้าจากตลาดมาบริโภค 

3.4 ระบบการศึกษา เน้น “ดัชนีชี้วัด

ความส�าเร็จมากกว่าคุณค่าชีวิต” เป็นระบบการศึกษา

ที่หลงทิศ มุ่งเน้นสร้างคนเก่ง แข่งขันเอาชนะที่ขาด

คุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่เคยบ่มเพาะคุณค่าดีงาม 

เข้าขั้นล้มเหลว (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553, หน้า 

57) การศึกษาแบบแยกส่วน ประถม มัธยม อาชีวะและ

อุดมศึกษา “ดึงการศึกษาเรียนรู้ออกจากวิถีชีวิตจริง

ของคนในสังคม” โดยมีเป้าหมาย เพียงเพื่อผลิตก�าลัง

คนเป็นทรัพยากรรับใช้สังคมระบบทุนนิยมในกระแส

โลกาภิวัตน์มากกว่าการเน้นคุณค่าของชีวิตและสังคม 

3.5 ระบบสังคม กระบวนการทางสังคม

ส่งเสริมประชาชนให้เกิดการพ่ึงพา รอการช่วยเหลือ

สงเคราะห์ ไม่พยายามช่วยตัวเองตามความรู ้และ

ภูมิปัญญา น�ามาสู่การเรียกร้องในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การขอขึ้นค่าแรง การประกันราคาผลผลิต การขอขึ้น

ราคาสินค้าและค่าขนส่ง และโดยเฉพาะการขอแก้ไข

รัฐธรรมนูญเพียงเพ่ือต้องการลบล้างความผิดโดยอ้าง

เหตุความไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญมาเป็น

ข้อเรียกร้อง การเรียกร้องของผู้ประกอบการให้รัฐช่วย

ผยุงราคาสินค้าโดยมีกลุ่มผลประโยชน์ให้คอยสนับสนุน 

เป็นต้น
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บทสรุปการพัฒนาประเทศไทย
การพฒันาประเทศไทยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 

ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต ่
ฉบบัที ่1 พ.ศ.2504 จนถงึ ฉบับที ่11 พ.ศ. 2555-2559 
ในปัจจบุนั แสดงให้เหน็ถงึความผดิพลาดและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งสรุปเป็นสาระส�าคัญๆ ได้ดังนี้

1. ระบบการศกึษา ดงึการศกึษาออกจากชุมชน
และวถิวีฒันธรรมของสงัคม มุง่เน้นท่ีผลส�าเรจ็ ตามตวัชีวั้ด 
ของเกณฑ์ประเมนิ เน้นการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจ
มากกว่าคณุภาพการศกึษาและคณุค่าของชวีติและสงัคม 
การจัดการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพียงการปฏิบัติงานตาม 
ค�าสัง่ผูบั้งคบับญัชาตามนโนบายเป็นส�าคญั ยึดมัน่ในวุฒิ
การศึกษามากกว่าความรู้ความสามารถ ท�าให้การศึกษา  
“ไร้คุณภาพ" อ่านไม่ออก คิดไม่เป็น ไม่เก่งภาษา 
พฤติกรรมก้มหน้า ปริญญาเถื่อนเกลื่อนเมือง เป็นต้น

2. ระบบเศรษฐกิจ ดึงวิถีผลิตออกจาก
วิถีด�ารงชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของตลาดเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าตัวเลขของการ
ส่งออกทีส่งูข้ึน เน้นระบบเศรษฐกจิทนุนยิม และข้ามชาติ 
มุ่งผลิตข้าว มันส�าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพาราและ
พืชเศรษฐกจิเป็นส�าคญั เกิดการกระตุน้วิถีผลติ ชมุชนถูก
กดดันให้ต้องเร่งเพิ่มปริมาณผลผลิตตามความต้องการ
ของตลาด มากกว่าการผลิตเพื่อคุณค่าทางอาหารและ
โภชนาการของชีวิต ดังนั้น การท�าลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูก การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งเพิ่มผลผลิต 
การใช้ยาฆ่าแมลงและปราบศตัรพูชืเพ่ือเพิม่ความสวยงาม
ของพชืผลให้ได้ราคาทีส่งูขึน้และลดความเสีย่งทีจ่ะก่อให้
เกดิความเสยีหาย ท�าให้สารพษิตกค้างในผลผลติจ�านวน
มากซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค
อย่างทวีคูณ 

3. ระบบการเมืองการปกครอง ดึงวิถีชุมชน
ออกจากวิถีชีวิต สร้างผู้น�าขึ้นมาปกครอง โดย การ
เลือกตั้ง การคัดเลือก หรือการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
ผู้น�าขึ้นมาใช้อ�านาจทางกฎหมาย ในการปกครอง บังคับ
บัญชา ควบคุม ตรวจสอบ ก�ากับติดตาม เกิดพฤติกรรม

เชิงอ�านาจ ภายใต้บทบาทหน้าท่ี และบทบัญญัติของ
กฎหมาย การเน้นอ�านาจเชิงโครงสร้างตามกฎหมาย 
ลดคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะจะ
ต้องถูกควบคุม ก�ากับ สั่งให้ท�าตามอ�านาจท่ีผู ้น�า
ต้องการ ซ่ึงขัดแย้งกับ วิถีผู้น�าสังคมไทย ท่ีผู้คนจะอยู่
ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ใครมีความรู้ความสามารถ มีจิต
สาธารณะที่สูงกว่า จะได้รับการยอมรับเป็นผู้น�าในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ช่วยกันปกป้องคุ้มครอง
หมู่บ้าน ชวนกันท�ามาหากิน และอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น 
จึงเกิดผู ้น�าขึ้นมาภายใต้กลไกในวิถีและบริบทของ
สังคมนั้นๆ 

เมือ่ระบบการเมอืงสร้าง “ผูน้�า” ขึน้มาปกครองท่ี
มอี�านาจตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที ่ท�าให้ประชาชน
ได้เรียนรู้ถึงอ�านาจและการใช้อ�านาจ การทุจริตและ
คอร ์รัปชั่นและความเหลื่อมล�้ าทางสังคม ดังนั้น 
พฤติกรรมเลียนแบบจึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาแสวงหาผล
ประโยชน์ในบทบาทของผู้น�า ด้วยเหตุนี้ การซื้อสิทธิ์
ขายเสียงจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ�านาจ การใช้อ�านาจ
และสร้างพลงัอ�านาจ (Power) ให้แก่ตน ถงึแม้กลไกหรอื
กติกาการตรวจสอบจะเข้มแข็งเพียงใด ก็เป็นเพียงความ
พยายามเชิงกลไก เท่านั้น 

เมือ่สงัคมเกดิความกดทบัจากกระแสโลกาภวิตัน์  
เราจะมีกระบวนการหรือกลไกใดมาช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างบูรณาการในวิถีผลิตและการด�ารงชีพ
ของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบทอย่างสมดุลเพ่ือ
สร้าง “นวัตกรรมการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์” 
บนพื้นฐานรอยต่อของระบบทุนนิยมในสังคมเมืองและ
วิถีผลิตของชุมชนบนพื้นฐานประชาธิปไตย 

บทเรียนเปลี่ยนผ่านประสบการณ์ยึดอำานาจ
ประเทศไทยได้เปล่ียนผ่านยุคสมัยการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ตามระบบทุนนิยมของสังคมโลก ตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ผลของการพัฒนาน�ามาซ่ึงการกดขี่
ทางสังคมและชนชั้น ท�าลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์
สร้างความขัดแย้งอย่างไม่รู ้จบ สังคมได้บทเรียนและ
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เรียนรู้ประสบการณ์ต่างยุคสมัย ทั้งที่ “การยึดอ�านาจการ
ปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” ครั้งนี้ โดย
ความหมายของการยึดอ�านาจ “มิได้มีความแตกต่าง” 
จากการปฏิวัติครั้งก่อน ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์การ
ปฏิวัติยึดอ�านาจยังคงจะหยั่งรากฝังลึกและตกผลึกใน
สงัคมไทยอีกต่อไป ตราบใด “การทุจรติคอร์รปัชัน่ และ
ความเหลื่อมล�้าในสังคม” ยังด�ารงอยู่ 

แนวทางแก้ปัญหาเพื่อนนำาไปสู่การปฏิรูป

ประเทศไทย 
ประเทศไทยจะปฏิรูปประเทศโดยการปรับ

เปล่ียนโครงสร้างอย่างถึงรากถึงโคน จากระบบทุน
ผูกขาดทางเศรษฐกิจ การเมืองโดยคนกลุ่มน้อย เป็น
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีการแข่งขันและ
การกระจายเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มี
ชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้ระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมเพื่อส่วนรวม นั่นคือ นวัตกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมและย่ังยืน 
(วิทยากร เชียงกูล, 2557) อย่างไรก็ตาม ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ของโลกยุคใหม่ได้ส่งผลต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 
คือ โลกก�าลังเปลี่ยนขั้วจากตะวันตกเป็นตะวันออก 
(มิงสรรพ์ ขาวสะอาด อ้างถึงใน เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 
2554) กระแสพายุบูรพาภิวัตน์ก�าลังกระหน�่าไปทั่วโลก  
ควรหรือยังที่ประเทศไทยจะปรับตัว ปรับความคิดมาก
กว่านี้ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2554, หน้า 275) 
โดยที่ตั้งทางภูมิวัฒนธรรมของประเทศไทย อยู ่ใน
ศนูย์กลางสวุรรณภูมิท่ามกลางอารยะธรรมจีนและอนิเดยี 
ท�าให้ประเทศไทยจะได้รบัประโยชน์อย่างส�าคญัท่ามกลาง
กระแสใหญ่ (Megatrends) แห่งจุดเปลี่ยนทางอารยะ
ธรรมโดยการสร้างจิตส�านึกใหม่ให้สูงข้ึน (ประเวศ วะสี 
อ้างถึงใน เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2554) 

การต่ืนตัวของประชาชนท่ีมีการศึกษา และ
สนใจการเมืองในยุคน้ี มาจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ
ความเหลื่อมล�้าในสังคม รวมอ�านาจและผูกขาดการใช้
อ�านาจอย่างไม่เป็นธรรมของนักการเมือง ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่ายได้มีความพยายามในการหาทางออกร่วมกัน 
เช่น องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หอการค้า สภา
อุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรอิสระ องค์กรการศกึษาและ
ภาคประชาชน ด้วยกลไกวิธีการต่างๆ ยังไม่สามารถยุติ
ความรนุแรงของความขดัแย้งลงได้ ทัง้นีเ้นือ่งจากปัญหา
การเมืองใช้อ�านาจผูกขาดและทุจริต ฉ้อฉลนั้นเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีใหญ่กว่านั้นท่ีเราต้องร่วมกันคิด
วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม ท้ังปัญหาความ
ขัดแย้งทางชนชั้น/กลุ่มคน การผูกขาด ครอบง�าทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ปัญหาความ
เหลื่อมล�้า การแตกแยกทางความคิด อุดมการณ์ ปัญหา
หนี้สิน ถูกเอารัดเอาเปรียบ สถาบันครอบครัว ชุมชนถูก
ท�าให้อ่อนแอและยอมจ�านนพึ่งพาคนชั้นสูงภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์ (วิทยากร เชียงกูล, 2557) ที่คนไทยต้องร่วม
กันหาทางออกครั้งนี้

ข้อพิจารณาเชิงวิพากษ์แนวทางการแก้ไข

ปัญหา
วันนี้ เราก�าลัง เดินหน ้าปฏิรูปประเทศไทย 

ภายใต้การน�าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เพื่อหวังว่าจะใช้กลไกที่ได้จาก “รัฐธรรมนูญ” โดยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายมาแก้ไขปัญหาของชาติเพื่อก้าวข้าม 
“การทุจริต คอร์รัปช่ัน และความเหล่ือมล�้าทางสังคม” 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทางออกของประเทศไทยผ่านกลไก
รัฐธรรมนูญ” ซึ่งมีข้อพิจารณาเชิงวิพากษ์ ดังนี้

1. ประเทศไทยผ่านประสบการณ์ การใช้กลไก
เชิงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ในรูปแบบต่างๆ  
มาแล้วหลายฉบับ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับท่ีได้ชื่อ
ว่าเป็นประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 
คือ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 และรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2550 ท่ีพยายามน�าจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 
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ฉบับปี 2540 มาปรบัปรงุให้ดขีึน้ ข้อพจิารณาเชงิวิพากษ์ 
คือ เหตุใดการใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงไม่ประสบ
ความส�าเร็จ ยังคงปรากฏการทุจริตคอร์รัปชั่น และความ
เหล่ือมล�า้ทางสงัคมเช่นเดมิ จึงท�าให้เกดิความชอบธรรม
ในการปฏิวัติยึดอ�านาจตามที่ปรากฏ 

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบาง
ฉบับ ผ ่าน "กระบวนการมีส ่วนร ่วมและกลไก
ประชาพิจารณ์" การเลือกตั้งรูปแบบ ระบบแบ่งเขต 
รวมเขตและอีกหลากหลายวิธีได้ถูกน�ามาใช้เพื่อหวัง
ให้ได้มาซ่ึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) โดยสุจริต
และเที่ยงธรรม หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
ระดับต่างๆ ทุกครั้งของการเลือกตั้งได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน การเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดยอ้างว ่าไม ่เป ็นประชาธิปไตยนั้นหมายถึงอะไร  
การอ้างว่า “รัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย” จึงท�าให้
เกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ และความเหลือ่มล�า้ในสงัคมโดย
ข้อเทจ็จรงิเป็นเช่นนัน้หรอืไม่ ข้อพจิารณาเชงิวพิากษ์ คอื 
ความเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างไร อะไรคือสาเหตุของ
ความขัดแย้ง และ เหตุใดการทุจรติคอร์รปัชัน่ ยงัด�ารงอยู ่

3. ภาพสะท้อนในมุมมองเชิงปรากฏการณ์ 
ความพยายามในการปฏิรูปประเทศไทย ผ่านกลไกการ
ยึดอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี
ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ 

3.1 ประเทศไทยจะก้าวข้ามกระแสทุนนิยม
ของระบบโลกใหม่ในศตวรรษที่ 21 และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างไร เมื่อสังคมโลกมีระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

ประการที่ 1 ในปี ค.ศ. 2020 คนรุ่นใหม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทั่วโลกอย่างทั่วถึง  
การศึกษาที่ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาครูผู ้สอน เยาวชน
จะใช้ภาษาของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และจะซึมซับวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน ท�าให้ความเหลื่อมล�้าต่างๆ หายไป ซึ่งใน
ปี 2030 ภาษาจ�านวน 3,000 ภาษา จากที่มีอยู่ทั้งหมด
ในปัจจุบัน 6,000 ภาษา จะหายสาบสูญไป รวมถึง

คนรุ่นต่อๆ ไปอาจจะไม่มีความเข้าใจในความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรม 

ประการท่ี 2 เทคโนโลยีจะลบล้างระบบ
การศึกษาที่แบ่งกลุ่มนักเรียนตามอายุ การเลื่อนระดับ
ชัน้เรียนจะขึน้อยูก่บัความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคล นักเรียนจะมีโอกาสในการค้นพบและเลือกสาขา
ความเชี่ยวชาญได้เร็วขึ้น แต่สิ่งท่ีต้องระวัง คือ ผู้น�า
ด้านโทรคมนาคมบางแห่งอาจจะกลายเป็นผูค้วบคมุการ
ศกึษาของคนในอนาคต เพราะมเีครือ่งมอืส่ือสารท้ังหมด
อยู ่ในมือ (ส�านักงานท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีประจ�าสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุวอชงิตนั, 
2557)

3.2 วิถีการผลิตของคนในสังคมชนบทและ
สังคมเมืองจะเป็นอย่างไร จะมีกลไกหรือกระบวนการใด
หาทางออกประเทศไทย กล่าวคือ

3.2.1 ประเทศไทยจะสร้างกลไกอย่างไร 

ขึน้มา “รองรบัระบบโลกใหม่” ทีท่กุอย่างขึน้อยูก่บัระบบ

เทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน อ�านาจต่อรอง

ในรูปแบบเขตการค้า และกติกาโลกใหม่ในปัจจุบันและ

อนาคต

3.2.2 ประเทศไทยจะสร้างกลไกเชิง

กระบวนการอย่างไร เพือ่ให้เกดิ “ความสมดลุ” ในวถิผีลติ

และการด�ารงชีพระหว่างผู้คนในสังคมเมืองและชนบท 

เพือ่ให้สงัคมไทยมคีวามเจรญิก้าวหน้าตามระบบทนุนยิม 

ในศตวรรษที ่21 ทีส่งัคมโลกตะวนัออกก�าลงัเจรญิรุง่เรอืง

และจะกลายเป็นผู้น�าโลก บนพื้นฐานประชาธิปไตยใน

อีกไม่ช้า 

3 .2 .3 ประเทศไทยจะเส ริมสร ้ าง

ประชาธิปไตยอย่างไร เพื่อให้คนในสังคม ใช้กลไก

ตามระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมระบบคุณค่าอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
4. ประเทศไทยจะสร้างระบบการมีส่วนร่วม

อย่างไร เพื่อให้ผู้คนในสังคมเมืองและสังคมชนบทอยู่
ร่วมกันทุกกลุ่มอายุ อาชีพ คนรวย คนจน ปู่ ย่า ตา ยาย 
และคนรุ่นลูกหลาน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีอาชีพ 
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รายได้ที่เหมาะสม และมีสุขภาพที่สมบูรณ์บนพื้นฐาน
ประชาธิปไตย 

มุมมองเชิงวิสัยทัศน์เพื่อการปฏิรูป

ประเทศไทย 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ก�าลังร ่างอยู ่ขณะนี้ 

“ยงัคงด�ารงอยูข่องแนวคดิเดมิ” คอื การด�ารงอยูข่อง “การ
มีส่วนร่วมรูปแบบเดิม” เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญตามหลัก
ประชาธิปไตยหรือจะ “ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่”  
ด้าน “การพัฒนา” ด้าน “ผู้น�า” และ ด้าน“กระบวนการ
มีส่วนร่วม” ถ้ารัฐธรรมนูญท่ีได้ “ไม่ต่าง” เชิงกระบวน
ทัศน์แบบเดิมอาจส่งผลให้ได้กลุ่มบุคคลเดิมเข้ามาบริ
หารจัดการในลักษณะเช่นเดิม ภายใต้รูปแบบและกลไก 
เชิงกระบวนการของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่ งใน
ความหมายอย่างน้ี รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจเป็นเพียง
รัฐธรรมนูญฉบับ “ต�าราประชาธิปไตย” เท่านั้นเอง 

ข้อเสนอทางออกของการปฏิรูป

ประเทศไทย
การปฏิ รู ปประ เทศไทย เพื่ อ ให ้ก ้ าวข ้ าม

อุปสรรคและปัญหา “การทุจริตคอร์รัปชั่น และความ
เหลื่อมล�้าในสังคม” ไปได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อความ
สงบสุขในวิถีสังคม ประเทศมั่นคงเจริญก้าวหน้า จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้อง“ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่” เพื่อสร้าง 
“นวัตกรรมการบริหารจัดการผ่านรัฐธรรมนูญ” ให้
กลมกลืนวิถีผลิตของสังคมไทยบนพื้นฐานวิถีคนเมือง
ตามระบบทุนนิยมและวิถีผลิตชนบทแบบยั่งยืนและ
พอเพียงอย่างบูรณาการ ดังนี้

1. เปลี่ยนค�านิยาม “ผู้น�า” ใหม่ จากผู้ปกครอง 
ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอ�านาจสั่งการ มาเป็น “ผู้น�าความ
ต้องการสู่การปฏิบัติ” ตามหลักธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย

2. ปรบักระบวนทัศน์ “กระจายอ�านาจสูท้่องถ่ิน” 
ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย คือ การ

สร ้างสังคมประชาธิปไตยให้มีความสมดุลระหว่าง
แนวคิดการพัฒนาตามเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน และ
การพัฒนาสมดุลระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง 
“สร้างโอกาสเข้าถึงอ�านาจ งบประมาณ และการเรียนรู้” 
สร้าง “กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ ค�าถามมีว่า จะมีกลไกและกระบวนการ
ขับเคลื่อนใดท่ีจะเป็น “นวัตกรรมปฏิรูปประเทศไทย” 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมไทยให้สูงขึ้น 

แนวทางการปฏริปูเพือ่พฒันาประชาธปิไตย
ปรากฏการณ์ทางสังคมของประเทศไทยขณะนี้ 

ประหนึ่งดูเหมือนจะไร้ซึ่งทางออกเนื่องจากสังคมขาด
การยอมรบัและไว้ใจซึง่กนัและกนั เป็นปัญหาทีฝั่งรากลกึ 
มาอย่างยาวนานเกินกว่าที่จะมีทางออกทั้งที่ได้มีความ
พยายามจากหลายฝ่าย ในมุมมองท่ีแตกต่างกับพบ
ว่า วิถีสังคมไทยในชนบทชุมชนท้องถิ่นมิได้ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกับวิถีคนเมืองมากนัก ยังคงด�ารงชีพ
ในวิถีที่ดีงามหล่อเลี้ยงสังคมวงกว้างต่อไป โดยเฉพาะ
วิถีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและความเกื้อกูล ซึ่ง
เป็นกลไกปกป้องวิถีผลิตและการด�ารงชีพของสังคมใน
ชุมชนนั้นๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นในศตวรรษท่ี 21 การด�าเนินชีวิตอย่างสงบสุข
ในสังคมไทย สามารถเกิดขึ้นได้โดยการดูแลกันอย่าง
เป็นองค์รวมของตนในสังคมและส่ิงแวดล้อม จะเป็น
พื้นฐานอันส�าคัญยิ่งของความเข้มแข็งและความสงบสุข 
(มูลนิธิพระดาบท, 2553) เราควรจะต้องร่วมกันศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม ต้องปฏิรูปเพ่ือ
ให้ประชาชนไทย มีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคทาง
โอกาสทัง้ในทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรม 
(วิทยากร เชียงกูล, 2557, หน้า 4-5) ประชาชนจ�าเป็น
ต้องพึ่งตนเองเพื่อความอยู่รอด ต้องตั้งกลุ่มเป็นองค์กร
ประชาสังคม (Civic Group) อันเป็นพลังในการจัดการ
ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกัน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2556, 
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หน้า 105-127) การศกึษาต้องไม่ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่อง
กระทรวงศึกษาธิการฝ่ายเดียวหลายๆ ฝ่ายต้องเข้ามา
เกีย่วข้องเข้ามาพัฒนาคณุภาพการศกึษา (วจิารณ์ พานชิ 
ในอรุณศร ีจติต์แจ้ง, 2553) ต้องช่วยให้ชมุชนเรยีนรูแ้ละ
ค้นพบศักยภาพทีแ่ท้จรงิของตน เรียนรู้ตนเอง ชมุชนและ
โลก เรียนรู้เอกลักษณ์และรากเหง้าภูมิปัญญา ทรัพยากร
ท้องถิ่น เรียนรู้สภาพที่แท้จริงของตนเองจะช่วยให้หา
ทางออกได้โดยไม่ต้องรอการพึง่รฐั และนกัการเมอืง (เสรี 
พงศ์พิศ, 2550, หน้า 69) อีกต่อไป

การพัฒนาในยุคต่อไปจ�าเป็นต้องตั้งอยู ่บน
ฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส�าคัญ เราต้องท�าให้
ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economic) บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงาม 
(Going Cultural) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Going 
Green) (ณรงค์ชยั อคัรเศรณี, 2555, หน้า 13-15) ดงัน้ัน 
ชุมชนจะเข้มแขง็ได้หรอืไม่ขึน้อยู่ทีพ่ลงั (Power) ทีแ่ต่ละ
ชุมชนมีอยู่ การเพิ่มพลังให้กับชุมชนโดยเฉพาะการเพิ่ม
พลังด้านบวกเป็นการป้องกันปัญหาท่ีชุมชนอาจต้อง
เผชิญในอนาคต (สุรพล พยอมแย้ม, 2556, หน้า 89) 

ดังนั้น ประเทศไทยจะสร้าง “นวัตกรรมเปลี่ยน
ผ่าน…เพ่ือปฏิรูปประเทศไทย” สร้างสังคมฐานความรู้ 
“เพื่อก้าวข้ามการทุจริตคอร์รัปชั่น และความเหลื่อมล�้า
ในสงัคม” โดยผูเ้ขยีนมข้ีอเสนอเชงิประเดน็ “ปรบัเปลีย่น
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา” ผ ่านกลไกของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้องแนวทางปฏิรูปของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ตามยทุธศาสตร์ท่ี 1 การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

ข้อเสนอท่ี 1 ปรบัแนวคดิการปฏริปูประเทศไทย 
ก�าหนดปรัชญาน�าทางและกรอบแนวคิดเพ่ือให้

เกดิ “ความสมดลุ” ระหว่างการพฒันาตามระบบทนุนยิม
ในกระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาในวิถีสังคมไทย 
คือ การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�าทางบน
พื้นฐานกรอบแนวคิด วิถีวัฒนธรรมน�าหน้า การศึกษา
น�าทาง สงัคมและเศรษฐกิจเคยีงข้าง น�าทางการเมอืง 
ดังแผนภาพ

ปรัชญา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวคดิ : วถิวัีฒนธรรมน�าหน้า การศกึษา

น�าทาง สังคมและเศรษฐกิจเคียงข้าง น�าทางการเมือง 
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พลังด้านบวกเป็นการป้องกนัปัญหาที่ชุมชนอาจต้องเผชิญในอนาคต (สุรพล พยอมแยม้, 2556, หน้า 89) 
  
 ดังนั้น ประเทศไทยจะสร้าง “นวัตกรรมเปลี่ยนผ่าน…เพ่ือปฏรูิปประเทศไทย” สร้างสังคมฐานความรู้ 
“เพื่อก้าวข้ามการทุจริตคอร์รัปช่ัน และความเหลื่อมล้ําในสังคม” โดยผู้เขียนมีขอ้เสนอเชิงประเด็น “ปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา” ผ่านกลไกของรัฐธรรมนญู ซึ่งสอดคล้องแนวทางปฏิรูปของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ตามยทุธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ดงันี ้   
 ข้อเสนอที่ 1 ปรับแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย   
 กําหนดปรัชญานําทางและกรอบแนวคิดเพ่ือให้เกิด “ความสมดุล” ระหว่างการพัฒนาตามระบบทุน
นิยมในกระแสโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาในวิถีสังคมไทย คือ การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นปรัชญานําทางบน
พื้นฐานกรอบแนวคิด  วิถีวัฒนธรรมนําหน้า การศึกษานําทาง สังคมและเศรษฐกิจเคยีงข้าง นําทางการเมือง  
ดังแผนภาพ 
     ปรัชญา : หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     กรอบแนวคิด : วิถีวัฒนธรรมนําหน้า การศึกษานําทาง สังคมและเศรษฐกจิเคียงข้าง  
                                      นําทางการเมือง  
                 
 
  
 
 
 
ที่มา   เวทีวิพากษข์้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจงัหวัดสระแก้ว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 
            ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว  
 
 
 ข้อเสนอที่ 2 ปรับโครงสร้างกลไกและกระบวนการในรัฐธรรมนูญ  
 การสร้างกลไกในรัฐธรรมนญูโดยการสร้างความเสมอภาค โอกาสและการมสี่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ เพ่ือแกปั้ญหาของชาต ิใน 3 ระดับ 5 
ขั้นตอน  ได้แก่ ระดับชาติ ขัน้ที่ 1  แยกการศึกษาเป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ ขั้นที่ 2  กําหนดโครงสร้าง
การศึกษาและการพัฒนาอยู่เหนืออํานาจการเมือง และขัน้ที่ 3  กําหนดให้มีหน่วยวิจัยและพัฒนาศาสตร์ของแต่ละ
กระทรวงกรมและสํานักงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ตามศาสตร์ภารกิจนัน้ๆ ให้เป็นกลไกผลักดันสังคมสู่สงัคม

การศึกษา 

เศรษฐกิจ 

วิถีวัฒนธรรม การเมือง 

สังคม 

ที่มา : เวทีวิพากษ์ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสระแก้ว วันที่ 4 สิงหาคม 2557  
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255716

ข้อเสนอที่ 2 ปรับโครงสร ้างกลไกและ

กระบวนการในรัฐธรรมนูญ 

การสร้างกลไกในรัฐธรรมนูญโดยการสร้าง

ความเสมอภาค โอกาสและการมีส่วนร่วมตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาของชาติ ใน 3 ระดับ 

5 ขั้นตอน ได้แก่ ระดับชาติ ขั้นที่ 1 แยกการศึกษาเป็น

หมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ ขั้นที่ 2 ก�าหนดโครงสร้าง

การศึกษาและการพัฒนาอยู่เหนืออ�านาจการเมือง และ

ขั้นท่ี 3 ก�าหนดให้มีหน่วยวิจัยและพัฒนาศาสตร์ของ

แต่ละกระทรวงกรมและส�านกังาน เพือ่สร้างประสบการณ์

ตามศาสตร์ภารกิจนั้นๆ ให้เป็นกลไกผลักดันสังคมสู่

สงัคมฐานความรู ้ระดบัท้องถิน่ (จงัหวดั) ขัน้ที ่4 บรหิาร

จัดการบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมระบบเครือข่าย ภาครัฐ 

ภาคการเมอืง และภาคสงัคมอย่างเท่าเทยีม “รปูแบบสภา

องค์กรเครือข่ายจังหวัด..” และจัดต้ังมหาวิทยาลัยของ

ท้องถิ่น และระดับชุมชน ขั้นที่ 5 จัดตั้ง “สภาองค์กรใน

วถิชีมุชน” ทุกหมูบ้่าน เพือ่เป็นกลไกกระบวนการพฒันา

ชุมชนฐานล่าง ดังแผนภาพ
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ฐานความรู้ ระดับท้องถิน่ (จงัหวัด) ขัน้ที่ 4  บริหารจัดการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมระบบเครือข่าย ภาครัฐ ภาค
การเมือง และภาคสังคมอย่างเท่าเทียม “รูปแบบสภาองค์กรเครือข่ายจังหวัด..” และจัดตั้งมหาวิทยาลยัของ
ท้องถิน่  และระดับชุมชน ขัน้ที่ 5 จัดตั้ง “สภาองค์กรในวิถชุีมชน” ทุกหมูบ้่าน เพื่อเป็นกลไกกระบวนการพัฒนา
ชุมชนฐานล่าง ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญ 
ระดับชาต ิ  ขั้นที่ 1   แยกการศึกษาเป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ   
      (ว่าด้วย“การศึกษาของชาติ” เพื่อประชาชนท้ังมวล) 
       ขั้นที่ 2   กําหนดโครงสรา้งการศึกษาและการพัฒนาอยูเ่หนืออํานาจการเมือง 
                                       (คณะกรรมการการศึกษาชาติ 3-5 คน) 
   ขั้นที่ 3   กําหนดให้มหีนว่ยวิจัยและพฒันาศาสตร์ของแต่ละกระทรวง 
                                       กรมและสํานกังาน เพื่อฝกึประสบการณ์ตามศาสตร์ภารกิจนัน้ๆ 
                                       (สํานกัวิจัยและพัฒนา....) 
ระดับจังหวดั    ขั้นที่ 4  “กระจายอํานาจสู่ท้องถิน่” ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจเป็น 
                                         3 พลังอาํนาจ คือ ภาคการเมือง ภาครัฐ  และภาคสงัคม รูปแบบ  
                                        “สภาองค์กรเครือข่ายจังหวัด......, ตําบล........” และ 
                                        “ตั้งมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น” ปฏิรูปท้องถิน่ให้เช่ือมโยงทกุระดับ 
ระดับชุมชน   ขั้นที่ 5   จัดตั้ง “สภาองค์กรในวิถีชุมชน” ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไก 
                                        กระบวนการมสี่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
 
    ที่มา   เวทวิีพากษ์ขอ้เสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสระแกว้ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 
            ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว  

ที่มา : เวทีวิพากษ์ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสระแก้ว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 

ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 17

ข้อเสนอที่ 3 กระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในในการปกครอง มคีวามเสมอภาค 
เท่าเทียมและเป็นธรรมบนพื้นฐานประชาธิปไตย โดย
การปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส ่วนท้องถิ่น เป ็น 
“องค์การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาจังหวัด....และ
ตั้งมหาวิทยาลัยประจ�าท้องถ่ิน”เพื่อกระจายอ�านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงอ�านาจ โอกาสอย่างเท่าเทียม 
โดยการเปลี่ยนโครงสร้างอ�านาจเดี่ยวเป็นเครือข่าย
องค์กรท้องถิ่นเป็น 3 พลังอ�านาจจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ 
ภาคการเมือง ภาครัฐ และภาคสังคม ในรูปแบบ “สภา
องค์กรเครือข่ายจังหวัด......, ต�าบล........” เป็น “บริหาร
โดยองค์คณะ ” และจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยของท้องถิ่น” 
ขึ้นมาปฏิรูปการศึกษาของท้องถิ่นทุกระบบในทุกระดับ
และเชือ่มโยงอย่างบูรณาการ ทัง้นี้เนือ่งจากผลการศึกษา 
ติดตามการปฏิรูปประเทศไทย น�าร่องจังหวัด โดยวิธี
การศึกษาปัญหาต่างๆในจังหวัดสระแก้วและติดตาม
การจัดเวทีของเครือข่ายประชาสังคม องค์กรภาครัฐ 
ภาคการเมือง และองค์กรชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจ�านวน 
13 เวที ระหว่าง พ.ศ. 2553-2557 พบว่า ปัญหา
ส�าคัญ คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น และความเหลื่อมล�้าใน

สังคม สาเหตุหนึ่งสืบเนื่องมาจากการจัดการศึกษาไม่มี
คุณภาพ โดยมีประเด็นปัญหาเร่งด่วนท่ีควรแก้ไข ดังนี้ 
1) การปฏิรูปการศึกษา 2) การปฏิรูปคุณภาพชีวิต ท่ี
ท�ากินและสิ่งแวดล้อม และ 3) การสร้างความเป็นธรรม
และการเข้าถึงงบประมาณ ส�าหรับข้อเสนอแนวทางแก้
ปัญหา คือ “...อยากให้สระแก้วเป็นเมืองแห่งการศึกษา 
มีมหาวิทยาลัยเป็นของตนเอง มีสภาองค์กรชาวบ้าน 
บริหารจัดการงบประมาณกันเอง ผสมผสานกับวิถีชีวิต
ชุมชนในพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ
อย่างยัง่ยนื” (เวทนี�าเสนอเพือ่วพิากษ์แนวทางปฏริปูการ
ศกึษาจงัหวดัสระแก้ว, 2557) แนวทางกระจายอ�านาจลง
สู่ท้องถิ่น มีดังนี้

1. จัดต้ังมหาวิทยาลัยจังหวัด ...(จัดการศึกษา
ทุกระดับและเชื่อมโยง) 

2. ปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นองค์การศึกษาและพัฒนาจังหวัด... 

3. ผู้น�าการบริหารได้มาจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ 
ภาคการเมอืง (เลอืกต้ัง) ภาครัฐ (แต่งตัง้) และภาคประชา
สังคม (เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ /สาธารณะประโยชน์) 
ดังแผนภาพ 
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ภาครัฐ 

(แตงตงั่ ้ ) 

                            
 
 ข้อเสนอที่ 3  กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น   
 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในในการปกครอง มีความเสมอภาค 
เท่าเทียมและเป็นธรรมบนพื้นฐานประชาธิปไตย  โดยการปรับเปล่ียนองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เป็น “องค์การ
บริหารจัดการศึกษาและพัฒนาจังหวัด....และตั้งมหาวิทยาลยัประจําท้องถิน่”เพื่อกระจายอํานาจให้ประชาชนใน
ท้องถิน่เข้าถงึอาํนาจ โอกาสอย่างเท่าเทียม โดยการเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจเด่ียวเป็นเครือข่ายองค์กรทอ้งถิน่เป็น  
3 พลังอํานาจจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง ภาครัฐ  และภาคสังคม ในรูปแบบ “สภาองค์กรเครือข่าย
จังหวัด......, ตาํบล........”  เป็น “บริหารโดยองค์คณะ ” และจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยของทอ้งถิ่น” ขึ้นมาปฏิรูป
การศึกษาของท้องถิน่ทกุระบบในทุกระดับและเช่ือมโยงอยา่งบูรณาการ ทัง้นี้เนื่องจากผลการศึกษา ติดตามการ
ปฏิรูปประเทศไทย นําร่องจังหวัด โดยวิธีการศึกษาปัญหาต่างๆในจังหวัดสระแก้วและติดตามการจัดเวทขีอง
เครือข่ายประชาสังคม องค์กรภาครัฐ   ภาคการเมือง และองค์กรชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจาํนวน 13 เวที ระหว่าง 
พ.ศ. 2553-2557 พบว่า  ปัญหาสําคญั คือ การทุจริตคอร์รัปช่ัน และความเหลื่อมล้ําในสังคม สาเหตุหนึง่สืบ
เนื่องมาจากการจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพ โดยมีประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไข ดังนี้ 1) การปฏิรูปการศึกษา 
2) การปฏิรูปคุณภาพชีวิต ทีท่ํากินและสิง่แวดล้อม และ 3) การสร้างความเป็นธรรมและการเข้าถึงงบประมาณ  
สําหรับข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหา คือ “...อยากให้สระแก้วเป็นเมืองแห่งการศึกษา มีมหาวิทยาลัยเป็นของตนเอง 
มีสภาองค์กรชาวบ้าน บริหารจัดการงบประมาณกนัเอง ผสมผสานกับวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน” (เวทีนําเสนอเพ่ือวิพากษแ์นวทางปฏิรูปการศึกษาจงัหวัดสระแก้ว,2557) 
แนวทางกระจายอํานาจลงสู่ทอ้งถิน่ มีดังนี ้
   1. จัดตั้งมหาวิทยาลัยจังหวัด ...(จัดการศกึษาทกุระดับและเช่ือมโยง)    
                      2. ปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นองคก์ารศึกษาและพฒันาจังหวัด...  
                      3. ผู้นําการบริหารได้มาจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง (เลอืกตัง้)   
 ภาครัฐ (แต่งต้ัง) และภาคประชาสังคม (เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ /สาธารณะประโยชน)์  ดังแผนภาพ   
 
                                                                                 
                                                                  
                                               
  
 
 
โดยมีรูปแบบกลไกกระบวนการเปลี่ยนผ่านการกระจายอํานาจ ดังนี้ 

ภาคการเมือง 

(เลือกตงั้ ) 

                     ภาคประชาสังคม 

(เครือขายองคก์รวชิาชีพ่ / 

สาธารณะประโยชน์) 

องคค์ณะบริหาร 

โดยมีรูปแบบกลไกกระบวนการเปลี่ยนผ่านการกระจายอ�านาจ ดังนี้



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255718

รูปแบบโครงสร้างกลไกและกระบวนการ (ขั้นที่ 4)
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สภาองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

                            รูปแบบโครงสร้างกลไกและกระบวนการ (ขั้นที่ 4) 
 
                          
                                                                    
          
 
                                                                                              
                                                                                                                                        
                                                                             
         
                                                 
                                                                                                                                        
                                                           
(ที่มา : เวทีวิพากษข์้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสระแก้ว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 
            ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว)  
  
ข้อเสนอที่ 4  จัดตั้ง “เวทีสภาองค์กรในวิถีชุมชน”  บนพื้นฐานประชาธิปไตยในวิถีชุมชน        เนื่องจาก
สังคมปัจจุบันมคีวามความขัดแย้งทุกระดับ สว่นใหญ่มสีาเหตุมาจากการแสวงหาอํานาจและการใช้อํานาจทาง
การเมืองเป็นสาํคัญทําให้คนในชาติเกิดความแตกแยก สถาบันสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และวิถีชุมชน “จัน
ทวงษ์ ”(2553) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางสร้างความปรองดอง  บนพื้นฐานประชาธิปไตยในวิถีชุมชน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านหนองผูกเต่า ตําบล ศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา 
พบว่า แนวทางสร้างความปรองดองบนพืน้ฐานประชาธิปไตยในวิถีชุมชน รูปแบบ “เวทีสภาองค์กรในวิถีชุมชน” 
คนในชุมชนมโีอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การค้นหาแกนนาํ การจําแนกประชาชนเป็นกลุม่ 
องค์กร การเสนอประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ การบูรณาการความต้องการของชุมชนกับนโยบายของรัฐ 
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานกิจกรรม/โครงการ การพิจารณางบประมาณ และการมอบหมายสั่ง
การตามแผนงานกิจกรรม ทําให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การพฒันาตนเอง การพ่ึงตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
มีส่วนร่วมใช้อํานาจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยตนเอง มีความพึงพอใจและภาคภมูิใจที่ได้มีโอกาสเขา้ถึง
อํานาจและใช้อาํนาจบนพ้ืนฐานความเท่าเทียมของคนในชุมชน ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถึงการกระจายอํานาจสู่ชุมชน
ท้องถิน่อย่างสมบูรณ์ ผลเกิดขึ้น คือ ความขัดแย้งทีเ่คยมีในชุมชนหายไป สังคมสงบสขุ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และภูมิปัญญา โดยมโีครงสร้างเชิงกลไกและกระบวนการ  ดงัแผนภาพ  

กลุ่ม/ องค์กรในชุมชน 

มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นจังหวัด 

มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นจังหวัด 

มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นจังหวัด 

1. ลดความ
เหล่ือมลํ้าสร้าง
ความเป็นธรรม
ในสังคม 
2. พัฒนา
บุคคลสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

ภาคประชาสังคม   ภาควิชาการ   

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

ภาครัฐ/ การเมือง 

ภาคประชาสังคม   ภาควิชาการ   

 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

ภาครัฐ/ การเมือง 

ภาครัฐ/ การเมือง 
รูปแบบท่ี 1 

รูปแบบท่ี 2 

รูปแบบท่ี 3 

ภาคประชาสังคม   ภาควิชาการ 

ที่มา : เวทีวิพากษ์ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสระแก้ว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 

ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ข้อเสนอที่ 4 จัดตั้ง “เวทีสภาองค์กรในวิถี
ชุมชน” บนพื้นฐานประชาธิปไตยในวิถีชุมชน

เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความความขัดแย้งทุก
ระดับ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการแสวงหาอ�านาจและ
การใช้อ�านาจทางการเมอืงเป็นส�าคญัท�าให้คนในชาตเิกดิ
ความแตกแยก สถาบันสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
วถีิชุมชน “จนัทวงษ์” (2553) ได้ศกึษาวิจัยเรือ่ง แนวทาง
สร้างความปรองดอง บนพื้นฐานประชาธิปไตยในวิถี
ชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านหนองผูกเต่า ต�าบล
ศาลาล�าดวน อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ผลการศึกษา พบว่า แนวทางสร้างความปรองดอง
บนพื้นฐานประชาธิปไตยในวิถีชุมชน รูปแบบ “เวที
สภาองค์กรในวิถีชุมชน” คนในชุมชนมีโอกาสเข้า
มามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การค้นหาแกนน�า 
การจ�าแนกประชาชนเป็นกลุ่ม องค์กร การเสนอประเด็น

ปัญหาและความต้องการ การบูรณาการความต้องการ
ของชุมชนกับนโยบายของรัฐ ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และแผนงานกิจกรรม/โครงการ การพิจารณา
งบประมาณ และการมอบหมายสั่งการตามแผนงาน
กิจกรรม ท�าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง 
การพึ่งตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมใช้
อ�านาจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยตนเอง มีความ
พึงพอใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าถึงอ�านาจและ
ใช้อ�านาจบนพื้นฐานความเท่าเทียมของคนในชุมชน 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายอ�านาจสู่ชุมชนท้องถิ่น
อย่างสมบูรณ์ ผลเกิดขึ้น คือ ความขัดแย้งที่เคยมีใน
ชุมชนหายไป สังคมสงบสุข เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และภมูปัิญญา โดยมโีครงสร้างเชงิกลไกและกระบวนการ 
ดังแผนภาพ 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 19

กลุ่ม/ องค์กรในชุมชน  15 

 
                                                                                                            
                                                                         
 
  
                                     
                              
 
                                                                                                                                        
                                                                     
 
 
 
ที่มา   เวทีวิพากษข์้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจงัหวัดสระแก้ว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 
            ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว  
 
ขั้นตอนการดําเนินการ มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  ค้นหาผู้นําพลังอํานาจในท้องถิ่น 5 พลัง (โกมล จนัทวงษ,์ 2553 หน้า 37) ดังนี้  
                 1.1 พลังอํานาจทางความเช่ือและจิตวิญญาณ (Spirit Empowerment) ได้แก่ ผู้นําศาสนา  
  1.2 พลังอํานาจทางความรู้ (Knowledge Empowerment) ได้แก ่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและอยู่ในชุมชน  
  1.3  พลังอํานาจตามกฎหมาย (Law Empowerment) ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ผู้นํากลุ่มอาชีพ องค์กรตามกฎหมาย และองค์กรของชุมชน 
  1.4  พลังอํานาจทางภูมิปัญญาท้องถิน่ (Wisdom Empowerment) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จที่อยู่ในชุมชน 
  1.5  กลุ่มพลังอํานาจใหม ่(New Empowerment) ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน   
 ขั้นที่ 2  จําแนกประชาชนตามลักษณะการดํารงชีพในวิถีชุมชนและอาชีพ ออก เป็นกลุ่ม/องค์กร
ชุมชน เพื่อเข้าไปเป็นสมาชิกในสภาองค์กร กลุ่มๆ ละ 3 คน สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าสภาได้ทุก
คนตามกรอบทีก่ําหนด 
  ขั้นที่ 3  ผู้นําพลังอํานาจ ทั้ง 5 พลัง ดําเนนิการจัดเวที “สภาองค์กรในวิถีชุมชน”ทกุเดอืนหรือตาม
ข้อตกลงของสภา การเลอืกผูน้ําในการเสวนา การค้นหาประเดน็ การเสวนาเป็นไปตามความต้องการของชุมชน  

ผู้นําพลัง
อํานาจ 

ภาครัฐ/
การเมือง 

เวทีสภาวิถีชุมชน 
 

ประชาชน 
ทุกครัวเรือน 

นโยบาย
ด้านสังคม 

ความต้องการ
ของชุมชน 

หมายเหตุ  
ผู้นํา คือ ผู้นําตามความ
ต้องการของชุมชน   
ผู้ใหญ่บ้าน     .....บ./ด 
อบต.           .....บ./ด 
อาสาสมัคร     .....บ./ด 

ยุทธศาสตร์
ชุมชน/หมู่บ้าน 

แผนงาน/ กิจกรรม 

เลือก 

ค้นหา 

เตรียมการ 

จัดเวที 

เลือกผู้นํา 
(มาทําหน้าท่ีแทน) 

ที่มา : เวทีวิพากษ์ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดสระแก้ว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 

ขั้นตอนการดำาเนินการ มีดังนี้
ขัน้ท่ี 1 ค้นหาผูน้�าพลงัอ�านาจในท้องถิน่ 5 พลงั 

(โกมล จันทวงษ์, 2553, หน้า 37) ดังนี้ 
1.1 พลงัอ�านาจทางความเชือ่และจิตวิญญาณ 

(Spirit Empowerment) ได้แก่ ผู้น�าศาสนา 
1.2 พลังอ�านาจทางความรู้ (Knowledge 

Empowerment) ได้แก่ ครู ผู ้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและอยู่ในชุมชน 

1.3 พลังอ�านาจตามกฎหมาย (Law 
Empowerment) ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ผู้น�ากลุ่มอาชีพ องค์กรตามกฎหมาย 
และองค์กรของชุมชน

1.4 พลังอ�านาจทางภูมิป ัญญาท้องถิ่น 
(Wisdom Empowerment) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์และประสบ
ความส�าเร็จที่อยู่ในชุมชน

1.5 กลุม่พลงัอ�านาจใหม่ (New Empowerment) 
ได้แก่ กลุม่เดก็และเยาวชน 

ขั้ นที่  2  จ� าแนกประชาชนตามลักษณะ
การด�ารงชีพในวิถีชุมชนและอาชีพ ออกเป็นกลุ ่ม/
องค์กรชุมชน เพื่อเข้าไปเป็นสมาชิกในสภาองค์กร 
กลุ่มๆ ละ 3 คน สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
เข้าสภาได้ทุกคนตามกรอบที่ก�าหนด

ขั้นที่ 3 ผู้น�าพลังอ�านาจ ทั้ง 5 พลัง ด�าเนินการ
จัดเวที “สภาองค์กรในวิถีชุมชน” ทุกเดือนหรือตามข้อ
ตกลงของสภา การเลือกผู้น�าในการเสวนา การค้นหา
ประเด็น การเสวนาเป็นไปตามความต้องการของชุมชน 

ขั้นที่ 4 การเลือกผู้น�ามาท�าหน้าที่แทน (ผู้อาสา
มาท�าหน้าท่ีแทน) เมื่อได้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
หมูบ้่านแล้ว รบัสมคัรผูส้นใจเข้ามาท�าหน้าทีแ่ทน เพือ่เป็น
ผูน้�าแผนยทุศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิติั โดยความร่วมมอืของ
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง ซึง่กระบวนการค้นหาผูน้�าเป็นไปตาม
ข้อตกลงในสภา เช่น สมัครด้วยตนเอง หรือมีผู้เสนอชื่อ  
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สมาชิกทุกครัวเรือนจะเป ็นผู ้ เลือก อาจใช ้วิธีการ
ลงคะแนน การจับฉลากก็ได้ โดย ทุกคนมีโอกาส ด้วย
ความเสมอภาค และมีระยะเวลาการอยู่ในต�าแหน่งตาม
ก�าหนด 

ขั้นที่ 5 ผู้น�าที่เข้ามาท�าหน้าที่แทน เมื่อด�าเนิน
กิจกรรมตามแผนงานแล้วให้มีการรายงานผลการ
ด�าเนินงานต่อ “สภาองค์กรในวิถีชุมชน” ทุกเดือน  
โดยสภาจะท�าหน้าที่ตรวจสอบผลงาน/กิจกรรมโดย
สาธารณะเต็มสภา เพื่อให้การท�างานของผู ้น�ามีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท�างานมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยสนับสนุนความสำาเร็จ 
สภาองค์กรในวิถีชุมชน เป็นเวทีชาวบ้านที่เป็น

ประชาธิปไตยบนพื้นฐานความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมของคนในชุมชน โดยมีปัจจัยสนับสนุนความ
ส�าเร็จ ดังนี้

1. การน�าพลังอ�านาจที่มีอยู่ในบริบทของชุมชน 
มาสร้างพลังอ�านาจท้องถ่ิน (Local Empowerment) 
ท�าให้ทุกคนในชุมชนให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ

2. เป็นการกระจายอ�านาจที่สร้างความมีโอกาส 
และความเสมอภาคของคนในชุมชนทุกคน ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับวิถีสังคมไทยกับสภาวะ
ปัจจุบันทีทุ่กคนควรเรยีนรู ้และต่อสู้เพือ่อยู่อย่างรูเ้ท่าทนั
การเปลี่ยนแปลงในระบบทุนนิยมของกระแสโลก 

3. เป็นการเปลี่ยนแปลงค�านิยามของ “ผู้น�า” 
จากผู้น�าเชิงอ�านาจตามโครงสร้างแบบรวมศูนย์ เป็น 
“ผู้น�ายุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ” ที่ปราศจากการแย่งชิง
อ�านาจและผลประโยชน์ เนื่องจากผู้น�าได้เรียนรู ้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีผู้น�าตามค�านิยามใหม่ ที่ตรง
ตาม “คณุลกัษณะประชาธปิไตย” เกิดขึน้ในชมุชนจ�านวน
มาก และ “มีภาวะความเป็นผู้น�า” อย่างแท้จริง 

4. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท�าให้ได้
ยทุธศาสตร์ตามความต้องการทีส่อดคล้องกบันโยบายภาครฐั
และมทิีศทางเดยีวกนั คนในชุมชนมส่ีวนร่วมคิด วางแผน 
รับผิดชอบ และได้ผลประโยชน์ร่วมกันบนพ้ืนฐานการ
ตรวจสอบแบบเสริมพลังโดยสาธารณะ

5. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานความเป็นประชาธปิไตย 
เช่น ทักษะการเป็นผู้ฟัง การพูดท่ีเคารพในศักด์ิศรี
ซึ่งกันและกัน มีความเป็นชุมชนเดียวกัน 

ผลของความสำาเร็จ 
การปฏิรูปประเทศไทยกรณีศึกษา “เวทีสภา

องค์กรในวิถีชุมชน” ขั้นที่ 5 ในรัฐธรรมนูญนี้ จะเป็น
กลไกที่ส�าคัญ ในการพลิกฟื้นกลไกและกระบวนการเชิง
โครงสร้างอ�านาจได้อย่าง “สมดลุ” โดย “ไม่มคีวามจ�าเป็น
ต้องตั้งองค์กรตรวจสอบ” เพราะกลไกการท�างานได้
ส�าเร็จในกระบวนการอยู่แล้ว เมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตาม
โอกาส การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงเข้ามามีอ�านาจและจัดการ
ผลประโยชน์จะลดลง ดังเช่นชุมชนบ้านหนองผูกเต่า
ตามผลการศึกษาที่ปรากฏนี้ นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ของการพัฒนาเปลี่ยนค�านิยาม “ผู้น�า” 
ใหม่จะเป็นหนทางก้าวข้าม “ทุจริตคอร์รัปชั่น และความ
เหลื่อมล�้าในสังคม” เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถ
ตอบสังคมตามผลการศึกษาของ World economic 
Forum=WEF ท่ีกล่าวว่า เงนิไม่ใช่ปัจจยัผลส�าเรจ็ในการ
จัดการศึกษา ดังนั้น การปฏิรูปประเทศไทยผ่านกลไก
รัฐธรรมนูญ คือ “การปฏิรูปการศึกษา” นั่นเอง 

น่ี คื อ  “ น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม ่ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ประชาธปิไตย” อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นพระประมขุ 

แล้วท่านคิดว่ารัฐธรรมนูญของไทยควรเป็น
อย่างไร ? 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3*

Relationships Between Transformational Leadership, 

Participative Administration Behavior of Administrator and 

School Effectiveness Under the Chonburi Primary Educational 

Service Area Office 3

กันทิมา ชัยอุดม** 

ดร.ภารดี อนันต์นาวี***

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และระดับการศึกษา
ของคร ูศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมการบริหาร และประสทิธผิลของสถานศกึษา 
กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอน จ�านวน 325 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าที และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ�าแนกตามระดับการศึกษาของครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง จ�าแนกตามประเภทของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม จ�าแนกตามประเภทของสถานศึกษาแตกต่าง
กนัอย่างไม่มนัียส�าคญัทางสถติ ิประสทิธผิลของสถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิติังาน ประเภทของ
สถานศกึษา และระดบัการศกึษาของครแูตกต่างกันอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิเมือ่จ�าแนกตามขนาดของสถานศกึษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของและพฤติกรรม การบริหารการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to investigate and compare the level of transformation 

leadership, participation in administrative behavior of administrators and the level of the 
effectiveness of school under the Chonburi Primary Educational Service Area Office 3, as classified 
by working experience of teachers, school type, school size, and education of teachers, and to 
determine the relationship between transformation leadership, participative administration behavior 
of administrator and the effectiveness of schools. The sample used in this study consisted 325 
teachers. The instrument implemented in collecting the data was a rating scale questionnaire. 
The statistics utilized in analyzing the data were mean, Standard Deviation, One - way Analysis 
of Variance, t-test and simple correlation.

The summary of the findings were as follows:
The transformation leadership, the participation in administrative behavior of administrators 

and the effectiveness of schools were rated at a high level. When classified by working experience 
of teachers and school size were found of being significantly difference (p < .05), when classified 
by education of teachers it was found of being none significantly difference, the transformation 
leadership classified by school type, it was found of being significantly difference (p < .05), the 
participation in administrative behavior classified by school type were found of being none 
significantly difference. The effectiveness of schools classified by working experience of teachers, 
school type, and education of teachers, were found of being none significantly difference.When 
classified by school size, it was found of being significantly difference (p < .05)

There was positive significant relationship between the transformation leadership, the 
participative administrative behavior of administrators and the effectiveness of schools under the 
Chonburi primary educational service area office 3 (p < .01)

บทนำา
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง คือการที่ผู้บริหาร

มุ่งยกระดับความต้องการความเชื่อ ทัศนคติ คุณธรรม
ของครูให้สูงขึ้น เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้น�าที่มีความเหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนแปลงเช่น
ยุคปัจจุบัน คือพลังชนิดหนึ่งที่สามารถส่งแรงกระท�าอัน
ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคนและระบบองค์การไปสู่
เป้าประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ามีหลายวิธี แต่
ทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับและเป็นที่สนใจปัจจุบันคือ 
ทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจ�าแนกออกเป็น 
4 ลักษณะ คือ ผู้น�าบารมี ผู้น�าที่มีแรงจูงใจ ผู้น�าที่เป็น

ผูก้ระตุน้ให้ใช้สตปัิญญา และผูน้�าท่ีสร้างความสมัพันธ์กบั
ผู้ตามเป็นรายบุคคล (Bass & Avolio, 1990, p. 19)

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่
ส�าคัญในการจัดการศึกษา เพราะเป็นผู้มีอ�านาจในการ
ตัดสินใจ รวมทั้งการก�าหนดนโยบายของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีลักษณะที่ดี ทั้งด้านคุณวุฒิ 
และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความส�าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 7)

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการบริหารเป็นเร่ือง
ท่ีต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ ผู ้บริหารท่ีประสบความ
ส�าเร็จ ต้องมีพฤติกรรมการบริหารท่ีเป็นท่ียอมรับของ
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ผูป้ฏบิตังิานในทัศนะของนกัทฤษฎี เช่น (Likert, 1967, 
pp. 197-211) มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารการตัดสินใจนั้นเป็นบรรยากาศ
ที่จะน�าผลสัมฤทธิ์มาสู่หน่วยงาน เพราะภาวะผู้น�าของ
ผู้บริหาร สภาพแรงจงูใจในหน่วยงาน กระบวนการตดิต่อ
สื่อสาร ตลอดถึงสภาพการปฏิสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อกัน
ในหน่วยงาน รวมถึงสภาพของกระบวนการวินิจฉัย
สั่งการ และสภาพการก�าหนดเป้าหมายหรือการสั่งการ
ของผู้บริหาร แม้แต่ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน 
หรือลักษณะการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การฝึกอบรมของผู้บริหารก็ตาม ล้วนเป็นองค์ประกอบ
ทางการบริหารในหน่วยงาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 มีหน้าที่ก�ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน
การท�างานกระจายอ�านาจหน้าที่ และบทบาทการ
ด�าเนินงานให้แก่สถานศึกษา ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
ต้องรับผิดชอบต่อผลการบริหารสถานศึกษาของตน
ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา และงานบริหาร
ทั่วไป ซึ่งต้องมีดัชนีชี้ วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การประกันคณุภาพของสถานศึกษา ก�ากบัด้วยแผนกลยทุธ์  
มีเป้าหมายผลงาน และมีการประเมินผลโดยมีผล
สัมฤทธิ์เป็นเกณฑ์ก�าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ และ
ปริมาณงาน อย่างไรก็ตามจากการบริหารงานที่ผ่านมา 
ก็มักจะประสบปัญหาและมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติงาน
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อ�านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ใช้อ�านาจหน้าที่ตัดสินใจเองเป็น
ส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
น้อย ความสามารถในการโน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชา
ตอบสนองความต้องการความส�าเร็จของโรงเรียน ส่งผล
ให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ต�่าลง เป็น
สาเหตใุห้คณุภาพผูเ้รยีนทีป่รากฏอยูใ่นระดบัทีไ่ม่น่าพอใจ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากผลการทดสอบการศกึษาแห่งชาติ 
(O-net) ประจ�าปีการศกึษา 2554 ซึง่มคีะแนนระดบัเขต
พื้นที่ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 29.94 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ร้อยละ 43.71 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละ 19.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 
32.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 40.18 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 40.30 (ส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3, 2555) ซ่ึง
ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้สนใจทีจ่ะศกึษา
เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ส�านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3 เพ่ือท่ีจะน�า
ผลการศกึษาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกบัสภาพของโรงเรียน 
เพ่ือให้ผู้บริหารน�าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารงานในสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล และเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พ่ือศึกษาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถาน
ศกึษา และประสทิธผิลของสถานศกึษา ตามความคดิเหน็
ของครูท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู ้บริหาร
สถานศกึษา และประสทิธผิลของสถานศึกษา จ�าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประเภทของสถานศึกษา 
ขนาดของสถานศึกษา และระดับการศึกษาของครูที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

3. เพ่ือศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการ
เปลีย่นแปลงและพฤติกรรมการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใช ้ ในการ วิจัยค ร้ังนี้ ได ้ แก ่ 
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2555 จ�านวน 
1,232 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข ้าราชการครูผู ้สอนสถานศึกษาขนาดเล็กจ�านวน 
30 คน สถานศึกษาขนาดกลางจ�านวน 78 คน สถาน
ศึกษาขนาดใหญ่จ�านวน 217คน รวมทั้งสิ้น 325 คน

2. เครือ่งมือและการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ
เ ค รื่ อ งมื อที่ ใช ้ ใ นก า รวิ จั ยค รั้ ง นี้ เ ป ็ น

แบบสอบถามที่รวบรวมจากครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอน 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน รายละเอยีดของแต่ละแบบสอบถาม
มีดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดของสถาน
ศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบเลอืกตอบจ�านวน 4 ข้อ ตอนที ่2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 4 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ 

การหาคุณภาพของแบบสอบถามในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ แยกออกเป็นการหาความเที่ยงตรง 
การทดสอบหาค่าอ�านาจจ�าแนก และความเชื่อม่ัน 
1) ความเที่ยงตรง (Validity) การหาความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่
สร้างข้ึนมาแล้ว เสนอให้อาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นได้ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง เนื้อหา (Content 
Validity) 2) น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไข
จากผู ้เชี่ยวชาญมาพิจารณาหาความสอดคล้องของ
แบบสอบถามที่นิยามไว้ ในแต่ละตอนคัดเลือกข้อ

ค�าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ .50 
ขึ้นไป 3) เสนอแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ไข
จากผู ้เชี่ยวชาญมาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเป็น
ขัน้ตอนสดุท้ายก่อนน�าไปทดลองใช้ 4) น�าแบบสอบถาม
ท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูท่ีปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน 
แล้วน�าแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกราย
เป็นรายข้อ และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร

สถานศกึษา ตามความคิดเหน็ของครทูีป่ฏบิตั ิการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้
มีนโยบายในการพัฒนาผู ้บริหารให้มีภาวะผู ้น�าการ
เปลี่ยนแปลง ได้มีการจัดประชุม จัดอบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน อย่างสม�่าเสมอ (ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 3) ประกอบกบัรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก�าหนด
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ในส่วนเก่ียวกับการศึกษา ใน
มาตรา 81 จากบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญท�าให้มีการ
ด�าเนินการในกระบวนการทางนิติบัญญัติจัดท�าพระราช
บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ขึน้และเป็น
ฐานหลกั เพือ่การปฏรูิปการศกึษาของประเทศ (แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 2552-2559, หน้า 1) สอดคล้องกับ 
ชลธิชา อนันต์นาวี (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ อมรเทพ 
ค�าเพชร (2554, หน้า 108) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูใน
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สถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออก พบว่า ปัจจัยด้านผู้น�าอยู่ในระดับมาก 
ความสนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมจะส่งผล
ให้องค์กรประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

2. พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจาก ก่อนเข้าสูต่�าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกการ
พิจารณาความเหมาะสมเฉพาะบุคคล และต้องผ่านการ
อบรมเป็นผูบ้รหิาร (กรมสามญัศกึษา, 2541, หน้า 162) 
ท�าให้ผู ้บริหารมีทักษะในการบริหารสูง มีผลท�าให้
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยู ่ในระดับดี ประกอบ
กับปัจจุบันผู้บริหารได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเร่งรัด พัฒนาการบริหาร
การศกึษาให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ
และสังคม มีการด�าเนินงานพัฒนาให้โรงเรียนมีความ
สามารถในการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับสุดา บุญเถื่อน (2551) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว พบว่า พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระแก้วโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก

3. ประสทิธผิลของสถานศกึษาตามความคดิเหน็
ของครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่นระดับมาก ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากการจัดการ
ศึกษามุ่งเน้นไปที่ผลผลิตคือ นักเรียน ให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีความสุข ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
สามารถในการกระตุ้นจูงใจให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง
พัฒนางานที่ท�า มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริม

สร้างความพึงพอใจให้ครูทุ่มเทงานเพ่ือคุณภาพของสถาน
ศกึษานอกจากนีผู้บ้รหิารสถานศกึษาต้องรบัการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ สอดคล้องกับไพศาล 
บญุสงูเนนิ (2542, หน้า 136) ท่ีศึกษาเร่ืองความสมัพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับผลการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 11 
พบว่า โรงเรียนประถมศึกษาทั้งท่ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มผีลการปฏบิตังิานในโรงเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของครู โดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มี
ประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีขึน้ไป สงูกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์
น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัหนุ่มสาว มคีวามมุง่มัน่
มอีดุมการณ์อาจจะมคีวามคาดหวงัในตวัผูบ้ริหารสงูมาก 
และอาจไม่เข้าใจในสิ่งท่ีผู้บริหารปฏิบัติว่าอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมหรอืไม่ เมือ่มาปฏบิตังิานในโรงเรยีนทีม่ผีูบ้รหิาร
เป็นวัยท่ีเป็นผู้ใหญ่กว่า อาจมองผู้บริหารอยู่ในระดับ
น้อยกว่าท่ีตนเองคาดหวังไว้ แต่ครูท่ีมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการท่ีหลากหลายรวมทั้งมีการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการเข้ารับการอบรม ประชุม
เชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดอบรมด้วยตนเอง การศึกษา
ดูงานซึ่งการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ท�าให้มีทักษะและประสบการณ์ มีทัศนคติที่ดีในการ
ท�างาน อาจมีความเข้าในในสิ่งที่ผู ้บริหารปฏิบัติว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ มากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์
น้อยกว่า 10 ปี สอดคล้องกับ ซาลีฮะห์ ดะเซ็ง (2553, 
หน้า 11) ได้ศึกษาภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสจ�าแนกตามประสบการณ์ในการ
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ปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05

5. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามประเภทของสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สูงกว่าครูที่สอนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาท่ีเปิด
สอนในระดบัแตกต่างกนั มกีารบรหิารจัดการสถานศกึษา 
บุคลากร นักเรียน ชุมชน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เทคโนโลยี อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
ตลอดจนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดรับกับสังคมและวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ใช้ภาวะผู้น�าในการบริหาร
ต่างกันไปด้วย โดยสถานศึกษาทุกระดับมีการจัดการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษา ดังนั้น จึงท�าให้การ
บรหิารจัดการในสถานศกึษาแต่ละประเภทแตกต่างกันไป  
ทั้งนี้อาจจะข้ึนอยู่กับความยืดหยุ่น การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการด้วย สอดคล้องกับชลธิชา อนันต์นาวี 
(2554, หน้า 146) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง กับองค์การแห่งการเรียนรู้ สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง จ�าแนก
ตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันเป็นยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาทุกขนาดต่างให้
ความส�าคัญกับการศึกษาและมุ ่งบริหารสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิผลตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

โดยท่ีผู ้บริหารใช้ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงกระจาย
ความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู ้ใต้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน ของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายทีว่างไว้ ผูบ้รหิารต้องมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การท�างาน แต่ท้ังนีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมของสถานศกึษา 
และสายงานภายในองค์กร และด้วยขนาดของสถาน
ศึกษาท่ีแตกต่างกัน ท�าให้โรงเรียนไม่มีความคล่องตัว 
และท�างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างกันไป สอดคล้อง
กับ สมพร จ�าปานิล (2550, หน้า 98) พบว่าภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น เขต 5 ตามความ
คดิเหน็ของข้าราชการครูจ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนมี 
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

7. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามระดับการ
ศึกษาของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ยกเว้น ด้านการเป็นผู้กระตุ้นให้ใช้สติปัญญา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีแนวนโยบายด้านครู และ
บุคลากร ด้านแผนงานบุคคล โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับ อุดม สิงโตทอง (2550) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 
2 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�าแนกตามวุฒิการ
ศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
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8. พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของครู โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
อย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้ ง น้ีอาจ
เนื่องมาจาก ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์
ต่างกัน ถึงแม้ว ่าครูจะได้รับการพัฒนาในเร่ืองการ
ปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับมอบหมาย มีเป้าหมายของ
โรงเรียนที่ตรงกัน แต่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีส่วน
ท�าให้เกิดทัศนคติต่อผู้บริหารที่ต่างกัน สอดคล้องกับ
สุดา บุญเถื่อน (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จ�าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานของครผููส้อน แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9. พฤตกิรรมการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามประเภทของสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ี โดยครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถม
ศึกษา สูงกว่าครูท่ีสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในปัจจุบันโครงสร้างของ
โรงเรียนทุกแห่ง อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหน้าทีจั่ดการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน โดยมีหน้าทีจ่ดัระบบการศกึษาให้เข้ากับระบบ
โรงเรยีน แต่ผู้บรหิารโรงเรยีนในแต่ละโรงเรยีน มเีป้าหมาย
ในการบริหารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
และความพร้อมของแต่ละโรงเรียน จึงอาจส่งผลให้ 
พฤติกรรม การบริหารแตกต่างกันไป สอดคล้องกับ
สุดา บุญเถื่อน (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหาร กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จ�าแนกตาม
ประเภทของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

10. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดย
รวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากถึงแม้ว ่าผู ้บริหารสถานศึกษา
ทุกขนาด ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
และผ่านการอบรมผู ้บริหาร ได้ รับข้อมูลข่าสารท่ี
ทันสมัยตลอดเวลา แต่ด้วยขนาดของสถานศึกษาท่ี
ต่างกัน สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกณ์ต่างๆ ท่ีต่างกัน 
รูปแบบการบริหารงาน และโครงสร้างการบริหารงาน 
ย่อมมีการจัดระบบงานที่ต่างกัน ตามความยืดหยุ่นของ
แต่ละสถานศึกษา สอดคล้องกับสุดา บุญเถื่อน (2549) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแก้ว จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

11. พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ�าแนกตามระดับการศึกษา
ของครทูีป่ฏบิติัการสอนในสถานศึกษา โดยรวมแตกต่าง
กนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิยกเว้น ด้านการจงูใจ ด้าน
การปฏสิมัพนัธ์และการมอีทิธพิลร่วมกนั ด้านการก�าหนด
เป้าหมาย และด้านการควบคมุการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก  
ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านการศึกษาที่สูงขึ้น 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาจากเอกสาร
ต�าราต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุปัน ราสุวรรณ์ (2540) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการบริหารระหว่างความขัดแย้งของ
ครู สังกัดส�านักงานประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู เมื่อจ�าแนกตาม
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน

12. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี 
เขต 3 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
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โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทาง
สถิติ โดยครูที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สูงกว่า
ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปีทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
ตามความคิดเห็นของครู ท่ีมีประสบการณ์ต ่างกัน 
ถึงแม้ว่าครูจะได้รับการพัฒนาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับมอบหมาย มีเป้าหมายของโรงเรียนที่
ตรงกัน แต่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีส่วนท�าให้
เกิดทัศนคติต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ต่างกัน 
สอดคล้องกับชาญณรงค์ แสงสว่าง (2549, หน้า 75) 
ได้ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ�าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานของครผููส้อน แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

13. ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักัดส�านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 จ�าแนกตาม
ประเภทของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้น ความสามารถผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ประสิทธิผลของโรงเรียนแต่ละประเภท ต้องอาศัยปัจจัย
ทักษะการบริหารงานของแต่ละโรงเรียน ทั้งปัจจัยทาง
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ทั้งปัจจัยที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ คุณลักษณะ 
พฤติกรรมการบริหารพฤติกรรมของครู และบรรยากาศ
ในโรงเรียน ผู้บริหารทุกประเภทต้องน�าพาโรงเรียนไปสู่
เป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการปรับปรุง
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการวางรากฐานโรงเรียน
ให้มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น มีลักษณะก้าวหน้า และประสบ
ความส�าเร็จ (สุรัฐ ศิลปอนันต์, 2545, หน้า 27) จะเห็น
ได้ว่าโรงเรียนที่เปิดสอนระดับต่างกันจะย่อมมีจุดหมาย
ปลายทางที่ต่างกัน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เช่น
โรงเรียนระดับปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนก่อน
วัยเรียนการศึกษาภาคบังคับทุกคน ได้รับการพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็ม

ตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมให้มีความพร้อมใน
การเข้าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่วนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถใน
การแข่งขนั การด�ารงชวีติอยูอ่ย่างมคีวามสุข บนพืน้ฐาน
ของความเป็นไทย และความเป็นสากล สามารถประกอบ
อาชีพตามความถนัด ความสามารถของแต่ละบุคคล 
(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3, 
2555) ดงันัน้ แม้ว่าโรงเรยีนต่างๆจะมีเป้าหมายเดยีวกนั 
คือ การปฏิรูปการศึกษา แต่วิธีการเพื่อด�าเนินการเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่างกัน สอดคล้องกับ
สุดา บุญเถื่อน (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว จ�าแนกตาม
ประเภทของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

14. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี 
เขต 3 จ� าแนกตามสถานศึกษาท่ีขนาดต ่างกัน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากขนาดของโรงเรียนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การศกึษา โรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จะจัด
รูปแบบการบริหารงาน โดยแบ่งเหมือนกัน แต่โครงสร้าง
การบริหารงานที่มีขนาดต่างกัน ย่อมมีการจัดระบบงาน
ตามความเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียน  
เพือ่ให้การบรหิารเกดิความคล่องตวั โดยมเีป้าหมายหลกั
คอื การจดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ แต่วธิกีาร
ท่ีจะด�าเนินไปสู่เป้าหมายนั้น โรงเรียนแต่ละขนาดจะมี
ยุทธวิธีในการด�าเนินการของตนเอง ทั้งการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย 
ส่งเสรมิการพฒันาด้านจรยิธรรม คณุธรรมของนกัเรยีนให้
มีความประพฤติที่ดี เหมาะสมกับวัย สามารถอยู่ร่วมกับ 
สงัคมได้อย่างมคีวามสขุ มกีารปรบัปรงุ กฎ ระเบยีบต่างๆ 
ให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน สอดคล้องกับสุดา บุญเถื่อน (2549) ได้ศึกษา 
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ความสัมพันธ ์ระหว ่างพฤติกรรมการบริหาร กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแก้ว จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

15. ประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักัดส�านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 3 จ�าแนกตาม
ระดับการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นด้านความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูได้รับการ
พัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การศึกษาจากเอกสารต�าราต่างๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ จึงท�าให้มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาต่างกัน สอดคล้อง
กับชาญณรงค์ แสงสว่าง (2549, หน้า 75) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ�าแนกตามระดับการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

16. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการ บริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความ
สมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01  
ทั้งภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก ในปัจจุบัน ผู ้บริหาร
ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท�าให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาเกิดแนวคิด และวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหาร
งาน สามารถน�าไปใช้ปรบัปรงุการบรหิารการจัดการให้เกิด
ประสทิธภิาพเพิม่ข้ึน ดังนัน้ผู้บรหิารสถานศกึษาจึงต้องมี

การปรับปรุงภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม 
การบริหารให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ ภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง คือ ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีแสดง
ให้เห็นในการจัดการหรือการท�างานท่ีเป็นกระบวนการท่ี 
ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายาม
ท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู ้ร ่วมงานไปสู ่
ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น โดยผู้บริหารแสดง
บทบาทท�าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ภารกิจ
และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดี และเป็นข้อจูงใจให้
ผู ้ร ่วมงานมองไกลเกินความสนใจของตน ซึ่งจะน�า
ไปสู่ประโยชน์ขององค์การ (นิตยา วิเศษยา, 2551, 
หน้า 56) นอกจากน้ีพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
มีความส�าคัญในการชักจูง กระตุ้นให้ครูผู้สอนในสถาน
ศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ 
โดยผู ้บริหารเป็นผู ้สนับสนุน อ�านวยความสะดวก  
มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้เพียงพอ มีการเสริมแรง
ให้เกิดก�าลังใจ ตรวจสอบการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
(คุณวุฒิ คนลาด, 2540, หน้า 226) สอดคล้องกับ
กัลยาณี บุตรดีวงศ์ (2552, หน้า 95) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน และการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่าภาวะผู้น�าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน และการบริหารโรงเรียน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 และสอดคล้องกบั อ�านวย ชยนัต์นคร (2544, 
หน้า 83) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเซนคาเบรียล พบว่า พฤติกรรมการบริหารของ
ผู ้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ในด้านการเป็นผู ้กระตุ ้นให้ใช้สติปัญญา 

และด ้านการเป ็นผู ้มีบารมี ผู ้บริหารควรส ่งเสริม
สนับสนุนเพื่อให้คณะครูแสวงหาแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาการเรียนการสอน คิดค้นนวัตกรรมการสอน
ในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน และผู้บริหารควรเป็นผู้น�าข่าวสาร
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และกระตุ้น
ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ส่วนในด้านการเป็นผู้มีบารมี 
ผู้บริหารควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และท�าให้
คณะครูที่โรงเรียนยึดถือเป็นแบบอย่าง ที่ส�าคัญผู้บริหาร
ต้องมีความยุติธรรมให้ความเสมอภาคแก่บุคลากร โดย
เท่าเทียมกัน

2. ผู ้บริหารควรมีการกระตุ ้นให้ครูมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน วิธีการจูงใจขั้นพื้นฐาน
คือ การให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ทั้งด้านส่วนตัวและหน้าที่การงาน ในการบริหารงานนั้น  
ผู้บริหารจะต้องท�าการจูงใจให้คนทุ ่มเทแรงกายและ
แรงใจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายขององค์การที่ตั้งไว้

3. คุณภาพที่ เ กิดกับผู ้ เรียน นอกจากจะ
เป็นผู้ท่ีมีความสนใจในการศึกษา เล่าเรียน มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาต่างๆ สูง เป็นที่น่าพอใจ ยังมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมต่างๆ ที่พึงปรารถนาให้เพียงพอต่อการด�ารง
ชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุของค์ประกอบ
ต่างๆ ในการสร้างเสริมประสิทธิผล ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพของนักเรียนนั้น นอกจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่

อาคาร สถานที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริหาร บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียน
การสอนแล้ว ดังน้ัน ผู้บริหารและครู เป็นผู้ท่ีมีบทบาท
ส�าคัญยิ่งต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา หากผู้บริหาร
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ และมองเห็นถึงความส�าคัญของงานวิชาการ
ในสถานศึกษาอย่างแท้จริง หาแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนางานวชิาการให้มคุีณภาพและได้มาตรฐาน และเป็น
ไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผู้ปกครอง และชุมชน 
สร้างบรรยากาศท�างานให้ก่อประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก

2. ควรศึกษาภาวะผู้น�าแบบอื่นๆ เช่น ภาวะ
ผู้น�าเชิงวิชาการ (Instructional leadership) และ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยอ่ืน เช่น 
องค์การแห่งการเรียนรู้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือ
วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น

3. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ๆ ท่ีส่งผลต่อภาวะ
ผู้น�าเชิงวิชาการ พฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และประสทิธผิลของสถานศกึษา เช่น บรรยากาศองค์การ 
หรือภาพลักษณ์องค์การเป็นต้น

4. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศกึษา เพือ่วเิคราะห์ให้เหน็ว่าปัจจยัอะไรทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา

5. ควรมีการศึกษาเชิงลึก หรือวิจัยซ�้า โดยใช้
เทคนคิการวจิยัอ่ืน เช่น การวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือหาข้อเท็จ
จริง เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา และพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น�าที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษา
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การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง*

The Construction of Learning Package to Develop the Ethics  

of Matthayomsuksa IV Students on Good Citizenship  

Topic by Using Constructivism Theory

นารีลักษณ์ ธีระวัฒนะชาติ** 

ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์***

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของ

นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ท่ีเรยีนวิชาสงัคมศกึษา เรือ่ง พลเมอืงดี โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 2) เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม 
ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนชลกันยานุกูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 
1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 48 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง แบบสงัเกตคุณธรรม จรยิธรรม แบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
Dependent

ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E
1
/ E

2
) = 83.10/ 81.15 

2. คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบ
การเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษา เรือ่ง พลเมอืงด ีโดยใช้รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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คำาสำาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ คุณธรรม จริยธรรม/ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง

Abstract

The objectives of this study were; 1) to develop a learning package using constructivism 
theory to develop the ethics of Matthayomsuksa 4 students on good citizenship topic to meet 
the standard criterion of 80/ 80, 2) to compare the ethics of the students before and after using 
learning package, 3) to compare learning achievements before and after using learning package. 
The cluster random sampling was employed to select students from Matthayomsuksa 4 student at 
Chonkanyanukoon School of semester 2 of academic year 2012, and 48 students in 4/5 class was 
selected. The research tools were the learning package, the lesson plans by using constructivism 
theory, observation form in ethics and achievements test on good citizenship. Mean, percentage, 
standard deviation and t-test dependent were used for data analyses.

Results of the study were;
1. The use of learning package to develop the ethics of the sample students on good 

citizenship using constructivism theory had efficiency of (E
1
/E

2
) = 83.10/81.15 

2. Students’ ethics scores after learning from the package was significantly higher than 
the pretest at .01 statistical level.

3. Students’ learning scores on good citizenship topic by using constructivism theory of 
the posttest was significantly higher than the pretest at .01 statistical level. 

Keywords: Learning Package/ Ethics/ Constructivism Theory

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก�าหนดว่าการจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต 
สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข (ราชกิจ
จานุเบกษา, 2542, หน้า 3-8) หลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก�าหนดจุดหมายเพือ่มุง่
พฒันาผูเ้รยีนทกุคน ซึง่เป็นก�าลงัของชาติให้เป็นมนษุย์ที่
มีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู ้คณุธรรม มจิีตส�านึก
ในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง
เจตคติ จ�าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 2-25) และเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้าง
ต้น ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�าหนด
เป็นพนัธกจิ เพือ่พฒันา ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการ
ศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสู ่
คุณภาพระดับสากล (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2555)
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จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้สังคมไทย
มุ่งความส�าเร็จทางวัตถุคนในสังคมแสวงหาความส�าเร็จ
ในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ บ้างก็แสวงหาอ�านาจ บ้างก็
แสวงหาผลประโยชน์ จนหลายคนมองเห็นตรงกันว่า
ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มอ่อนแอลงเร่ือยๆ และก�าลังเผชิญ
กับภาวะวิกฤติหลายด้าน ท้ังด้านการเมือง การศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งที่พึง
วิตกกังวลย่ิงน่ันคือคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยเริ่ม
ถดถอย อันเป็นต้นเหตุที่จะน�าไปสู่วิกฤติให้แก่สังคม
ไทยในอนาคต (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2555, หน้า 23) 
หากมีการหยิบยกปัญหาคุณธรรมจริยธรรมมาถกกันใน
เวทีใดก็ตาม เสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนต่างมีความ
เห็นสอดคล้องต้องกันว่าเกิดจากความล้มเหลวด้าน
การจัดการศึกษาเพราะมองว่าการปลูกฝังผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิตนั้น
เป็นภาระหน้าที่ของสถานศึกษา (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 
2552) และนอกจากนีค้รูยังคุน้เคยกบัการอบรมจรยิธรรม
ด้วยวธิกีารแบบเดมิ ๆ  คือ การใช้อ�านาจบังคบัให้นกัเรยีน
ประพฤติตามที่ตนต้องการ มากกว่าการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนแสวงหาแนวทางในการกระท�าด้วยตนเอง 
(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมั่น, 2550, หน้า 7) 
ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าการสอนแบบเดิมๆ ที่เน้นเนื้อหาไม่
สามารถท�าให้ผู้เรยีนเกดิความเข้าใจในปัญหาสงัคมท่ีเกดิ
ขึน้ใหม่ๆ ได้ ปัญหาทางด้านคณุธรรมจรยิธรรม ทีเ่กดิขึน้
กับเยาวชนไทยจึงนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น 

โรงเรียนชลกันยานุกูล นักเรียนส่วนใหญ่มี
ค่านิยมในการเรียนพิเศษนอกเหนือจากการเรียนใน
โรงเรียนท�าให้นักเรียนส่วนหนึ่งขาดจิตสาธารณะ เช่น 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งสังเกตได้
จากการที่นักเรียนส่วนหนึ่งจะหยุดเรียน ไม่มาโรงเรียน
เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม นักเรียนมีการใช้น�้าและไฟฟ้า
อย่างไม่เห็นคุณค่า เช่น ไม่ปิดไฟฟ้า ไม่ปิดพัดลม หรือ
เครือ่งปรบัอากาศหลงัเลิกเรยีน ชาร์ตแบตเตอร์รีโ่ทรศพัท์
มือถือ จนท�าให้ยอดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกเดือน ในฐานะครูผู้สอนได้สังเกต

พบว่านักเรียน ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ชอบขีดเขียนโต๊ะเรียน 
และพบว่านักเรียน ส่วนหน่ึงยังขาดความมีระเบียบวินัย 
เช่น แต่งกายผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่เข้าแถวใน
การซื้ออาหาร ขึ้นลงบันไดไม่ชิดขวา ส่งงานไม่ตรงเวลา 
รวมทั้งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต เช่นไม่ท�าการบ้านด้วย
ตนเอง ไม่รับผิดชอบในการท�าหน้าท่ีท�าความสะอาด
ห้องเรียน ไม่พูดความจริง ช่วยปกปิดความผิดให้เพื่อน 
มาโรงเรียนสาย เข้าห้องเรียนช้า เป็นต้น 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะน�า
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้
ผูเ้รยีนได้ใช้ความสามารถในการศกึษาความรูด้้วยตนเอง 
ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน สรุป
ความรูอ้ย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผูเ้รียนมวีนิยัในตนเอง รูจ้กั
ท�างานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 
ฝึกความเป็นประชาธิปไตย และช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอด
เนื้อหา และประสบการณ์ท่ีซับซ้อนและมีลักษณะเป็น
นามธรรมสูงได้ 

ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีหลักการส�าคัญว่าในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท�า และสร้างความรู้ใหม่
ของตนเอง โดยครูจะเป็นผู้กระตุ้น อ�านวยความสะดวก 
ซักถาม จัดสถานการณ์ และสร้างบรรยากาศทางสังคม
จริยธรรมที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ 
การแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิ และประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และบุคคลอื่นๆ จะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ใหม่โดยการน�ามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือประสบการณ์เดิมของตน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kolhberg)  
ที่ว่าบุคคลแต่ละคนจะมีพัฒนาการเร็ว-ช้าต่างกัน แต่เรา
สามารถส่งเสริมให้บคุคลมกีารพัฒนาระดบัจริยธรรมให้สงู
ขึน้กว่าเดมิได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บคุคลเรยีนรูจ้ากการ
ตัดสนิใจทางจริยธรรม การอภปิราย การแสดงความคดิเหน็ 
ร่วมกบัผู้อ่ืน และครูยงัสามารถช่วยกระตุน้พัฒนาการทาง
จริยธรรมของเด็กให้สูงขึ้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็ก
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มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จัดบรรยากาศในห้องเรียน และใน
โรงเรยีนให้เอือ้ต่อการทีเ่ดก็จะสามารถแสดงความคิดเหน็ 
อภปิรายโต้แย้งเกีย่วกับปัญหาขัดแย้งเชงิจรยิธรรมร่วมกับ 
เพ่ือนๆ ได้อย่างเปิดเผย รวมทัง้การให้เสรภีาพในการพดู  
การแสดงความคิดเห็น จะช่วยให้เด็กเข้าใจความคิดเห็น 
ของบุคคลอื่นมากข้ึน อันจะท�าให้เด็กที่มีเหตุผลเชิง
จริยธรรมต�่าเรียนรู้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นได้

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเองให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา 
เรื่อง พลเมืองดี ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ก่อนเรียน
และหลังเรียน

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศกึษา เรือ่ง พลเมอืงด ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จรยิธรรม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียน 

สมมติฐานของการวิจัย
1 .  คุณธรรมจริ ยธร รมของนั ก เรี ยนชั้ น

มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษา เรือ่งพลเมอืงดี  
ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช ้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎ ี
การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
เร่ือง พลเมืองดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส�าหรับครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

2. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส�าหรับครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
คุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 จ�านวน 15 ห้องเรียน 
จ�านวนนักเรียน 614 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2555 จ�านวน 1 ห้องเรียน 
จ�านวนนักเรียน 48 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้รูปแบบ
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 3 ด้าน คือ 

ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิต

สาธารณะ

3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษา
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหาวิชา 

ส 31102 สงัคมศกึษา 2 เรือ่ง พลเมอืงด ีชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4 สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรม และการด�าเนนิ
ชีวิตในสังคม 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศกึษา 2555 โดยใช้เวลาในการวิจยั จ�านวน 14 ชัว่โมง

 วิธีดำาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จ�านวน 7 ชุด ดังนี้

ชุดท่ี 1 พลเมืองดีเป็นเช่นไร ชุดท่ี 2 มี
ระเบียบวินัยใช่เรื่องยาก ชุดที่ 3 ยึดมั่นในซื่อสัตย์สุจริต 
ชดุที ่4 ควรสรรค์สร้างจติสาธารณะ ชดุที ่5 สทิธิมนุษยชน 
ชุดที่ 6 สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และชุดที่ 7 การปกป้อง
คุ้มครองตนเองและผู้อื่น 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง จ�านวน 7 แผน

1.3 แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม
1.4 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิชาสังคมศึกษา
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย
2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เ พ่ือพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา เร่ือง พลเมืองดี โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง มีวิธีการสร้างโดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และ
สาระการเรียนรู้ ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด�าเนินชีวิต ด�าเนินการสร้างชุดกิจกรรมโดย
ใช้องค์ประกอบตามแนวคิดของ สุคนธ์ สินธพานนท์ 
(2553, หน้า 18-19) จากนั้นน�าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า 
แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนือ้หา ความถกูต้องของการใช้ภาษา 
และองค์ประกอบของชุดกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ได้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 
4.58 - 4.60 มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด พร้อมทั้ง
หาค่า IOC ของแบบทดสอบหลังเรียนของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00-1.00 แล้วน�า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับแก้ตามค�าแนะน�าแล้ว ไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ทดลองแบบเดี่ยว 1:1 จ�านวน 5 คน 
และขั้นตอนท่ี 2 ทดลองแบบกลุ่มเล็ก จ�านวน 9 คน 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
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เนือ้หา ภาษาทีใ่ช้ กจิกรรม สือ่การสอน และระยะเวลาทีใ่ช้
ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน แล้วน�าข้อบกพร่องที่
พบมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ขั้นตอนที่ 3 น�าไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4/5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 48 คน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง มีวิธีการสร้างโดยศึกษาเอกสารและหนังสือ
เกี่ยวกับการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ในสาระที่ 2 หน้าที่
พลเมอืง วฒันธรรม และการด�าเนนิชวีติ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4-6 ด�าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบที่ก�าหนดไว้จ�านวน 7 แผน โดยแต่ละแผน
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.1 ขัน้น�าเข้าสูบ่ทเรยีน ให้ผูเ้รียนรูถ้งึ

จุดมุ่งหมายเรื่องที่เรียน เร้าความสนใจด้วยการให้สังเกต

เหตุการณ์ ถามค�าถาม วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น

2.2.2 ขั้นแสดงความคิด ให้ผู้เรียนได้

แสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมที่เก่ียวกับเรื่องที่จะ

เรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ให้แสดงความคิดเห็นหลาย

มุมมองที่แตกต่างกันและคล้ายกัน

2.2.3 ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด เพื่อให้

ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็ใหม่ทีส่อดคล้องกนั ด้วยการให้สบื

เสาะหาข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อภิปราย

ปัญหา เลือกวิธีแก้ปัญหา ข้อดี ข้อจ�ากัด 

2.2.4 ขัน้น�าแนวคดิไปใช้ น�าความรูท้ีไ่ด้

พฒันาขึน้มาใช้ให้เกดิประโยชน์ ด้วยการสรปุเป็นแผนผงั

ความคิด หรือบรรยายสรุป 

2.2.5 ขั้นทบทวน เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

ผู้เรียนจะได้ทบทวน ความคิดความเข้าใจโดยการเปรียบ

เทียบความคิด ระหว่างความคิดเดิมกับความคิดใหม่ 

เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนา

น�าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อประธานและ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงแก้ไข
ตามค�าแนะน�า แล้วน�าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด สาระส�าคัญ สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล โดยใช้แบบประเมิน
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ได้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.48 - 4.50 มี
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ปรับแก้ตามค�าเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�าไปทดลองใช้สอนกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 โรงเรียนชลกันยานุกูล จ�านวน
นักเรียน 47 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

2.3 แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม มีวิธีการ
สร้างโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างแบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม ก�าหนดโครงสร้าง
ครอบคลุมพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 3 ด้าน คือ 
ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิต
สาธารณะ ด้านละ 10 ข้อ รวม 30 ข้อ ค�าถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ 
โดยให้คร ูผูป้กครอง และเพือ่นของนกัเรยีนเป็นผูส้งัเกต 
การตอบจะให้ตอบว่า เป็นประจ�า = 3, บ่อยครั้ง = 2, 
นานๆ ครัง้ = 1 และไม่เคยท�า = 0 น�าแบบสงัเกตคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อประธานและคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
แล้วน�าเสนอต่อผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพือ่พจิารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของคุณธรรม จริยธรรมท่ีก�าหนด แล้วน�า
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญไปค�านวณหาค่า IOC ซ่ึง
ได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 - 1.00 ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�าไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
จ�านวนนักเรียน 47 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา 
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ค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ ซึง่ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ 
0.22 - 0.57 แล้วหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสมัพนัธ์ของครอนบคั (Cronbach) ได้ค่าความเชือ่มัน่  
เท่ากับ 0.84 

2.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา สร้างโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ
ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ยึดหลักการตามทฤษฎีของบลูม (Bloom) 
จ�านวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก แล้วน�าเสนอต่อประธานและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค�าแนะน�า แล้วน�าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 5 ท่าน เพือ่
พจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงด้านเน้ือหา (IOC) และ
พบว่าแบบทดสอบมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 - 1.00 จากนัน้
น�าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/6 โรงเรียนชลกันยานุกูล จ�านวน 1 ห้องเรียน 
จ�านวนนักเรียน 41 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และได้
เรียนเนื้อหานี้มาแล้ว น�าผลการสอบมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) เป็นรายข้อ 
โดยใช้เทคนิค 27% คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความ
ยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.22 - 0.77 และค่าอ�านาจจ�าแนก 
(r) ตั้งแต่ 0.27 - 0.63 ไว้จ�านวน 40 ข้อ จากนั้นน�า
ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR20 ของ Kuder 
Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

3. การรวบรวมข้อมูล
3.1 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และท�าการสังเกตคุณธรรม 
จรยิธรรมของนกัเรยีน ด้วยแบบสงัเกตคณุธรรม จรยิธรรม 
โดยครู ผู้ปกครอง และเพื่อนของนักเรียนเป็นผู้สังเกต

3.2 ด� า เนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา คุณธรรม 
จริยธรรม และแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เป็นเวลา 14 ชั่วโมง 

3.3 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และท�าการสังเกตคุณธรรม 
จริยธรรมของนกัเรียน ด้วยแบบสงัเกตคณุธรรม จริยธรรม 
โดยครู ผู้ปกครอง และเพื่อนของนักเรียนเป็นผู้สังเกต

3.4 หลังเรียน 2 สัปดาห์ ท�าการประเมินเพื่อ
ติดตามผลคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้วยแบบ
สังเกตคุณธรรม จริยธรรม โดยครู ผู้ปกครอง และเพื่อน
ของนักเรียนเป็นผู้สังเกตอีกครั้งหนึ่ง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่หาประสทิธภิาพของ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 โดย
การหาค่า E

1
/ E

2

4.2 การวิเคราะห์ผลการสังเกตคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)

4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผล
การสังเกตคุณธรรม จริยธรรม หลังเรียนและก่อนเรียน
ภายในกลุ่มทดลองโดยใช้ t-test แบบ Dependent

4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนและก่อนเรียนภายในกลุ่ม
ทดลองโดยใช้ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E

1
/ E

2
) เท่ากับ 83.10/ 81.15 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 โดยชดุกจิกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละ
ชุดมีประสิทธิภาพ (E

1
/ E

2
) เรียงตามล�าดับ ดังนี้ 84.38/ 

82.29, 83.54/ 88.33, 81.88/ 84.38, 82.29/ 81.46, 
82.08/ 81.67, 84.17/ 82.71 และ 83.33/ 84.58

2. คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่ใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้ เ พ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01
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3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาสงัคมศึกษา เรือ่ง 
พลเมืองดี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ท่ีเรียนวิชา
สังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E

1
/ E

2
) เท่ากับ 

83.10/ 81.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 ทั้งนี้
เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีการสร้างอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน เริ่มจาก
การเลือกหัวข้อ ก�าหนดเนื้อหาท่ีจะจัดท�าชุดกิจกรรม 
เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแบบ
ทดสอบ จัดท�าชุดกิจกรรม วางแผนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การรวบรวมและจัดท�าส่ือการเรยีนการสอน ดงัท่ี 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, หน้า 19-20) การสร้างชุด
กจิกรรมการเรยีนรู ้หรอืชดุการเรยีนการสอนเพือ่น�าไปใช้
ในการเรียนการสอนนั้น ครูควรด�าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ เลือกหัวข้อ ก�าหนดขอบเขต และประเด็นส�าหรับ
เนื้อหา ก�าหนดเนื้อหาที่จะจัดท�าชุดการเรียนการสอน 
เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างแบบ
ทดสอบ จดัท�าชดุการเรยีนการสอน วางแผนจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน การรวบรวมและจัดท�าสื่อการเรียน
การสอน จึงส่งผลให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (E

1
/ E

2
) 

เท่ากบั 83.10/ 81.15 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิ่มฤทัย สาหร่าย 

(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการ
สอนซ่อมเสริมรายวิชาภาษาไทยเรื่องหลักภาษาน่ารู้ โดย
ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการสอนซ่อม
เสรมิรายวชิาภาษาไทย เรือ่งหลกัภาษาน่ารูม้ปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 82.93/ 85.43 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของไชยนนัท์ แสงทอง (2546, 
หน้า 105-107) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เล่านิทานเพื่อสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนประถม
ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือ
สร้างความมีวินัยในตนเอง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E

1
/ E

2
) เท่ากับ 98.47/ 85.78 

2.  คุณธรรม จ ริยธรรมของนักเรียน ช้ัน
มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนวชิาสงัคมศกึษา เรือ่ง พลเมอืงดี 
ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้านความมีระเบียบวินัย 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านการมีจิตสาธารณะ  
มีคะแนนเฉล่ียโดยรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบว่า 
การประเมินเพ่ือติดตามผลหลังเรียน 2 สัปดาห์ 
คณุธรรม จรยิธรรมของนกัเรยีนด้านความมรีะเบยีบวนิยั  
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านการมีจิตสาธารณะ  
ยงัคงมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก และสงูกว่าหลงัเรยีน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยเป็น
ผู้กระท�า และสร้างความรู้ใหม่ของตนเอง โดยครูได้จัด
สถานการณ์ สร้างบรรยากาศในห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อการ
ท�างานเป็นกลุ่ม กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ภายในกลุ ่มและ
ระหว่างกลุ่ม รู้จักการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน รับฟังความ
คิดเห็นของกันและกัน มีการตัดสินใจด้วยกระบวนการ
คิดอย่างไตร่ตรอง เกิดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักฝึกตนเอง
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ให้ท�าตามกตกิาทางสงัคม สามารถน�าความรูสู้ก่ารปฏบิตัิ
ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบอร์ก (Kolhberg) ที่กล่าวว่า เราสามารถที่จะ
ส่งเสรมิให้บคุคลมีการพฒันาระดบัจรยิธรรมให้สงูขึน้กว่า
เดิมได้ โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้จากการตัดสิน
ใจทางจริยธรรมและอภิปรายร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงจะท�าให้
บุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต�่าเรียนรู ้การใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้นได้ นอกจากนี้ ครูยังสามารถช่วย
กระตุน้พฒันาการทางจรยิธรรมของเด็กให้สงูขึน้ได้ ด้วย
การจัดประสบการณ์ทางสังคมให้เหมาะสมกับขั้นของ
พัฒนาการ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม 
จะช่วยให้บคุคลเข้าใจความคดิเหน็ของบคุคลอืน่มากข้ึน  
และการให้เด็กได้ฝึกเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเชิง
จริยธรรมบ่อย ๆ จัดบรรยากาศในห้องเรียนและใน
โรงเรยีนให้เอือ้ต่อการทีเ่ดก็จะสามารถแสดงความคิดเหน็
อภปิรายโต้แย้งเกีย่วกับปัญหาขัดแย้งเชงิจรยิธรรมร่วมกับ
เพ่ือน ๆ  ได้อย่างเปิดเผย การให้เสรภีาพในการพดู แสดง
ความคดิเหน็จะช่วยให้เดก็ได้เรยีนรูแ้ละมพีฒันาการทาง
จริยธรรมสงูขึน้ได้ (ทศินา แขมมณ,ี 2550, หน้า 14-15) 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้คุณธรรม จริยธรรมของ
นกัเรยีนมีคะแนนเฉลีย่โดยรวมหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสระ ชอนบุรี 
(2552, หน้า 122-128) ได้ศึกษาผลของการพัฒนา
ชุดกิจกรรมนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส�าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียน มีพฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง และ
ความซื่อสัตย์สุจริตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พรพิชญ์ วิริยากุลภัทร์ (2553, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
จิตส�านึกสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาจิตส�านึก
สาธารณะ มีจิตส�านึกสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่เรียน

โดยใช้ข้อสนเทศเพื่อการแนะแนว อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และในระยะติดตามผล นักเรียนยัง
คงมีจิตส�านึกสาธารณะคงทนโดยระดับของจิตส�านึก
สาธารณะเมื่อสิ้นสุดการทดลองกับในระยะติดตามผล
ไม่แตกต่างกัน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
เร่ือง พลเมืองดี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
โดยใช ้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎ ี
การสร้างองค์ความรู ้ด ้วยตนเอง หลังเรียนสูงกว่า
ก ่อนเรียนอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท�าให้
นักเรียนได้ลงมือกระท�าและสร้างความรู ้ด้วยตนเอง 
โดยได้ศึกษา คิด ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง ศึกษา
จากใบความรู้ สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่ือมโยง
ความรู้ใหม่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่แล้วโดย
ครูเป็นผู้กระตุ้น ผู้อ�านวยความสะดวก ซักถาม และ
จัดสถานการณ์ให้เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน 
ดังที่ สถาพร หมวดอินทร์ (2546, หน้า 67 อ้างถึง
ใน รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์, 2552, หน้า 148) กล่าวว่า
พฤติกรรมการสอนของครูจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการตัดสินใจใช้สติปัญญาของ
ผู้เรียนเองเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการค้นพบ
ด้วยตนเอง ซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ ใฝ่รู ้พัฒนา
ตนเอง จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สอดคล้องกับงานวจัิยของ ปิลนัธนา วงศ์กองแก้ว 
(2554, หน้า 69-71) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส�าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาของโพล
ยาและทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัย
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พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสระ ชอนบุรี (2552, 
หน้า 122-128) ได้ศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครู
ควรเน้นการใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง โดยการใช้กรณีศึกษาเป็นหลักในการน�าเสนอ

2. แนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ครูควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดย
เช่ือมโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่นักเรียนมี
อยู่แล้ว

3. แนวทางยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา
สังคมศึกษา ครูควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็น
ล�าดับขั้นตอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นพฤติกรรม

ท่ีอาจไม่เกิดขึ้นทันที จ�าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน และ
กระท�าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติได้
โดยอตัโนมตั ิทัง้นีน้กัเรยีนอาจจะมคีวามรูค้วามเข้าใจอยู่
แล้วว่า สิง่ใดด-ีเลว ถกู-ผดิ ควร-ไม่ควร แต่ไม่แสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ดังน้ันจึงควรท�าการวิจัยโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
เป็นระยะยาวตลอดปีการศึกษา และครบทุกระดับชั้น

2. ควรท�าการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลของการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ หรือ รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
กับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบอื่นๆ 
เช่น การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจัดการเรียนรู้
แบบบทบาทสมมติ การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จ�าลอง และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น
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หลังการทดลองและระยะตดิตามผล มคีะแนนความเข้มแขง็อดทนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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Abstract
This article was part of the experimental research with the objective to study the effects 

of the cognitive behavior theory group counseling on hardiness of first-year female students in 
university’s dormitories. The samples were sixteen first-year students who had the scores on the 
hardiness lower than 69. The samples were equally divided into the experimental group and the 
control group. The instruments used consisted of The Personal Views Survey and The Cognitive 
Behavior Theory Group Counseling. The results found that in the pre-test the scores on the hardiness 
of both the experimental group and the control group were not different. In the post-test and the 
follow-up, the scores on the hardiness were found statistically significant at .05 level.

Keywords: Cognitive Behavior Theory/ Group Counseling/ Hardiness 
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บทนำา
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็น

ผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรม 
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตลอดจนเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ในปัจจุบันและ
อนาคตรูปแบบการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจ�าเป็น
ต้องปรับเปลี่ยน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่ (ไพบูลย์ 
บุญล้อม, 2555, หน้า 50) เป้าหมายในการผลิตบัณฑิต
ทีม่คีณุภาพและมคีวามพร้อมทัง้ด้านความรูแ้ละคณุธรรม
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ดังในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เป้าหมายคือ  
เมือ่ส้ินสดุแผนในปี พ.ศ. 2565 คอื “การยกระดับคณุภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวส�าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภวิตัน์ สนบัสนนุการพฒันาทีย่ั่งยนืของท้องถิน่ไทย  
โดยใช้กลไกของธรรมาภบิาลการเงนิ การก�ากบัมาตรฐาน 
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 
(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550, หน้า 3) 

การที่ผู ้ วิ จัยได ้ส� ารวจถึงป ัญหาของนิสิต
ในหอพักมหาวิทยาลัยโดยแบบสอบถามปลายเปิด 
ถึงปัญหาที่เผชิญและวิธีการแก้ไข พบว่า ปัญหาท่ี
พบมากที่สุดคือด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของ
นิสิตท�าให้เกิดปัญหาต่อกันระหว่างบุคคล ดังที่ วัชรี 
ทรัพย์มี (2549, หน้า 175-177) กล่าวว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล เป็นหน่วยของการติดต่อสัมพันธ์โดย
มีการเร ้า และการตอบสนองด้วยวิธีต ่าง ๆ ซึ่งมี
อยู่ 3 วิธี คือ 1) สัมพันธภาพอย่างถ้อยที่ถ้อยอาศัย 
(Complementary Transaction) เป็นการติดต่อสมัพันธ์
ทีก่ารตอบสนองท่ีได้รบัเป็นไปตามท่ีคาดหวัง ซ่ึงจะท�าให้

การติดต่อสัมพันธ์กันเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
และราบร่ืน 2) สัมพันธภาพแบบขัดแย้งกัน (Crossed 
Transactions) เป็นการตดิต่อสมัพนัธ์กนั โดยฝ่ายหนึง่ 
ได้รับการตอบสนองท่ีไม่ตรงกับท่ีคาดไว้ ซึ่งจะท�าให้
สัมพันธภาพแตกหัก เกิดการเป็นปรปักษ์กัน หรือท�าให้
เกิดความเข้าใจผิด และ 3) สัมพันธภาพแบบเคลือบแฝง 
(Ulterior Transaction) เป็นการติดต่อสัมพันธ์แบบ
พูดอย่างหนึ่ง แต่ใจคิดอย่างหนึ่ง การส่ือความหมาย
ด้วยวาจามักจะขัดแย้งกับการสื่อความหมายด้วยสีหน้า
ท่าทาง ซึ่งถ้าสังเกตจะพบความแตกต่างนี้ สัมพันธภาพ
แบบเคลือบแฝงจะมีลักษณะการสื่อความหมายทาง
สงัคม และในเวลาเดยีวกนักม็คีวามรู้สกึหรอืจดุหมายอืน่ 
ซ่อนเร้นอยู่ ดังน้ันสมัพันธภาพท่ีกล่าวมานีเ้ป็นส่วนเช่ือมกบั 
ปัญหาที่ได้ส�ารวจจากแบบสอบถาม ด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหอพักมหาวิทยาลัย และด้านเจ้าหน้าท่ี
ที่ดูแลหอพัก และส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาของนิสิตที่
ตอบแบบสอบถาม คือ การหลีกเลี่ยงปัญหา หรือหาทาง
อืน่ต่อไป ศรเีรอืน แก้วกงัวาล (2551, หน้า 62) กล่าวว่า  
อายุราว 17-18 ปี ทั้งสองเพศ ในระหว่างช่วงวัยรุ่นเป็น
วัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะท้ังร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมจึงนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหน่ึงของชีวิต 
เนื่องจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในระยะต้นของวัย การเปลี่ยนแปลงมีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกันเอง และบุคคลรอบข้าง  
หากกระบวนการเปลีย่นแปลงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดย
การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาจากทฤษฎีความเข ้มแข็งอดทน 
(Hardiness) Kobasa (1979) กล่าวว่า คนบางคนมี
ความสามารถในการท่ีจะทนต่อความเครียดได้มากกว่า
คนอ่ืน ๆ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากบางคนมีลักษณะ
บุคลิกภาพท่ีมีการปกป้องตัวเองจากผลกระทบของ
ความเครยีดได้ดี เรยีกว่า บคุลกิภาพทีเ่ข้มแขง็ บคุลกิภาพ
ที่เข้มแข็งหรือความคิดท่ีเข้มแข็ง เปิดตัวครั้งแรกโดย 
Kobasa (1979) รปูแบบลกัษณะบคุลกิภาพทีโ่ดดเด่นและ
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บุคคลที่จัดการกับสุขภาพจิตภายใต้ความเครียดในชีวิต
ได้เปรยีบเหมอืนบคุคลนัน้ได้พฒันาการจดัการปัญหาได้  
โดยบุคคลท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพเข้มแข็งจะแสดงออก
ทั้งองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้ 1) การผูกมัดตนเอง 
(Commitment) หมายถึง ความเชื่อและการเห็นความ
ส�าคัญของสิ่งที่ตนสนใจ รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม หรือเป็น
ผู้รับผิดชอบงานหรือสถานการณ์นั้นๆ ลงมือกระท�า
กิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มใจทุ่มเท มากกว่า
แยกตัว หลีกหนีหรือมีความรู้สึกแปลกแยก 2) ด้าน
การควบคุม (Control) หมายถึง ความเชื่อว่าตน
สามารถควบคุมและมีอิทธิพลเหนือการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่างๆ โดยมองว่าสถานการณ์ต่างๆ  
ที่เกิดข้ึน เกิดจากการกระท�าของตนเองไม่ได้เกิด
จากโชคชะตาหรืออ�านาจของผู ้อื่น ซ่ึงตนเองต้อง
รับผิดชอบของตนเอง สามารถควบคุมทั้งบุคคล  
ทั้งสถานการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายในชีวิตด้วยความ
รับผิดชอบ และ 3) ด้านความท้าทาย (Challenge) 
หมายถึง ความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา
ชีวิตมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ต้องการที่จะเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ืองจากประสบการณ์ทั้งทางบวกทั้งทางลบ  
รู ้ สึกท้าทายยามเผชิญกับปัญหา หรือสถานการณ  ์
ทีก่่อให้เกดิความเครยีดในชวีติทีใ่ห้พยายามหาทางแก้ไข

ดังน้ัน แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยแนวคิด
เชิงทฤษฎพีฤตกิรรมปัญญานยิม (Cognitive Behavior 
Theory) ผู้พัฒนา คือ Aaron Beck (1991) ส�าหรับ
แนวคิดเชิงปัญญามีแนวคิดว่า มีสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งเร้า
กับพฤติกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตไม่ได้ ได้แก่ ความคิด 
ความเชื่อ เจตคติ และความคาดหวัง สิ่งเหล่านี้เป็นตัว
ควบคุมพฤติกรรมที่สังเกตได้หรือพฤติกรรมภายนอก 
โดยทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม วัชรี ทรัพย์มี (2549, 
หน้า 238) ได้กล่าวว่า การให้บริการปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยมยึดหลักว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็น
ส่ิงที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ กระบวนการให้บริการ
ปรึกษาคือ การพยายามให้ผู้รับบริการเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงตนเอง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงความคิดไปในทางท่ี
ต้องการ

จากสภาพการณ์และปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมี 
ความสนใจทีจ่ะศกึษาผลของการปรกึษากลุม่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมปัญญานิยมต่อความเข้มแข็งอดทนของ
นสิติหญงิชัน้ปีที ่1 ในหอพกัประจ�ามหาวทิยาลยั เพือ่เป็น 
การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งอดทนให้นิสิต ซ่ึงผล
ทีไ่ด้สามารถน�ามาปฏบิตัไิด้ในสถานการณ์จริงด้วยความ
เข้มแข็งอดทนต่อการด�าเนินชีวิตและน�าไปสู่ความส�าเร็จ
สามารถปรับตัวส�าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือศึกษาผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี

พฤติกรรมปัญญานิยมท่ีมีต่อความเข้มแข็งอดทนของ
นิสิตในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัย

สมมติฐานของการวิจัย
1. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้การปรึกษากลุ่ม

ตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมและระยะเวลาการ
ทดลองต่อความเข้มแข็งอดทน

2. นสิติท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุม่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมปัญญานิยมมีความเข้มแข็งอดทนระยะหลัง
การทดลองเพิ่มขึ้นกว่าวิธีปกติ 

3. นสิติท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุม่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมปัญญานิยมมีความเข้มแข็งอดทนในระยะ
ติดตามผลเพิ่มขึ้นกว่าวิธีปกติ

4. นสิติท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุม่ตามทฤษฎี
พฤติกรรมปัญญานิยมมีความเข้มแข็งอดทนระยะหลัง
การทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

5. นสิติท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุม่ตามทฤษฎี
พฤตกิรรมปัญญานยิมมคีวามเข้มแขง็อดทนระยะตดิตาม
ผลเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง

6. นสิติท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุม่ตามทฤษฎี
พฤตกิรรมปัญญานยิมมคีวามเข้มแขง็อดทดในระยะหลงั
การทดลองและในระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า
การวิจั ยครั้ งนี้ เป ็นการศึกษา เชิ งทดลอง 

(Experimental Research) เพื่อศึกษาผลการ
ให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมต่อ
ความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1 ในหอพัก
ประจ�ามหาวิทยาลัย 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตหญิง

ช้ันปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ในหอพกัประจ�ามหาวิทยาลยั 
จ�านวน 248 คน

2. กลุ ่มตัวอย่าง เป ็นนิสิตหญิงชั้นปี ท่ี 1  
ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัย จ�านวน 16 คน ถามความ
สมคัรใจในการเข้าร่วมวจิยั แล้วท�าการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย  
(Simple Random Sampling) โดยจับฉลาก ในการแบ่ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน

โดยกลุ ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้การ
ปรึกษากลุ ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม และ 
กลุ่มควบคุมได้รับให้ด�าเนินชีวิตประจ�าวันในกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงการเรียนตามปกติของนิสิตที่ปฏิบัติทั่วไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบส�ารวจความเข้มแขง็อดทน ของ Kobasa 

(1982) 
2. โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี

พฤติกรรมปัญญานิยม
เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย รหัสนิสิต อายุ คณะที่ศึกษา 
หลักสูตรสาขาที่ศึกษา เหตุผลในการเลือกเรียนสาขา 
สถานภาพครอบครัว และภูมิล�าเนาที่อาศัย

ส่วนที่ 2 แบบส�ารวจความเข้มแข็งอดทน ของ
โคบาซา (Kobasa, 1982) แปลภาษาไทยโดยผกาพันธุ์ 
วฒุลิกัษณ์ และอบุล นวิตัชิยั (2541 อ้างถงึใน สริกิาญจน์ 
สง่า, 2551) ผู้วิจัยน�ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนิสิต และจากแบบสอบถามปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหาของนิสิตในหอพักประจ�า และ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ
เท่ากับ .8663 ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกับลักษณะ
ด้านการผูกมัดตนเอง จ�านวน 12 ข้อ ด้านการควบคุม 
จ�านวน 17 ข้อ และด้านความท้าทาย จ�านวน 17 ข้อ มี
ลักษณะค�าตอบให้เลือก 4 ค่าคะแนน

0 หมายถึง ไม่ตรงกับความรู้สึก
1 หมายถึง ตรงกับความรู้สึก น้อย
2 หมายถึง ตรงกับความรู้สึก ปานกลาง
3 หมายถึง ตรงกับความรู้สึก มากที่สุด
เกณฑ์ตัดสินค่าคะแนนเน่ืองจากข้อความใน

แบบส�ารวจนี้ มีทั้งทางบวกจ�านวน 16 ข้อ และ ทางลบ 
จ�านวน 30 ข้อ การรวมคะแนนใช้วิธีให้คะแนน ดังนี้

ข้อความ  ทางบวก
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 0 ให้คะแนน 0
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 1 ให้คะแนน 1
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 2 ให้คะแนน 2
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 3 ให้คะแนน 3
ข้อความ  ทางลบ
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 0 ให้คะแนน 3
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 1 ให้คะแนน 2
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 2 ให้คะแนน 1
ถ้าเลือกตอบ ระดับ 3 ให้คะแนน 0
พิจารณาจากการรวมค่าคะแนนตั้งแต่
0 – 138 คะแนน ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่มใน

การแบ่งระดบัในการแปรผลซึง่ค่าคะแนนมากกว่าค่าเฉล่ีย
ของกลุม่แสดงว่ามคีวามเข้มแขง็อดทนสงู และค่าคะแนน
ความเข้มแข็งอดทนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มแสดงว่ามี
ความเข้มแข็งอดทนต�่า
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คะแนน  ความหมาย
138 - 91 ระดับความเข้มแข็งอดทนสูง
90 - 70  ระดับความเข้มแขง็อดทนปานกลาง
69 - 0  ระดับความเข้มแข็งอดทนต�่า
3. โปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี

พฤติกรรมปัญญานิยม ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึน ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารรายละเอียดและงานวิจัย
เกีย่วข้องกบัความเข้มแขง็อดทนทัง้ องค์ประกอบ 3 ด้าน 
1) การผูกมัดตนเอง (Commitment) 2) การควบคุม 
(Control) และ 3) ความท้าทาย (Challenge) และ
การให้การปรึกษากลุ ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญา
นิยม เพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนดจุดมุ่งหมายและ
เนื้อหาในการสร้างโปรแกรมให้สอดคล้องกับนิสิตหญิง 
ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัยใช้เวลาท�าการทดลองทั้งหมด สัปดาห์ละ 
3 วัน (วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น. 
และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 11.00 น) 12 ครั้งๆ ละ 
1 ชั่วโมง 50 นาที - 2 ชั่วโมง (110-120 นาที)

3.2 จัดท�าโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่ม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม แล้วน�าไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของโปรแกรมและภาษา

กลุ ่มควบคุม ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการ
ให้การปรกึษากลุม่ตามทฤษฎพีฤตกิรรมปัญญานยิม โดย
ให้นสิติด�าเนนิชีวติประจ�าวันในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการ
เรียนตามปกติของนิสิตที่ปฏิบัติทั่วไป 

การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่อนการทดลอง ให้นิสิตหญิงชั้นปี

ที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัย จ�านวน 248 คน ที่
มีคะแนนแบบส�ารวจความเข้มแข็งอดทนต�่ากว่าค่าเฉลี่ย
ที่ 69 คะแนน จ�านวน 48 คน และถามความสมัครใจใน
การเข้าร่วมวจิยั ได้จ�านวน 16 คน แล้วท�าการสุม่ตวัอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลาก 
ในการแบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน 
และน�าคะแนนที่ได้จากแบบส�ารวจความเข้มแข็งอดทน
ครั้งนี้เป็นคะแนนระยะก่อนการทดลอง 

2. ระยะทดลอง ผู้วิจัยด�าเนินตามโปรแกรม
การให้การปรึกษากลุ ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญา
นิยม ส่วนกลุ่มควบคุมด�าเนินการตามวิธีปกติ ไม่ได้เข้า
สู่กระบวนการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
ปัญญานิยมแต่อย่างใด

3. ระยะหลงัการทดลอง เมือ่สิน้สุดโปรแกรม
การให้การปรึกษากลุ่มแล้วให้นิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ท�าแบบส�ารวจความเข้มแข็งอดทนเป็นครั้งที่ 2 
เพื่อเป็นการวัดหลังการทดลอง

4. ระยะตดิตามผล ผูว้จิยัให้นสิติกลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคุม มาท�าแบบส�ารวจความเข้มแข็งอดทน 
ในอีก 3 สัปดาห์ เป็นคร้ังท่ี 3 เพ่ือเป็นการวัดระยะ
ติดตามผล

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวจิยัครัง้นีใ้ช้วธิกีารวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบวัดซ�้า ประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม และหนึ่ง
ตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated-Measures Analysis 
of Variance: One Between-Subjects Variable 
and One Within-Subjects Variable) (Howell, 
2007, p. 449)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิง

ชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัย กลุ่มที่ได้รับการ
ให้การปรกึษากลุม่ตามทฤษฎพีฤตกิรรมปัญญานยิม และ
กลุ่มที่ใช้วิธีปกติ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�า มหาวิทยาลัยกลุ่ม

ที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม และกลุ่มที่ใช้วิธีปกติ ในระยะก่อนการทดลอง 

ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล

จากภาพที่ 1 แสดงว่า ก่อนการทดลองคะแนน
เฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ใน
หอพกัประจ�ามหาวทิยาลยักลุม่ทีไ่ด้รบัการให้การปรกึษา
กลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมและกลุ่มที่ใช้วิธี
ปกติมีคะแนนใกล้เคียงกัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับการให้การ
ปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมในระยะ
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทน
เพ่ิมข้ึนกว่าระยะก่อนการทดลอง และในระยะตดิตามผล
มีคะแนนเฉลีย่ความเข้มแข็งอดทนเพิม่ขึน้กว่าระยะก่อน
การทดลองและระยะหลงัการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทน
ของนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัย

กลุ ่มที่ใช้วิธีปกติ พบว่า ระยะหลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผล มีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนไม่
แตกต่างกันจากระยะก่อนการทดลอง

คะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิง
ชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการผูกมัดตนเอง 
(Commitment) 2) ด้านการควบคุม (Control) 
3) ด้านความท้าทาย (Challenge) กลุม่ทีไ่ด้รบัการให้การ
ปรกึษากลุม่ตามทฤษฎพีฤตกิรรมปัญญานยิม และกลุม่ที่
ใช้วธิปีกต ิในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง 
และระยะติดตามผล ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนทั้งองค์ประกอบ 3 ด้าน ของนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1  

ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัยกลุ่มที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม

และกลุ่มที่ใช้วิธีปกติ ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล

จากภาพที่ 2 แสดงว่า ก่อนการทดลองคะแนน
เฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนทั้งองค์ประกอบ 3 ด้านของ
นิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัยกลุ่ม
ที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม
ปัญญานิยมและกลุ ่มที่ใช้วิธีปกติมีคะแนนใกล้เคียง
กัน และพบว่ากลุ่มที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมในระยะหลังการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนเพิ่มขึ้นกว่าระยะ

ก่อนการทดลอง และในระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ย
ความเข้มแข็งอดทนเพิ่มขึ้นกว่าระยะก่อนการทดลอง
และระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทนท้ัง
องค์ประกอบ 3 ด้านของนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพัก
ประจ�ามหาวิทยาลัยกลุม่ท่ีใช้วิธปีกต ิพบว่า ระยะหลงัการ
ทดลอง และระยะตดิตามผลมคีะแนนเฉลีย่ความเข้มแขง็
อดทนไม่แตกต่างกันจากระยะก่อนการทดลอง



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 53

ภาพที่ 3 เส้นกราฟการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาต่อความเข้มแข็งอดทน 

ของนิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัย 

จากภาพที่ 3 พบว่า ในระยะก่อนการทดลอง 
นิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัยใน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
พฤติกรรมปัญญานิยม และกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีปกติ  
มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน แต่ในระยะหลังการทดลอง 
และระยะตดิตามผล มกีารเปลีย่นแปลงของคะแนนเฉลีย่
ความเข้มแข็งอดทน กล่าวคือ ในระยะหลังการทดลอง 
นิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัยใน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎี
พฤติกรรมปัญญานิยม มีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็ง
อดทนเพิ่มขึ้นกว่ากลุ ่มควบคุมที่ใช้วิธีปกติ และใน
ระยะติดตามผล นิสิตหญิงชั้นปีท่ี 1 ในหอพักประจ�า
มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม มีคะแนนเฉลี่ยความ

เข้มแข็งอดทนเพิ่มขึ้นกว่ากลุ ่มที่ใช ้วิธีปกติเช่นกัน 
แสดงว่า วิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองส่งผล
ต่อความเข้มแข็งอดทนร่วมกัน จึงท�าให้คะแนนเฉลี่ย
ความเข้มแข็งอดทนของกลุ่มท่ีได้รับการให้การปรึกษา
กลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึง
พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลา
ของการทดลอง

อภิปรายผลการวิจัย
การให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรม

ปัญญานิยมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาของการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 กล่าวคือ ในระยะก่อนการทดลองนิสิตหญิง
ช้ันปีท่ี 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัยกลุ่มท่ีได้รับการ
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ให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม 
และกลุ่มที่ใช้วิธีปกติมีคะแนนเฉลี่ยความเข้มแข็งอดทน
ไม่แตกต่างกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป คือ ในระยะหลังการ
ทดลอง พบว่า กลุ่มที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มตาม
ทฤษฎีพฤตกิรรมปัญญานยิมมคีะแนนเฉลีย่ความเข้มแขง็
อดทนเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีปกติอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และในระยะติดตามผล พบว่า กลุ่มที่
ได้รบัการให้การปรกึษากลุม่ตามทฤษฎพีฤตกิรรมปัญญา
นยิม มีคะแนนเฉลีย่ความเข้มแขง็อดทนเพิม่ขึน้กว่ากลุม่
ทีใ่ช้วธิปีกตอิย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 จากการ
ทดลองพบว่าวธิกีารทดลองกบัระยะเวลาของการทดลอง
ช่วยให้นิสิตหญิงชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจ�ามหาวิทยาลัย
ในกลุ่มทดลองสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งอดทนได้
ด้วยจากการตระหนักรู้ มีความเชื่อมั่นต่อตนเอง ศึกษา
และมองปัญหาด้วยความมีสติรู้วิธีจัดล�าดับความส�าคัญ
ก่อนและหลัง เพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสมตามล�าดับ
ขั้นที่ได้เรียนรู้ จากการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ 
เจตคต ิท้ังน้ีเน่ืองจากกลุม่ทดลองได้รบัการให้การปรกึษา
กลุ่มให้รู้จักวิธีศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อดทนทั้งองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการผูกมัด
ตนเอง (Commitment) ด้วยการน�ามาใช้และก�าหนด
เป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งอดทนควบคู่กับการน�า
ทฤษฎพีฤติกรรมปัญญานยิม ปรบัเปลีย่นความคดิ ความ
คิดเชิงลบ มองเป็นเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ การร่วม
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุความส�าเร็จไม่ละทิ้งปัญหาและมี
ความเชื่อว่าส�าเร็จได้ 2) ด้านการควบคุม (Control) 
กลุ่มที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มเกิดความภาคภูมิใจ
ในการมีส่วนร่วมหรือผลส�าเร็จต่อสิ่งที่สมาชิกภายใน
กลุ ่มได้เผชิญด้วยการแก้ไขและด�าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 
และ 3) ด้านความท้าทาย (Challenge) สมาชิกภายใน
กลุ่มปรับเปลี่ยนความคิด มองล�าดับขั้นตอนของการน�า
พาไปสู่ความส�าเร็จด้วยความท้าทายภายในตนเองอย่าง
มีความมั่นใจและสนุกกับการแก้ไข หรือเผชิญกับปัญหา
อย่างเข้มแข็งอดทนและใช้สติในความคิด ประสบการณ์ 

ความเชื่อ จากทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม ปรับเปลี่ยน
ความคิดที่บิดเบือน ความเชื่อ ให้เกิดผลส�าเร็จด้วยการ
มองเป็น และน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต และ
ค้นพบอัตลักษณ์ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จลุล่วงได้อย่าง
จิตใจท่ีเข้มแข็งอดทนต่อไปในอนาคต ได้อย่างสมเหตุ
สมผล แม้เวลาจะผ่านไปนิสิตหญิงกลุ่มทดลองท่ีได้รับ
การให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยม
มีความสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งอดทนโดยการ
หยิบยกองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการผูกมัดตนเอง 
ด้านการควบคุม และด้านความท้าทายมาใช้ได้อย่าง
ตระหนักรู้และมีสติ จึงท�าให้คะแนนความเข้มแข็งอดทน
ไม่แตกต่างในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล

ดงันัน้ จงึสรปุได้ว่า การให้การปรกึษากลุม่ตาม
ทฤษฎพีฤตกิรรมปัญญานยิมกบัระยะเวลาของการทดลอง 
สามารถช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด ความเช่ือ 
เจตคติ เกดิการเรียนรู้วิธเีสริมสร้างความเข้มแขง็อดทนเพ่ือ
ให้นสิติบรรลเุป้าหมายท่ีต้ังไว้ให้ส�าเร็จ ท้ังในระยะหลังการ
ทดลองและระยะตดิตามผล ในขณะท่ีกลุม่ท่ีใช้วธีิปกตมิี
ความเข้มแขง็อดทนไม่แตกต่างกันทุกช่วงเวลา

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมีการน�าแบบส�ารวจความเข ้มแข็ง

อดทนใช้กับนิสิตกลุ ่มทดลองกลุ ่มเดิม เมื่อนิสิตอยู ่
ชั้นปีที่ 2 เป็นการส�ารวจต่อเนื่อง จะเป็นการทราบถึง
ประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีเคยเข้าร่วมทดลองน�ามาใช้ได้ 
อย่างต่อเน่ือง ทราบถึงความคงอยู่ของความเข้มแข็ง
อดทนท้ังองค์ประกอบ 3 ด้าน แม้เวลาจะผ่านมานาน
พอสมควร

2. จากการวิจัยพบว่า ความเข้มแข็งอดทน  
ด้านความท้าทายในระยะหลังการทดลองและระยะ
ตดิตามผลเพิม่ขึน้ ควรศกึษาวธิกีารด�าเนนิ เพ่ือให้ทราบ
ถึงความคงอยู่ของความเข้มแข็งอดทน

3. ควรศึกษาความแปลกแยก เพื่อทราบ
ถึงอิทธิพลต่อวิธีการด�าเนินการเผชิญปัญหาและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
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ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬา 

จังหวัดหลวงน้ำาทาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว*

Needs and Guidelines for Thacher Development Under The 

Department of Education and Sports in Luagnamtha Province, 

Lao People’s Democratic Republic

หล้าคำา พะกาน** 

ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู***

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนก

ศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสอนมัธยม
ตอนต้นและครูสอนมัธยมตอนปลายจ�านวน 260 คน และผู้บริหารการศึกษาแผนกศึกษาธิการจังหวัดจ�านวน 
7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมานค่า 5ระดับได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .39 - .82 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่า .98 และแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus 
Group) สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย (x) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ร้อยละ การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า:
1. ความต้องการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทาสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 1) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 3) ด้านการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยี 4) ด้านการครองตนของครู 5) ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามอันดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การครองตนของครู การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและการวัดและประเมินผล 

2. เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาครู สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน วุฒิการศึกษาและระดับช่วงชั้นที่สอน โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. แนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ควรศึกษาความต้องการของครูรอบด้านในโรงเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือครู ควรจัดครูในโรงเรียน
เป็นกลุ่มตามรายวิชาเรียนเพื่อพัฒนาครูตรงกับความต้องการ สร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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จรรยาบรรณครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้วยการจัดฝึกอบรม จัดประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถทางวชิาชพี จัดฝึกอบรมเก่ียวกับแนวทางและวธิกีารพฒันาด้วยตนเอง และฝึกอบรมวธิวีจิยัให้ครผููส้อน

คำาสำาคัญ: ความต้องการ/การพัฒนา/ แนวทางการพัฒนา/สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Abstract
The purposes of study were to investigate the needs for teacher development, to set 

guidelines for development, and to compare the needs for department of Education and Sports, 
Laung Namtha Province, Lao PDR. The instruments used for collecting the data were five-rating 
scale the item discrimination was between .35 - .82, and the reliability of the questionnaire was 
.98 and interview forms. Statistical devices used for analyzing the data were mean, standard 
deviation, percentage, t - test, and One - Way ANOVA. 

The results showed that:
1. The needs for teacher development in the five aspects were ranked at the high level 

and the mean scores were as follows: teacher’s behavioral self - management, student - centered 
in teaching and learning activities, measurement and evaluation, classroom action research, and 
utilizing teaching media and technology

2. Comparison of teacher development as classified by working experiences, educational 
levels, and teaching class levels in five aspects were found non - significant differences. 

3. The guidelines for teacher development were suggested that need assessment of teachers 
should be determined, assigning teachers in subject areas based on their specializations, creation of 
teacher’s motivation in developing moral and ethical professional standards, organizing academic 
conferences for enhancing knowledge, skills, and professional capacities, developing teachers for 
behavioral self management, and organizing training or workshop on research methodology for 
teachers should be taking place.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนา

ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของบุคคล ถ้ารัฐบาลจัดการศึกษาที่ดีแก่
เยาวชนได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกันทุกๆ ด้านสังคม
ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพดี ซึ่งสามารถธ�ารงรักษาความ
เจริญม่ันคงของประเทศชาติไว้ นโยบายการศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันอยู่ในยุค
ของการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลกและความต้องการของสังคมในศตวรรษท่ี 21 
เป็นยุคโลกาภิวัตน์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความส�าคัญต่อ
สงัคมท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมากก่อให้เกิดสงัคม
ทีส่ามารถตดิต่อสือ่สารกนัได้อย่างรวดเรว็ด้วยเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย ประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งท่ีอยู่ในสังคม
โลกย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ท้ังด ้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาและ
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เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลาว, 2553, หน้า 58)

แผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทามี
โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายทั้งหมด 46 โรงเรียน 
ใน 5 อ�าเภอ มีข้าราชการครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
ครูสายปฏิบัติการสอนทั้งสิ้น 760 คน (สถิติปีการศึกษา 
2555 แขนงจัดตั้งบุคลากร แผนกศึกษาธิการและกีฬา
จังหวัดหลวงน�้าทา) แผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัด
ได้ด�าเนินการจัดการพัฒนาครูโดยวิธีการอบรมจัดส่งคร ู
ไปพัฒนาวิชาเฉพาะให้ครูในช้ันต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาดูงานตามเงื่อนไขเหมาะสม 
แต่เนื่องจากว่างบประมาณไม่เพียงพอท�าให้ไม่สามารถ
ไปได้ทุกคน ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า  
การจัดการพัฒนาครูไม ่เพียงพอกับความต้องการ  
จงึไม่มีประสทิธภิาพในการท�างานอย่างทัว่ถงึ ถ้าครไูด้รบั
การพฒันาตามความต้องการเชือ่ว่าครทูกุคนจะเกดิขวัญ
ก�าลังใจในการท�างาน สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อโรงเรียนและนักเรียนได้
เป็นอย่างดี

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ทีจ่ะศึกษา ความต้องการและแนวทางการพฒันาครสัูงกัด
แผนกศกึษาธกิารและกฬีาจังหวดัหลวงน�า้ทาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์
ส�าหรับผู ้บริหารการศึกษาธิการจังหวัดและผู ้บริหาร
โรงเรียนในการใช้เป็นแนวทางพัฒนาครูมัธยมศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาครู

สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทา
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนา
จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน วุฒิการศึกษา และ
ระดับช่วงชั้นที่สอน

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนก
ศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�าให้ทราบถึงความต้องการและแนวทางใน

การพัฒนาครูส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดหลวงน�้าทา
2. ผลจากการวิจัยท่ีได้รับจะใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานท่ีจะน�าไปใช้ในการเสนอแนวทางการพัฒนาครู
ของศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. เป็นข้อมูลส�ารับผู้บริหารการศึกษาในแผนก
ศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทา ประกอบกับการ
พจิารณาการวางแผนการในการพฒันาครอูย่างเหมาะสม
ซึง่จะช่วยให้การจดัการศกึษามคีณุภาพตามวตัถปุระสงค์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัความต้องการ

และแนวทางการพัฒนาครู ท้ังภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความต้องการ
และแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและ
กีฬาจังหวัดหลวงน�้าทาโดยได้ท�าการสังเคราะห์และ
ก�าหนดกรอบแนวคิดจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้ความส�าคัญ
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยการพัฒนา 5 วธิคีอื 1) การจดัการเรยีนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2) การวิจัยในช้ันเรียน 
3) การใช้สื่อและเทคโนโลยี 4) การครองตนของครู 
5) การวัดและประเมินผล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช ้ ในการวิ จัย ได ้แก ่ครูสอน

มัธยมศึกษาตอนต ้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
46 โรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการละกีฬาจังหวัด
หลวงน�้าทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 760 คน

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตามตารางของ เครซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 
ประชากร จ�านวน 760 คน และได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 
260 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ประสบการณ์การท�างาน ระดับการศึกษา และระดับช่วง
ชั้นที่สอน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความ
ต้องการพัฒนาครู 5 ด้าน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการสัมภาษณ์ 
(Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครู

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการสร้างเครือ่งมอืเพือ่ใช้ในการ
วิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

1. ศกึษาเอกสารต�าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ความต้องการและแนวทางพัฒนาครูแล้วก�าหนดกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์

2. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการในการ
วิจัย โดยวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยก�าหนด
โครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถาม

3. เขียนแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหา 
น�ามาขอค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

4. การหาค่าอ�านาจจ�าแนกและความเชื่อมั่น 
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการโดยน�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว
นั้นไปทดลองใช้ (Try - out) กับครูสอนมัธยมศึกษา
สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีไม่ใช่
กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน แล้วน�าผลที่ได้รับมา
วิเคราะห์ดังนี้

4.1 วิเคราะห์หาอ�านาจจ�าแนกรายข้อโดยใช้
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson) ระหว่างคะแนน
รายข้อกบัคะแนนรวม (Item – Total Correlation) ท้ังนี้
โดยเลือกข้อที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไปใช้เป็น
แบบสอบถาม ผลปรากฏว่าได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .39 ถึง .82 

4.2 น�าแบบสอบถามหาความเชื่อมั่น
ท้ังฉบบัโดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธ์แอลฟา (Coefficient 
Alpha) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, 
pp. 202-204) ใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปส�าหรับ
สังคมศาสตร์ จากการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ปรากฏว่าได้สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามความ
ต้องการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬา
จังหวัดหลวงน�้าทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเท่ากับ .98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ยขอหนั งสือจากคณะศึกษาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยับรูพา ถงึหวัหน้าศกึษาธกิารและกีฬาประจ�า
จังหวัดเพื่อประสานงานกับผู้อ�านวยการโรงเรียนผู้วิจัย
แจกแบบสอบถามจ�านวน 260 ฉบับได้รับแบบสอบถาม
คืน จ�านวน 260 ฉบับด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใช ้ ใ นกา รวิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อมู ลผู ้ วิ จั ย

ได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติตามหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย (x) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ร้อยละ การทดสอบค่าที 
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย ความต้องการและแนวทาง

การพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัด
หลวงน�้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สามารถสรปุตามวตัถุประสงค์ของการศกึษาวจัิยได้ ดงันี้

ความต้องการพัฒนาครู
1. ความต้องการพัฒนาครูโดยรวมและรายด้าน

อยูใ่นระดับมาก เรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อนัดับ
แรกได้แก่ด้านการครองตนของครู ด้านการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการวัดและ
ประเมินผลและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้แก่ด้านการใช้
สื่อการสอนและเทคโนโลยี 

1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลางอยู ่ในระดับมากโดยเรียงจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี
ระดับมากที่สุด ด้านการให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ด้านการจัดเนื้อหาสาระ
เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียนและด้านการจัด
เนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัยและระดับของผู ้เรียนอยู ่
ในระดับมากและด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุดได้แก่การจัด
กิจกรรมตามความสนใจความถนัดและความแตกต่าง
ของผู้เรียน 

1.2 ด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากโดยเรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ด้านการเลอืกวิธกีารน�ามาใช้ในการพฒันาการเรยีน 

การสอน ด้านการสรปุผลการวจิยัและน�าข้อเสนอแนะเพือ่
การปรับปรุงและพัฒนา และด้านการด�าเนินการตามรูป
แบบที่ก�าหนดไว้ ตามล�าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด
ได้แก่การก�าหนดโครงการวิจัยในชั้นเรียน 

1.3 ด้านสื่อการสอนและเทคโนโลยีโดยรวม
อยู่ในระดับมากและเรียงล�าดับข้อคือ การเลือกชนิดของ
สื่อการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การเลือก
ใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
การใช้สือ่และเทคโนโลยอีย่างมลี�าดบัขัน้ตอนอยู่ในระดบั
มาก และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุได้แก่ การแจ้งผลก่อน
และหลังการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

1.4 ความต้องการพัฒนาครู ในด้านการ
ครองตนของครูโดยรวมอยู ่ในระดับมากและรายข้อ
เรียงอันดับค่าเฉลี่ยแต่มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพครูและด้านการมี
มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อนักเรียน เพ่ือนร่วมงานและบุคคล
อื่นๆ ด้านการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่คุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและ
คนทั่วไป และด้านการมีความรู้และประสบการณ์ทันกับ
ความเปลีย่นแปลงทางวชิาการอยูใ่นระดบัมากตามล�าดบั

1.5 ความต้องการพัฒนาครูในด้านการวัด
และประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายข้อเรียง
อันดับค่าเฉลี่ยแต่มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้าน
การน�าความรูไ้ปใช้ในสภาพจรงิมี ด้านการมรีะบบการแจ้ง
ผลการเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบอย่างรวดเร็ว ด้านลักษณะ
ของข้อสอบเหมาะสมระดับความรู้ของผู้เรียน และด้าน
การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่
ระดับมากตามล�าดับ 

2. เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาครูจ�าแนก
ตามประสบการณ์การท�างานระดับการศึกษาและระดับ
ช่วงชั้นท่ีสอนของครูโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

2.1 จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างานของ
ครูโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 61

2.2 จ�าแนกตามวุฒิการศกึษาของครโูดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

2.3 จ�าแนกตามระดับช่วงชั้นที่สอนของครู
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง
สถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

แนวทางการพัฒนาครู
1. จัดการเรียนการสอน ควรยึดหลักว่าผู้เรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุดรวมถึงจะต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ

2. จัดสาระการเรียนรู้ ครูควรเน้นความส�าคัญ
ทั้งความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

3. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยค�านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

4. ฝ ึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช ้
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

5 .  จัดกิ จกรรมให ้ผู ้ เรี ยนได ้ เรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น
รักการเรียนและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

6. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู ้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ในทกุวชิา สร้างแรงจูงใจแก่ครเูช่นผูท้ีส่�าเรจ็
การสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชพีจะได้ต�าแหน่งวชิาการ
เช่น ครูประสบการณ์ ครูช�านาญงาน ครูเชี่ยวชาญและ
ครูเชี่ยวชาญอาวุโสอย่างสมเกียรติ 

7. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
การสอน และอ�านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย 
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอนและ

ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน 
และวิทยากรประเภทต่างๆ

8. จดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้ทกุเวลา ทกุสถานที่
มกีารประสานความร่วมมอืกับบิดา มารดาผู้ปกครอง และ
บุคลากรในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาการเรียน
ตามศักยภาพ 

9. จัดการวัดและประเมินผลผู้เรียน จัดท�าแผน
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลอย่างรัดกุม ศึกษาประเด็น
ส�าคญัและเกณฑ์คณุภาพการวดัและประเมนิผลแบบรวม
ศูนย์ประชาธิปไตย ติดตามและตรวจสอบซ่ึงกันและกัน
สร้างแผนการนิเทศภายในเพ่ือติดตามช่วยเหลือครูเป็น
ปกติ สร้างแรงจูงใจให้ครูด้วยการติดตามประเมินผลงาน 
การปฏิบัติงานของครูอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเลื่อนชั้น 
ขั้นเงินเดือนให้ครูมีการตรวจและประเมินผลแผนการ
พฒันาครปูระสบการณ์ ครชู�านาญการอย่างน้อยปีละครัง้

10. จัดท�าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสงัคม ภมูปัิญญาท้องถิน่รวมท้ัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวชุมชนสงัคม และประเทศชาตโิดยสาระของ
หลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

11. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและด�าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน แต่ละระดับการศึกษา 

12. พัฒนาขีดความสามารถในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งตลอดชวิีต สร้าง
แผนการสอนและการน�าใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยี
เหมาะสมกับหลักสูตรและสาขาวิชาเรียน 

13. ปฏิบัติงาน และท�าตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู เป็นบุคลากรหลักในการ
ปฏิรูปการศึกษา สามารถด�าเนินการศึกษาเล่าเรียน และ
ฝึกอบรมให้ครูได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการจัด
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กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสม�่าเสมอให้กลายเป็นครู
มืออาชีพ มีคุณภาพและมาตรฐานดี การประกอบอาชีพ
ของครูก็จะสูงขึ้น ท�าให้ครูมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือ
และไว้วางใจจากสังคมทั่วไป

14. ปฏิบัติงานการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาปัญหา
เกีย่วกบัวธิกีารสอนทีค่รูอยากแก้ไข จัดการอบรมก�าหนด
ปัญหาการวิจัย การเก็บก�าข้อมูล การก�าหนดระเบียบวิธี
การวิจยั ติดตามและช่วยเหลอืครวิูเคราะห์ข้อมลูการวิจัย 
ส่งเสริมการเขยีนรายงานและน�าเสนอผลงานการวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอต�าแหนงวิชาการครูอย่างสมเกียรติ 

อภิปรายผล
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส�าคัญจากการค้นพบ

ตามจุดประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1 .  ความต ้องการพัฒนาครูสั งกัดแผนก

ศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 ด้านโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ 
ด้านการครองตนของครู ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการใช้ส่ือและเทคโนโลย ี 
ผลปรากฎเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูทุกคนมีความ
ต้องการพฒันาตนเองให้มคีวามรูค้วามสามารถรอบด้าน  
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพัฒนาครู
ให้กลายเป็นครูมืออาชีพซึ่งสอดคล้องกับสุรเชษฐ์ 
สร้อยสวิง (2552) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการศึกษาความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนฝายกวาง
วทิยาคม อ�าเภอเชยีงค�า จงัหวดัพะเยา ผลการวจัิยพบว่า  
ครูมีความต้องการพฒันาครูอยูใ่นระดบัมากคอื ด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง 
ด้านการท�างานเป็นทิม ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวิจัย ซึ่ง มัวร์และแฮนเลย์ (Moore & 
Hanley, 1982, pp. 37-77) ได้ศกึษาความต้องการของ

ครูในโรงเรียนประถมศกึษาพบว่าครูโรงเรียนประถมศกึษา
มีความต้องการ 6 ประการ คือ 1) การพัฒนาการเรียน
การสอนและทักษะในการท�างาน 2) การแนะน�าเด็กโดย
ก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นัน้ 3) การจดัสือ่และให้การสนบัสนนุการเรยีนการสอนที่
มปีระสทิธภิาพ 4) เป็นผูท้ีเ่คร่งครดัในระเบยีบวนิยัคร ู5) 
การแยกแยะและเข้าใจตวัแปรทีม่ผีลต่อการเรยีนการสอน 
6) การยั่วยุให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้

1.1 การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูย์กลาง ด้านการจดัการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็น
ศนูย์กลางอยูใ่นระดบัมากโดยเรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพระดับมากท่ีสุด 
ด้านการให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้แก่ด้านการจดัเนือ้หาสาระเหมาะสมกบัวยัและ
ระดับของผู้เรียนและด้านการจัดเนื้อหาสาระเหมาะสม
กับวัยและระดับของผู้เรียนอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง
กับ เกียรติชัย ผุยมาตย์ (2552, หน้า 71) แนวทางการ
พัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย พบว่ามีต้องการให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษา
และสามารถจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดท�าแผนการ
เรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยใช้เทคนิควิธีในการสอนที่หลากหลายให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้มีการวัด
และประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงและน�าผลการวัด
และประเมินผลมาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีท่ีดีครูต้องพัฒนาตัวเองให้มี
ความรู้ ความสามารถและฝึกประสบการณ์และกลยุทธ์
ท่ีใช้การจัดปฏิบัติซ่ึงสอดคล้องกับ คอลเลท (Collette, 
1995, p1139 อ้างถึงใน วิรุจณ์ศักดิ์ จันทรนุภา, 2542, 
หน้า 44) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการของการพัฒนา
บุคคลผลการศึกษาพบว่าเพศและประสบการณ์มีผล
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ต่อการพัฒนาบุคคลความต้องการในการพัฒนาบุคคล
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ และ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการบริหารความแตกต่างของการ
พัฒนาบุคลากรจะเกิดข้ึนน้อยมีการพิจารณาจากระยะ
เวลาของประสบการณ์ในการท�างาน

1.2 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัย
โดยรวม ครูมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และ
รายข้อโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ด้าน
การเลือกวิธีการน�ามาใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน
ด้านการสรุปผลการวิจัยและน�าข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา และด้านการด�าเนินการตามรูปแบบ
ที่ก�าหนดไว้ ตามล�าดับอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง
กับวีรพล ฉลาดแย้ม (2544) ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  
ครูมีความต้องการพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ใน
ระดบัมากเช่นกนั อาจเป็นเพราะครสู่วนใหญ่ยังไม่มคีวามรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แต่ยอมรับว่า 
การวิจัยในชั้นเรียนส�าคัญต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู ครูผู้สอนท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา เพราะครูยังไม่เคยผ่านการ
อบรมกระบวนการวจิยัในชัน้เรยีนมา จึงไม่สามารถท�าการ
วิจัยในชั้นเรียนหรือน�าผลการวิจัยไปใช้ได้ 

1.3 ด้านสื่อและเทคโนโลยี ผลการวิจัย ด้านสื่อ
การสอนและเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากและเรียง
ล�าดับข้อคือ การเลือกชนิดของสื่อการสอนให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน การใช้สือ่และเทคโนโลยี
อย่างมีล�าดับข้ันตอนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ 
สายฝน ทัพขวา (2545) ผลการวิจัย พบว่าครูมีความ
ต้องการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก เช่นกัน อาจเป็นเพราะผลจากการจัดการ
ศึกษาตามระบบการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติต้องให้ครู
มีการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการศึกษามากข้ึน ส่ง
ผลกระทบถงึครทูีต้่องพัฒนาให้มคีวามรูค้วามสามารถน�า
สือ่เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนได้ 

1.4 ความต้องการครองตนของครู ผลการ
วิจัยโดยรวมครูมีความต้องการ พัฒนาอยู่ในระดับมาก  
รายข้อท่ีต้องการพัฒนามากท่ีสุดคือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
นักเรียน เพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น การปฏิบัติตน
ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ สมพร 
สอนสนาม (2543) วิจัยพบว่า ครูมีพฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั อาจเป็นเพราะคณุธรรม
และจริยธรรมเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในปัจจุบัน การพัฒนา
คนในภาวะสังคมที่มีการแข่งขัน จ�าเป็นต้องเน้นให้คนมี
คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการศึกษา ประกอบ
กับสังคมว่า คนที่ยึดอาชีพครูควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ของนักเรียนได้ ดังนั้นคุณลักษณะของครูจึงมีความ
จ�าเป็นและส�าคัญ ครูที่แท้นั้นคือ ขยันพากเพียร อุตส่าห์ 
อดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้งอบรมปัญญาให้เพิ่มพูน
ท้ังด้านวิทยาการและความฉลาด เสริมสร้างให้เป็น
บุคคลท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาเน้นการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นผู ้มีความรู้คู ่คุณธรรม สามารถจัดการ
ศึกษาอบรมให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ สอดคล้องกับ ช�านาญ อริยะกุล (2540, หน้า 
24-25) ทีแ่นะน�าว่าบทบาทครูในปัจจบุนัและอนาคตคอื  
เป็นผู้น�าทางปัญญาท่ีจะน�าศิษย์ไปสู ่ทางสว่างในการ
ด�าเนินชีวิต ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ครูลาวมี
ความต้องการพัฒนาตนเองมากขึ้นเพื่อให้กลายเป็นครู
ประชาชนและครูแห่งชาติและมีนามว่าครูเป็นคนของ
พรรค 

1.5 ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยโดย
รวม พบว่าครมูคีวามต้องการพฒันาอยูใ่นระดับมาก และ
รายข้อทีต้่องการพฒันาในระดบัมาก คอื การน�าความรูไ้ป
ใช้ในสภาพจริง การมีระบบการแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียน
ได้ทราบอย่างรวดเร็ว และลักษณะของข้อสอบเหมาะสม
ระดบัความรูข้องผูเ้รยีนซึง่สอดคล้องหน่วยศกึษานเิทศก์
ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544, หน้า 15) 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255764

ได้เสนอไว้ว่า การประเมินว่าการประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนต้องกระท�าควบคู่ไปกับการเรียนการสอน และครู
ต้องพัฒนาตนเองในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุวิทย์ มูลค�า (2544, หน้า 20) ท่ีเสนอว่าครูจ�าเป็น
ต้องใช้เทคนิควิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลายตามความเหมาะสมกบักจิกรรม รปูแบบ และ
ระดับของการศึกษา เพ่ือน�าผลมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา เน้นให้มีการประเมิน
ผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อพัฒนาความคิด พฤติกรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก�าหนดครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติจริงในห้องเรียนได้ 
แนวคิดตามหลักการประเมินได้เปลี่ยนจากการประเมิน
แบบเก่ามาเป็นการประเมินแนวใหม่ ผู้เรียนแต่ละคน
มีลักษณะเฉพาะตน มีความถนัดและความสนใจท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นการเรียนการสอน และการประเมินจึง
ไม่ยดึหลกัเดยีวกัน แต่ต้องสอดคล้องกนั การประเมนิจึง
มีหลากหลายรูปแบบ และต้องเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาครูสอน
มัธยมศึกษาสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬา จังหวัด
หลวงน�้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2.1 ความต้องการพัฒนาครูจ�าแนกตาม
ประสบการณ์การท�างาน วุฒิการศึกษา ระดับช่วงชั้นที่
สอนเม่ือพจิารณาโดยภาพรวม พบว่าครทูีม่ปีระสบการณ์
การท�างาน มีวุฒิการศึกษาและมีระดับช่วงชั้นที่สอน
แตกต่างกนั แต่มคีวามต้องการพัฒนาทีแ่ตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพบว่า ครูที่มีประสบการณ์

การท�างาน มีวุฒิการศึกษาและมีระดับช่วงชั้นที่สอน

แตกต่างกัน แต่มีความต้องการพัฒนาที่แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1.2 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า 

ครูที่มีประสบการณ์การท�างาน วุฒิการศึกษาและมีระดับ

ช่วงชั้นที่สอนแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพัฒนาที่

แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1.3 ด้านการใช้สือ่และเทคโนโลย ีพบว่า  

ครท่ีูมปีระสบการณ์การท�างาน วฒุกิารศกึษา และมรีะดบั

ช่วงชั้นที่สอนแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพัฒนาที่

แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1.4 ด้านการครองตนของครู พบว่า 

ครูที่มีประสบการณ์การท�างานวุฒิการศึกษา และมีระดับ

ช่วงชั้นที่สอนแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพัฒนาที่

แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.1.5 ด้านการวดัและประเมนิผล พบว่า

ครูท่ีมีประสบการณ์การท�างานวุฒิการศึกษาและมีระดับ

ช่วงชั้นที่สอนแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพัฒนาที่

แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
สรุป ความต้องการพัฒนาครูมัธยมศึกษาสังกัด

แผนกศกึษาธกิารและกฬีาจงัหวดัหลวงน�า้ทา สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นว่าครูมีความต้องการ
พัฒนาตนเองในทุก ๆ  ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เพื่อ
เสริมความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนให้ดี 
กว่าเดิม เมือ่เปรยีบเทียบความต้องการพฒันาครูระหว่าง
ครูท่ีมีประสบการณ์การท�างาน วุฒิการศึกษาและระดับ
ช่วงชั้นท่ีสอนท่ีมีความแตกต่างกัน แต่ความต้องการ
พัฒนาครูไม่แตกต่างกัน เพราะว่าครูทุกคนต้องการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน

แนวทางการพฒันาครสูงักดัแผนกศกึษาธกิาร
และกีฬา จังหวดัหลวงนำา้ทา สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียนสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ รอบด้านสมดุล มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจ�าวันได้ ซึงมีแนวทางการพัฒนา 1) ศึกษา
ประเด็นส�าคัญที่จะไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โดยเข้าหาผู้เรียนเพื่อสอบถามสิ่งที่นักเรียนต้องการจาก
ครู หรือศึกษาจากแผนพัฒนาครูของ ศึกษาจังหวัด
และอ�าเภอประจ�าปีการศึกษา 2) ควรสร้างและพัฒนา
ครูประสบการณ์ ครูช�านาญการในโรงเรียนเพื่อเป็น
ผู้ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน 3) สร้างแผนปฏิบัติ หรือแผนการสอนให้ครูอย่าง
รัดกุม 4) สร้างความผูกพันที่ดีกับผู้เรียนเพื่อสังเกตและ
ส่งความรู ้ให้ครเูปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสอนไปในทาง
ทีด่ขีึน้ 5) ครตู้องมีการประเมนิร่วมกบันกัเรยีนทกุครัง้ใน
การปฏบิตักิารสอนทกุครัง้ 6) ควรท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา
รับแก้ปัญหาที่นักเรียนเสนอเข้ามาโดยตรง ผ่านทาง
โทรศพัท์หรอืด้วยวธิอีืน่ ซ่ึงสอดคล้องกับแบลงค์ (Blank, 
1992, p. 2766-A) ได้ศึกษารูปแบบของงานส�าหรับผู้
ท�าหน้าที่การบริหารบุคลากรภายในระบบโรงเรียนชุมชน
ในมลรัฐแคโรไรนาเหนือสหรัฐอเมริกาพบว่าการบริหาร
บุคลากรของโรงเรียนยังอยู ่ในช่วงของการพัฒนายัง
ล้าหลังกว่าการบริหารบุคลากรของหน่วยงานอื่นถึงแม้
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลจะมีความรู้
สูงแต่ในด้านวิชาการยังไม่พร้อมจึงต้องฝึกทักษะความ
ช�านาญและถ้าอาศัยรูปแบบการพัฒนาองค์การภาค
เอกชนเป็นตัวอย่างการบริหารบุคลากรของโรงเรียนเป็น
งานที่เป็นไปได้

2. ด้านการวิจัยในชั้นเรียนมีแนวทางการพัฒนา 
1) ด้านกระบวนการวิจัย ควรมีการจัดอบรมรูปแบบของ
งานวิจัยในชั้นเรียนทฤษฎีการสอนในแบบต่างๆ การใช้
สถติใิหม่ๆ ตลอดจนกระบวนการท�าวิจัยในชัน้เรยีนอย่าง
ต่อเนื่อง และควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
ร่วมกัน หรือเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและน�าเสนองานวิจัย
ในชั้นเรียนในระหว่างครูผู้สอน 2) ด้านบริหารจัดการ
ควรมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น มี
หน่วยงานดูแล ให้บริการแนะน�า ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการที่วิจัยในชั้นเรียน 3) ด้าน การเสริมแรงควรให้การ
สนับสนุนทุกด้านในการท�าวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมสร้าง

ขวัญก�าลังใจ แรงจูงใจควรจัดให้มีงบประมาณสนับสนุน 
เช่น เงนิรางวลั ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายตามจรงิควรจดัให้มี
สถานทีอ่ปุกรณ์ส�าหรบัการวิเคราะห์ข้อมลู 4) ศกึษาธกิาร
จังหวัดควรส่งเสริมให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่ครู
อาจารย์เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการท�าวิจัยในชั้น
เรียน อันน�าไปสู่การพัฒนาผลงานด้านการวิจัย

3 .  ด ้ านการใช ้สื่ อและเทคโนโลยี  การใช ้
การเรียนการสอนมีหลายความหมาย ในวงการศึกษา  
อาจหมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู ้ด ้วยสื่อที่
หลากหลายประเภท หรืออาจจะหมายถึงการสร้าง
เนื้อหา สาระหลักสูตรเดียวกันแต่มีวิธีการเรียนรู้บน
สื่อท่ีแตกต่างกันมีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 1) สร้าง
แผนการสอนและการน�าใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยี
เหมาะสมกบัหลกัสตูรและสาขาวชิาเรยีน 2) ควรเสรมิสร้าง 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพด�าเนินการอบรมวิธีการ
เทคนิคการใช้และประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีเหมาะกับ
แผนการสอน 3) จัดอบรม วิธีผลิตสื่อการสอน สาธิต
วิธีการน�าใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีให้ครู 4) สนอง
อุปกรณ์สื่อการสอนให้ครู สร้างเง่ือนไขให้ครูได้พัฒนา
ตนเองในการใช้สื่อการสอนและเทคโนโลยีสร้างแรง
บันดาลใจให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพ 5) จัดประชุมวิชาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับครู ช่วยครูผลิตสื่อ
การสอนพร้อมแนะน�าการน�าใช้ส่ือดังกล่าวให้ท่ัวถึง 6) 
ต้องมกีารประเมนิผลการน�าใช้สือ่การสอนและเทคโนโลยี
ทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรม

4. ด้านการครองตนเองของครูมีแนวทางการ
พัฒนาคือ 1) สร้างแรงจูงใจแก่ครูเช่น ผู้ท่ีส�าเร็จการ
สร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพจะได้ต�าแหน่งวิชาการ
เช่น ครูประสบการณ์ ครูช�านาญงาน ครูเชี่ยวชาญและ
ครูเช่ียวชาญอาวุโสอย่างสมเกียรติ 2) การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพควรด�าเนินบนพื้นฐานสภาพ
ปัญหาและความต้องการของครู 3) สร้างครูให้เป็นครูที่
มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของครู  
4) สนองข้อมูลข่าวสาร สร้างเงื่อนไขให้ครูได้พัฒนา
ตนเองด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่น
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ต่อวิชาชีพครู พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู5) มกีารนเิทศภายในโรงเรยีนเพ่ือตดิตามและ
ส่งเสริมด้านการจดัการเรยีนการสอน 6) ต้องมกีารวัดและ
ประเมินผลระดับมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างน้อยปีละครั้ง

5. ด้านการวัดและประเมินผล มีแนวทางการ
พัฒนาคือ 1) จัดท�าแผนปฏิบัติการวัดและประเมิน
ผลอย่างรดักมุ 2) ศกึษาประเดน็ส�าคญัและเกณฑ์คณุภาพ
การวัดและประเมินผลแบบรวมศูนย์ประชาธิปไตย 
ติดตามและตรวจสอบซึ่งกันและกัน 3) สร้างแผนการ
นิเทศภายในเพื่อติดตามช่วยเหลือครูเป็นปกติ 4) สร้าง
แรงจูงใจให้ครูด้วยการติดตามประเมินผลงานการปฏิบัติ
งานของครูอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเลื่อนชั้นขั้นเงินเดือน
ให้ครู 5) มีการตรวจและประเมินผลแผนการพัฒนาครู
ประสบการณ์ ครูช�านาญการอย่างน้อย ปีละครั้ง

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการนำาผลการวจิยัไปใช้
ควรแก้ไขปัญหาและพัฒนาครู สังกัดแผนก

ศึกษาธิการและกีฬา จังหวัดหลวงน�้าทา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวดังนี้

1. ควรจดัการพฒันาครดู้วยวธีิการวางแผนร่วม
กับครูก่อนการพัฒนาโดยให้ครูมีการนิเทศภายในแบบ
วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนและช่วยวางแผนประชุม ตรวจสอบ
ผลการพัฒนา

2. การพฒันาครคูวรให้ผูบ้รหิาร คร ูศกึษานเิทศก์ 
และผู ้ที่ เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดความ
ต้องการและวิธีการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษาของแผนก ของโรงเรียนเพื่อ
ความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติจริง

3. พฒันาทกัษะการท�างานของครชู่วยพัฒนาครู
ให้มศีกัยภาพในการแสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์ทาง
วิชาชีพโดยการร่วมมือผู้บริหารกับครูก�าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาครูเพื่อ การแก้ปัญหาร่วมกัน

4. พัฒนาส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ ควรส�ารวจความจ�าเป็นในการพัฒนาครูด้านการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เช่น 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบค้น แบบสร้างผังความคิด แบบ
ใช้กรณีศึกษาแบบแก้ปัญหาเป็นต้น และพัฒนาความ
สามารถด้านการสอนทางตรงเช่น การจัดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล การจัดการเรียนรู้โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณการและการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น

5. พฒันาด้านหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาการจัดท�าการวิจัยใน
ชัน้เรยีน การพฒันาด้านการใช้สือ่การสอนและเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัเข้าในการจดัการเรยีนการสอน ช่วยเหลอืครสูรปุ
และเขยีนรายงานการวจัิย ส่งเสรมิให้ครนู�าผลงานการวจิยั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง

6. ผลการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน�้าทา  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว ่าง
ประสบการณ์การท�างาน วุฒิการศึกษาและระดับช่วงชั้น 
ท่ีสอนเห็นว่าครูมีความต้องการพัฒนามาก ดังนั้น
ผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนควรเพิ่ม
ความเอาใจใส่ในการพัฒนาครูให้มากและหลายกว่าเก่า
เพื่อให้ครูสอนมีคุณภาพที่ดีและเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศกึษาและวจิยัถงึสภาพความต้องการและ

แนวทางการพัฒนาครูเฉพาะด้านรายวชิาสอนของครูตาม
ความต้องการพัฒนาครู เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางใน
การพัฒนาครูต่อไป

2. ควรมีการวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการพฒันาครกูบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  

สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี*

The Development of Web-Based Lessons on Education Quality 

Assurance for Bachelor’s Degree Students

สร้อยระย้า เขตต์คีรี** 

ดร.ฉลอง ทับศรี*** 

ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล**** 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิต

ระดับปรญิญาตร ีให้ได้ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนบทเรยีนบนเวบ็  
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น 
กระบวนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ 
(Design) 3) การพฒันา (Development) 4) การน�าไปใช้ (Implementation) และ 5) การประเมนิผล (Evaluation) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ 2) แบบประเมินบทเรียนบนเว็บ 
6) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2 ที่ก�าลังศึกษารายวิชาองค์การและการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 
จ�านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติในการ
แจกแจงแบบที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนาท�าให้ได้บทเรียนบนเว็บเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

จ�านวน 4 บทเรียน ที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.75/85.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ก�าหนดไว้ 
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียนบทเรียนบนเว็บเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษา พบว่า หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บผู้เรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนบทเรียนบนเว็บอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ พบว่า โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ : บทเรียน บนเว็บ/ การประกันคุณภาพการศึกษา/ นิสิตระดับปริญญาตรี

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

**นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

***รองศาสตราจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติและทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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Abstract
1. The purposes of this research were to (1) to develop web-based lesson on education 

quality assurance for undergraduate students to meet the efficiency criteria of 80/80 2) to study 
learning achievement of students after learning from the web-based and 3) to study students’ 
satisfaction toward the developed web-based lesson. The web-based lesson was developed in an 
5 step procedure: (1) Analysis (2) Design (3) Development (4) Implementation and (5) Evaluation

2. The Research instruments for web-based lesson design and development were (1) Content 
of lessons on education quality assurance (2) Computer hardware (3) Programs including Moodle, 
Adobe Flash, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint and Sound Recording (4) 
the evaluation form for web-based on education quality assurance for bachelor’s degree students. 
The instruments for evaluation were the achievement test on web-based lessons on education 
quality assurance and (2) the evaluation form for student’s satisfaction. The participants of the 
lesson implementation were 30 students in the second year at the Faculty of Education, Burapha 
university who study course on organization and education management in academic year 2013. 
Data were analyzed by statistics, using Mean (x), Standard Deviation, and t-test dependent

The results of th;
1. The Web-based lessons on education quality assurance for undergraduate students were 

developed. They posses the efficiency value of 80.75/85.67 which was higher than the standard 
criterion.

2. The mean of the learning achievement of students after learning through web-based 
lessons was that the students had higher score of was significantly higher at the .05 posttest 
compared to the pretest at .05 significance level.

3. The student’s satisfaction toward web-based lessons were at high level of satisfaction

Keywords: Development of Web-Based/ Education Quality Assurance/ Bachelor’s Degree Students
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บทนำา
ปัญหาคุณภาพการศึกษากลายเป็นปัญหาท่ี

ส�าคัญของประเทศไทย ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
มาโดยตลอด แต่จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ ปี 2540 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีค่าต�่า
กว่าร้อยละ 50 เช่น คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์และ
ฟิสิกส์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มค่ีาไม่ถงึร้อยละ 
30 แสดงว่านักเรียนท�าข้อสอบได้ไม่ถึง 1 ใน 3 ของ
ข้อสอบทัง้หมด ด้านความสามารถในการคดิวิเคราะห์นัน้ 
จากการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เกี่ยวกับการท�าข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสมาคมนานาชาติเพื่อ
การประเมินผลทางการศึกษา พบว่า เด็กไทยท�าข้อสอบ
ได้คะแนนดี ส�าหรับข้อสอบแบบเลือกตอบท่ีใช้ทักษะ
พื้นฐาน (เช่น การบวก ลบ คูณ หาร) หรือข้อสอบที่ใช้
ความจ�าแต่ไม่สามารถท�าข้อสอบทีเ่ป็นโจทย์ปัญหาทีต้่อง
คิดวิเคราะห์ หรือต้องเขียนค�าตอบอธิบายยาว ๆ แสดง
ให้เห็นถึงปัญหาในการคิดวิเคราะห์ และการเรียบเรียง
ความคิดออกมาเป็นค�าพูดของเด็กไทย ในขณะที่ความ
สามารถดงักล่าวเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวิีตใน
โลกปัจจบุนั (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 
2543, หน้า 1)

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย โดยจะต้องจัด
ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดกลไกใน
การตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามี
การควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
กระบวนการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพกับนิสิต 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ 
ความหมายและความส�าคัญของการประกันคุณภาพการ
ศึกษารวมถึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รู้และเข้าใจถึงระบบ
และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา และ

สามารถด�าเนนิการให้เกดิคณุภาพการศกึษาตามบทบาท
หน้าท่ี เพื่อให้สถานศึกษาด�าเนินการจัดการศึกษาให้
ผูเ้รยีนอย่างมคีณุภาพ ผูเ้รยีนท่ีส�าเรจ็การศกึษาได้รบัการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษา (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ และ
สุชาติ กิจพิทักษ์, 2556)

ในโลกแห่งการเรียนรู ้ยุคสารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสารไหลเวียนได้อย่างรวดเร็วมาก การเรียนรู้มิได้
จ�ากดัอยูเ่ฉพาะในห้องเรยีนและครเูท่านัน้ ผู้เรยีนสามารถ
เรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (Self Directed 
learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่อันเป็น
แนวทางหนึ่งท่ีสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจะท�าให้ผู้เรียนเกิดแรง
จงูใจทีด่ต่ีอการเรยีน เพราะผูเ้รยีนจะต้องเป็นผูก้ระท�าเอง 
(พรรณี ช.เจนจิต, 2538 อ้างถึงใน นภาภรณ์ ธัญญา, 
2551) การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งท่ีก�าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่าง
มาก คือ การใช้สื่อการศึกษาประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในเรื่อง
ของข้อมลูท่ีมลีกัษณะของสือ่ประสม (Multimedia) และ
ความสะดวกในการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูให้ทนัสมยัอยู่
ตลอดเวลา ท�าให้ผู้สอนน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ (ธรีาภรณ์ แก้วจินดา, 2551, หน้า 3)

ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญที่จะพัฒนาบทเรียน
ส�าหรับการเรียนการสอนบนเว็บในรายวิชา 400306 
การจัดการองค์การและการจัดการศึกษา (Educational 
Organization and Management) เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 ของหัวใจส�าคัญใน
การจัดการศึกษาของชาติ ได้แก่ จัดให้ทั่วถึง เป็นธรรม 
และมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
จะต้องเรียนรู้เพื่อน�าความรู้ในเรื่องนี้ไปปรับใช้เมื่อจบ
การศึกษาและเข้าท�างานในสถานศึกษาต่อไป และอีกทั้ง
เนื้อหาเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา มีจ�านวนมาก 
ระยะเวลาในการเรียนการสอนในห้อง และห้องเรียนมีไม่
เพียงพอ ยังเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในหมวดวิชาชีพครูบังคับ
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ที่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ทุกคนต้องเรียน จึงมีนิสิตเป็น
จ�านวนมากที่จะต้องเรียนในรายวิชานี้ การสร้างบทเรียน
บนเวบ็เพื่อการเรยีนเรือ่งนี้ เปน็สือ่การเรียนการสอนหนึง่
ส�าหรับให้นิสิตเข้าเรียนรู้ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เรยีนรูไ้ด้ทุกที ่ทกุเวลา อกีทัง้บทเรยีนบนเว็บนียั้งสามารถ
เช่ือมโยงไปยังทรพัยากรต่าง ๆ  บนอนิเทอร์เนต็ ทีจ่ะเป็น
สื่อประกอบการเรียนในเรื่องของการประกันคุณภาพการ
ศึกษาได้อย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกัน

คุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ให้ได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่เรียน
รายวิชาการจัดการองค ์การและการจัดการศึกษา 
(Educational Organization and Management) 
ผ่านบทเรียนบนเว็บ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้บทเรียนบนเว็บวิชาการจัดการองค์การ

และการจดัการศกึษา เรือ่ง การประกนัคณุภาพการศกึษา 
ส�าหรบันสิติระดบัปรญิญาตร ีทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2. ได้แนวทางในการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
บนเว็บ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ที่มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากร
ประชากรที่ ใช ้ ในการ วิจั ยครั้ ง น้ี เป ็น นิสิต

ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียน
รายวิชาการจัดการองค ์การและการจัดการศึกษา
ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา จ�านวน 3 กลุม่ 
รวม 103 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ได้มาจากกลุ่ม

ประชากรที่กล่าวข้างต้น โดยการสุ่มตัวอย่างได้จากการ
เลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ด้วยวิธี
การจับสลากจากกลุ ่มนิสิตท่ีเข้าเรียนบทเรียนบนเว็บ 
รายวิชาองค์การและการจัดการศึกษา จ�านวน 1 กลุ่ม 
จ�านวน 30 คน

3. ด้านเนื้อหา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เรื่องการประกัน

คณุภาพการศกึษา ส�าหรับนสิติระดบัปริญญาตรี ท่ีพัฒนา
ขึ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการออกแบบการเรียนการสอน
แบบดั้งเดิม (ADDIE Model) (ฉลอง ทับศรี, 2549, 
หน้า 12) โดยมีเน้ือหาวิชาท่ีใช้ในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ส�าหรับการเรียนการสอนบนเว็บ เร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
เนื้อหาประกอบด้วย 

บทเรียนท่ี 1 ความเป็นมาของนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

บทเรียนที่ 2 ความหมายและความส�าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา

บทเรียนท่ี 3 การประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

บทเรียนที่ 4 การประกันคุณภาพภายนอกสถาน
ศึกษา

ใช้เวลาเรียน 2 ครั้ง รวม 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 
4 ชั่วโมง 
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วิธีการวิจัย
การวจิยันี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอน ดงันี้
1. การกำาหนดคุณลักษณะของบทเรียนบน

เว็บ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา สำาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
ในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Moodle 
ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอน 
(Learning Management System: LMS) โดยได้
ก�าหนดคุณลักษณะของบทเรียนบนเว็บ ดังนี้ บทเรียน
บนเว็บที่พัฒนาขึ้นเป็นการเรียนรู้รายบุคคล สามารถ
เก็บบันทึกประวัติ วันที่ เวลา สถิติของการเข้าเรียน 
และสามารถบันทึกคะแนนเพื่อน�าไปประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนได้ มีการชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนแต่ละบทเรียน สามารถน�า
เสนอในลักษณะของสื่อประสม ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพ

เคลือ่นไหว ข้อความ เสยีง เปิดโอกาสให้มปีฏสิมัพนัธ์กนั 
ในลักษณะท่ีหลากหลาย ระหว่างบทเรียนกับผู ้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนสามารถ
เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ที่มีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และผู้สอนสามารถปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
เนื้อหาได้ตลอด

2. การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็ เรือ่งการประกนั
คุณภาพการศึกษา สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดย
ใช้โปรแกรม Moodle ตามกระบวนการ ADDIE 
Model 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบน
เว็บ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยได้น�าหลักการออกแบบการเรียน
การสอน ตามรูปแบบ ADDIE มาใช้ในการสร้างบทเรียน
บนเวบ็ ซึง่มขัีน้ตอนการด�าเนนิการ ดงันี ้1) การวเิคราะห์ 
(Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา 
(Development) 4) การน�าไปใช้ (Implementation) 
5) การประเมินผล (Evaluation)
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ภาพท่ี 1  ขนัตอนการพฒันาบทเรียนบนเวบ็้ ตามแนวของ ADDIE Model 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมล ู  ไดแ้ก ่ 1) แบบทดสอบประสิทธิภาพ 2) แบบประเมินบทเรียนบนเวบ็ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

ปรับปรุง

ศึกษาหลกัสูตร เนือหาบทเรียน้  

วเิคราะห์เนือหาเป็นหนวยยอย และกาหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้้ ่ ่ ํ  

ออกแบบขนัตอนการสอน้  

พฒันาบทเรียนบนเวบ็ 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

นาํบทเรียนท่ีไดไ้ปทดลองใชก้บนกัเรียนแบบรายบุคคลพร้อมปรับปรุงั  

ผูท้รงคุณวฒิุทาํการประเมินคุณภาพและปรับปรุงแกไข้  

นาํบทเรียนท่ีไดไ้ปทดลองใชก้บนกัเรียนกลุมยอย พร้อมปรับปรุงั ่ ่  

นาํบทเรียนท่ีไดไ้ปทดลองใชจ้ริง 

ประเมินบทเรียนบนเวบ็ 

A: Analysis 

D: Design 

D: Development 

E: Evaluation 

D: Implementation 

ไมผาน่ ่  

ผาน่  

เริมตน้ศึกษาทฤษฎีและหลกัการพฒันาบทเรียนบนเวบ็่  

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวของ ADDIE Model
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบ
ทดสอบประสิทธิภาพ 2) แบบประเมินบทเรียนบนเว็บ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ส�าเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามเกณฑ์ 80/80 โดย
ใช้สูตร / และค่าสถิติในการแจกแจงค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนา ท�าให้ได้บทเรียน จ�านวน 

4 บทเรียน ได้แก่ บทเรียนที่ 1 ความเป็นมาของนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย บทเรียน

ที ่2 ความหมายและความส�าคญัของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา บทเรียนที่ 3 การประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา และบทเรียนท่ี 4 การประกันคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 

1.1 มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นการเรียนรู้ราย
บุคคล สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ท้ังด้านบคุลกิภาพ สตปัิญญา ความสนใจ พืน้ฐานความรู้ 
โดยผู้เรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง 
รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนได้ 
เช่น สามารถควบคุมเนื้อหา ควบคุมล�าดับของการเรียน 
ควบคุมการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบ เป็นต้น ผู้เรียน
สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ที่มีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังตัวอย่างในภาพที่ 2



 
ภาพท่ี 2  ตวัอยา่งหนา้จอบทเรียนบนเวบ็ 
 
  .  บทเรียนมีการช้ีแจงจุดประสงค ์และขั้นตอนของการเรียนก่อนเขา้สู่บทเรียน 
แต่ละบทเรียน ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3  
 

 
  
ภาพท่ี 3  การช้ีแจงจุดประสงค ์และขั้นตอนของการเรียนก่อนเขา้สู่บทเรียน 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนบนเว็บ
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1.2 บทเรียนมีการชี้แจงจุดประสงค์ และขั้นตอนของการเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนแต่ละบทเรียน ดังตัวอย่าง
ในภาพที่ 3 



 
ภาพท่ี 2  ตวัอยา่งหนา้จอบทเรียนบนเวบ็ 
 
  .  บทเรียนมีการช้ีแจงจุดประสงค ์และขั้นตอนของการเรียนก่อนเขา้สู่บทเรียน 
แต่ละบทเรียน ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 3  
 

 
  
ภาพท่ี 3  การช้ีแจงจุดประสงค ์และขั้นตอนของการเรียนก่อนเขา้สู่บทเรียน 
 

ภาพที่ 3 การชี้แจงจุดประสงค์ และขั้นตอนของการเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน

1.3 สามารถน�าเสนอในลักษณะของสื่อประสม ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง ตัวหนังสือ

1

  .  สามารถนาํเสนอในลกัษณะของส่ือประสม ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
ขอ้ความ เสียง ตวัหนงัสือ 
 

 
 
ภาพท่ี 4  การนาํเสนอในลกัษณะของส่ือประสม 
 
  .  ผูส้อนสามารถปรับปรุง แกไ้ข เพิม่เติมเน้ือหาไดต้ลอด โดยการเขา้สู่ระบบ  
แลว้ไปท่ีขอ้ความ เร่ิมการแกไ้ขหนา้น้ี 
 

 
  
ภาพท่ี 5  การปรับปรุง แกไ้ข และเพิ่มเติมเน้ือหา 

ภาพที่ 4 การน�าเสนอในลักษณะของสื่อประสม

1.4 ผู้สอนสามารถปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาได้ตลอด โดยการเข้าสู่ระบบ แล้วไปที่ข้อความ เริ่มการ
แก้ไขหน้านี้

1

  .  สามารถนาํเสนอในลกัษณะของส่ือประสม ไดแ้ก่ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
ขอ้ความ เสียง ตวัหนงัสือ 
 

 
 
ภาพท่ี 4  การนาํเสนอในลกัษณะของส่ือประสม 
 
  .  ผูส้อนสามารถปรับปรุง แกไ้ข เพิม่เติมเน้ือหาไดต้ลอด โดยการเขา้สู่ระบบ  
แลว้ไปท่ีขอ้ความ เร่ิมการแกไ้ขหนา้น้ี 
 

 
  
ภาพท่ี 5  การปรับปรุง แกไ้ข และเพิ่มเติมเน้ือหา ภาพที่ 5 การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมเนื้อหา
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นอกจากน้ัน ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัย โดยพบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.75/85.67 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไว้ 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนและหลังของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิตปริญญาระดับตรี เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยพบว่า คะแนนหลังเรียน 
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
.05 (p < .05) 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการ
ศึกษา ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการในบทเรียน ด้านภาพ 
เสยีง และการใช้ภาษา ด้านการออกแบบจอภาพ และด้าน
เนื้อหาและการน�าเสนอ ตามล�าดับ 

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบท

เรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ส�าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.75/85.67 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งน้ี
เนื่องจาก บทเรียนบนเว็บท่ีสร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ผ่านการ
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องจากผู ้เชี่ยวชาญที่
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้ท�า และเนื้อหา
ดังกล่าวท่ีน�ามาท�าบทเรียนบนเว็บที่สร ้างขึ้นผู ้ วิจัย
ได้เลือกมาจากเอกสารทางวิชาการที่มีการพัฒนาบท
เรียนข้ึนอย่างเป็นระบบและผ่านการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นมาแล้ว ท�าให้เนื้อหาที่ได้น�า
มาปรับเป็นบทเรียนบนเว็บท่ีสร้างขึ้นเหมาะสมกับนิสิต
ในกลุ่มทดลองเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พูลศรี เวศย์อุฬาร (2543) กล่าวว่า ในการออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา จะต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานเรียน

รู้ได้ง่าย น่าใช้ การสืบค้นข้อมูลจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน
จึงจะถือว่าเป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการน�าไปสู่การ
เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
YANG DAN (2553) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 
ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 
87.50/86.76 เนื่องจากระบบการสร้างชุดกิจกรรมการ
เรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอน
การสร้างอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาสภาพปัญหา และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เวลาและการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผลจาก
การสาระและมาตรฐานการเรียนรู้

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนและหลังของบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า 
หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่า
ก่อนเรียนบทเรียนบนเว็บ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากบทเรียนบนเว็บท่ีสร้างขึ้น
เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และยังพบว่าบทเรียนบนเว็บที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจพบว่านิสิตในกลุ่มทดลองมีระดับ
ความพึงพอใจทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
บทเรยีนจงึน่าจะเป็นส่ือการเรยีนท่ีเข้าถงึผูเ้รียนได้อย่างดี  
ท�าให ้ผู ้ เรียนมีความเข ้าใจในบทเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
รวมท้ังสามารถน�ากลับไปทบทวนในเวลาว่างได้ ซ่ึงเป็น
ข้อดีของการเรียนผ่านออนไลน์ท่ีผู้เรียนสามารถท�าได้
ตลอดเวลาและยืดหยุ่นต่อการใช้งานตามสถานการณ์
ท่ีตนเองมีความพร้อมท่ีจะรับการเรียนรู้ สอดคล้องกับ 
งานวจิยัของ ธนัยาภทัร์ เธยีรทองอนิทร์ (2554) ได้ศกึษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ T5 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากครูได้
มอบหมายให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาก่อนเข้าชั้นเรียน 
ท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบางส่วน และการท�างานใน
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เรื่องเดียวกันซ�้า ๆ  หลาย ๆ  ครั้ง ท�าให้นิสิตเข้าใจในเรื่อง
นั้น ๆ ได้ดีขึ้น

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น พบว่า โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตที่เรียน
บทเรยีนบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่าง
อิสระในทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่มีความพร้อมที่จะเรียน 
ท�าให้นักศึกษาที่เรียนบทเรียนบนเว็บมีความตั้งใจ สนใจ
ในการศึกษาท�าให้ได้รับความรู้มากขึ้น จากการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจด้วยตนเอง สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ชาตรี มูลชาติ (2546, หน้า 126-130) ที่ได้
ศึกษาวิจัย

การสร ้ างบทเรียนบนเครือข ่ าย รายวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า 
นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย มีคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่ อง 

การประกนัคุณภาพการศกึษา ส�าหรบันสิติระดบัปรญิญา
ตรมีข้ีอเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ได้ ดงัต่อไปนี้

1. การสอนในเน้ือหาเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะศึกษา
ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ควรมีนโยบายก�าหนดให้มีการ
ใช้บทเรยีนบนเวบ็เป็นสือ่ออนไลน์สนบัสนนุการเรยีนด้วย 
เพ่ือให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสทบทวนเนือ้หา และสามารถเรยีน
ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นการพัฒนาทักษะ ICT 
แก่ผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อม ๆ กัน

2. ผู ้สอนรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการประกัน
คณุภาพการศกึษาควรพฒันาทกัษะในการจัดท�าบทเรยีน
บนเว็บที่หลากหลาย และครอบคลุมถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่
เกีย่วข้องเพิม่เตมิ เพือ่ให้เกดิความน่าสนใจของสือ่ยิง่ขึน้ 

โดยควรมกีารปรับปรุงเนือ้หาและแหล่งสบืค้นเชือ่มโยงให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ

3. เพ่ือให้การสอนเร่ืองการประกันคุณภาพการ
ศกึษาส�าหรับนสิติระดบัปริญญาตรีของคณะศกึษาศาสตร์
ด้วยการใช้บทเรียนบนเว็บเป็นสื่อมีสัมฤทธิ์ผลย่ิงขึ้น  
ผู้สอนควรมีเทคนิคการเสริมแรงหรือสร้างเงื่อนไขที่จะ
สามารถชักจูงให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อการศึกษา
ด้วยตนเอง และมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ซึ่งมี
ทักษะการใช้สื่อออนไลน์เป็นแหล่งการเรียนรู้ของตนได้
อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยพบว่า การเรียนบทเรียนบน

เว็บได้ผลดี ควรจะน�าแนวความคิดนี้ไปใช้กับการสอน
รายวิชาอื่น ๆ  ต่อไป แต่ทั้งนี้ควรค�านึงถึงปริมาณเนื้อหา
ในแต่ละบทให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ในบทเรียน
บนเว็บที่ได้พัฒนาขึ้นมา

2. จากการสงัเกต การท�ากจิกรรมของผูเ้รียน พบว่า  
ในระหว่างการท�ากิจกรรมบนบทเรียนผู ้เรียนบางคน 
ขาดความสนใจในการท�ากิจกรรม โดยมีการเปิดใช้
โปรแกรมอื่น ๆ  เช่น Facebook เว็บไซต์ต่าง ๆ  หรือเล่น
เกมส์ ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะผู้ที่สนใจจะท�าวิจัยค้นคว้า
ต่อเนื่องจากงานวิจัยขั้นนี้ ดังต่อไปนี้

2.1 ควรมีการศึกษากระบวนการที่จะคอย
ควบคุมผู้เรียนให้ท�ากิจกรรมในบทเรียนบนเว็บอย่าง
จริงจัง เนื่องจาก ผู้เรียนมีปัจจัยอื่นชักจูงความสนใจจาก
บทเรียน ท�าให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการท�ากิจกรรม
บนบทเรียนเท่าที่ควร

2.2 ควรมีการออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถกระตุ้นความสนใจของผู ้เรียนอย่าง
ตลอดเวลา ท้ังนี้เนื่องจากการเรียนผ่านเว็บเป็นการ
เรียนรายบุคคล ไม่มีอาจารย์ควบคุม ถ้าผู้เรียนไม่สนใจ
กระบวนการเรียนหรือเนื้อหาที่เรียน สิ่งที่ผู้เรียนจะได้คือ
การอ่านเนื้อหาและตอบเท่านั้น

2.3 เนื่องจากการวัดประเมินผล ให้ผู้เรียน
ท�าการทดสอบบนเวบ็ ผูเ้รยีนสามารถเปิดเนือ้หาจากหน้า
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เว็บต่าง ๆ ดูได้ แล้วน�ามาตอบค�าถาม ลักษณะดังกล่าว 
ท�าให้ไม่ทราบผลการเรียนรู้ที่แท้จริง ดังนั้นควรมีการ
พัฒนาวิธีการวัดผลที่สามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้

3. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 พบว่า  

E
1
 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการที่จะท�าให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู ้ ซึ่งได้มาจากกระบวนการท�ากิจกรรม

ระหว่างเรยีน ซึง่ผูเ้รยีนสามารถกลบัไปอ่านและท�าคะแนน
ใหม่ได้ คะแนนส่วนนี้ควรจะไม่แตกต่างจาก E

2
 แต่ผล

จากการศึกษา ผลแตกต่างจาก E
2
 เพราะเหตุใดผู้เรียน

ไม่ให้การสนใจในกระบวนการเรียนเท่ากับการวัดผลขึ้น
สุดท้าย (E

2
)
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชากฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค  

ซึ่งด�าเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (classroom action research) โดยประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) วิทยาลัยการ
สาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัชลบุร ีชัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 จ�านวน 35 คน ใช้แบบประเมนิการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่สองกลุม่สมัพนัธ์กนั (paired t-test) ผลการวจิยัพบว่าการใช้กระบวนการวจิยัปฎบิตักิารใน
ชัน้เรยีน โดยการศกึษาและวางแผน (plan) แล้วเลือกใช้เทคนคิการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัในการปฏบิตักิารสอน 
(act) ด้วยวิธีที่หลากหลาย แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอน (observe) ส่งผลให้คุณภาพการเรียน
การสอนดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ (p < 0.05) โดยผลประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเพิ่มขึ้น
จาก 65.69 คะแนน เป็น 82.66 คะแนน ซึ่งผลที่ได้จากการด�าเนินการตามวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสามารถ
น�าไปสูก่ารสะท้อนผล (reflect) เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาแผนการสอนของรายวิชากฎหมายและการคุ้มครองผูบ้ริโภค
ในปีการศึกษาต่อไป

คำาสำาคัญ: วจิยัปฏิบติัการในชัน้เรยีน/ การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเปน็ส�าคัญ/ วิชากฎหมายและการคุม้ครอง

ผู้บริโภค

*เภสัชกรช�านาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

**เภสัชกรช�านาญการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
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Abstract
The purpose of this research was to develop teaching and learning strategies of law and 

consumer protection course using a classroom action research consisting of 4 steps which are 
plan, act, observe, and reflect. The samples used in this research were 35 students of the 1st 
year technical pharmacy department of Sirindhron College of Public Health Chonburi in the 2012 
fiscal year. Data were collected from the student-centered teaching and learning questionnaire and 
analyzed by descriptive statistics, and paired t-test. The results showed that after implementing 
the classroom action research process and student-centered teaching techniques, the evaluation 
score was increased from 65.69 to 82.66. This can be concluded that a classroom action research 
using student-centered techniques significantly improve teaching and learning approaches 
(p < 0.05). Techniques employed in this research will be reflected and applied in the lesson plan 
of law and consumer protection course in order to improve the teaching and learning strategies 
for the next semester. 

Keywords: classroom action research, student-centered teaching and learning techniques, law 

and consumer protection course

บทนำา
การศึกษาไทยในปัจจุบันยังอยู่ในภาวะวิกฤต

ด้านคุณภาพ เน่ืองจากนักศึกษาไม่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
การจัดการเรียนการสอนยังเป็นแบบเดิมที่ยึดตัวครู
เป็นศูนย์กลางโดยผู้เรียนมีหน้าที่รับเนื้อหาความรู้ที่ครู
เป็นผู้มอบให้ (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2554) ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการถ่ายทอดเน้ือหา
สาระตามแบบเรียนหรือต�าราทีก่�าหนดไว้อย่างชดัเจนด้วย
วธีิการท่องจ�า โดยไม่เน้นกระบวนการให้ผูเ้รยีนได้พฒันา
ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น 
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท�าให้ผู้เรียนขาด
คุณลักษณะช่างคิด ช่างสงสัย และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
กับสภาพเหตุการณ์จริงได้ (ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2543; กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2555) 

วิชากฎหมายและการคุ ้มครองผู ้บริโภค ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข
ศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) เป็นวิชาชีพท่ีมีเนื้อหาวิชา

ค่อนข้างมาก ทัง้ยงัต้องอาศยัทกัษะการคดิวเิคราะห์และ
การประยุกต์ใช้ข้อกฎหมาย การเช่ือมโยงเหตุและผลได้
อย่างเป็นระบบ และการแปลความหมายข้อมูลเพ่ือน�า
ไปสู่การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงในชีวิตประจ�าวัน 
ซึง่พบว่าการจดัการเรยีนการสอนวชิาดงักล่าวในปัจจบัุน
ท่ีใช้การบรรยายร่วมกับกรณีศึกษาไม่ช่วยให้นักศึกษา
ตอบค�าถามที่อาศัยการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลัก
กฎหมายได้ดีเท่าท่ีควร โดยนักศึกษาท�าคะแนนสอบ
ข้อเขียนเฉลี่ยในหัวข้อพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาทได้เพียงร้อยละ 42.13 นอกจาก
นี้นักศึกษายังขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู ้และขาดการมส่ีวนร่วมในการอภปิรายกรณศีกึษา
ร่วมกนัในชัน้เรยีน ส่งผลให้นกัศกึษาขาดความเข้าใจและ
ไม่สามารถประยกุต์ใช้หลกักฎหมายในการตอบค�าถามได้

จากสภาพการเรยีนการสอนดงักล่าว ท�าให้ผูว้จิยั
เกิดแนวคิดท่ีจะแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้การวจิยัปฏบิตักิารในช้ันเรยีน ซึง่เป็นกระบวนการ
ท่ีนิยมใช้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะทางการศึกษา
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ของผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบโดยครทูีท่�าการสอนเป็นผูว้จัิย 
เนื่องจากเป็นผู้รับทราบปัญหา และสามารถวางแผนเพื่อ
แก้ปัญหาและพฒันาการเรยีนการสอนในสภาพการณ์จรงิ 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ซึ่งต้องอาศัยการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาต่างๆ  
ในห้องเรยีนทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยการวิจัยปฏบิตักิาร
ในชั้นเรียนสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
และน�าผลมาใช้ในการปรบัปรงุการเรียนการสอนเพือ่ให้มี
ประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้รยีน (พนินัทร์ 
คงคาเพชร, 2552) ทัง้นีก้ารวิจัยเชงิปฏบัิตกิารในช้ันเรยีน
มีกระบวนการในการด�าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (plan) การปฏิบัติตามแผน (act) การสังเกต 
การตรวจสอบผลจากการปฏิบัติ (observe) และการ
สะท้อนผล (reflect) ซ่ึงต้องพฒันาต่อเนือ่งกนัเป็นวงจร
ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988) 

ในส่วนของการวางแผน (plan) และปฏิบัติ
ตามแผน (act) ผู้วิจัยได้น�าเอาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (student-centered) 
มาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นจุดสนใจ (center of attention) 
หรือเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู ้ และให้ครูได้มีแนวทางในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของผูเ้รยีน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวสามารถช่วย
พัฒนาทักษะของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู ้ด ้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
(ทิศนา แขมมณี, 2553) ทั้งนี้การวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน 
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
(student-centered) เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอน จะช่วยแก้ปัญหาที่พบในช้ันเรียนวิชากฎหมาย
และการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดท�าแผนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนของวิชาดังกล่าวในปีการศึกษาต่อไป

วิธีการวิจัย
การด�าเนินการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียน (classroom action research) 
โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สงูสาธารณสขุศาสตร์ (เทคนิค
เภสชักรรม) วทิยาลยัการสาธารณสขุสรินิธรจงัหวดัชลบรุี 
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน
วิชากฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค และเข้าเรียนใน
วิชาดังกล่าวครบทั้ง 3 บท ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุ 
ท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พระราชบัญญัติอาหาร 
และพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง จ�านวนทั้งสิ้น 35 คน

ขั้นตอนการวิจัย
1. การวางแผน (plan) โดยท�าการวิเคราะห์

และส�ารวจปัญหา จากการให้ผู้สอนและผู้เรียนท�าแบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
และเก็บข้อมูลหลังจากการเรียนบทแรก เรื่อง พระราช
บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (แบบเดิม) หลังจากนั้น
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอน เพ่ือสรุปปัญหาท่ีพบ
ในการจัดการเรียนการสอน และวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาก่อนการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
โดยเลือกหัวข้อท่ีมีคะแนนถ่วงน�้าหนักตามความส�าคัญ
ของผู้ประเมินต�่ากว่า 3 แล้วเขียนความสัมพันธ์ของ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาโดยใช้ mind mapping 
พร้อมทั้งศึกษาข้อมูล และเลือกเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัมาใช้แก้ปัญหาตามสาเหตุ
ของปัญหาที่พบ 

2. การปฏิบัติตามแผน (act) โดยจัดท�า
แผนการสอน จ�านวน 2 บท คือ พระราชบัญญัติอาหาร 
และเครื่องส�าอาง ซึ่งเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (student-centered) 
และปฏิบัติการสอน ตามแผนการสอนที่จัดท�าไว้

3. การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
แผน (observe) ให้ผู้สอนและผู้เรียนท�าแบบประเมิน
เช่นเดียวกับขั้นตอนการวิจัยข้อ 1 โดยเก็บข้อมูลหลัง
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จากเรียนอีก 2 บท คือ พระราชบัญญัติอาหาร และ
พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง หลังจากนั้นน�าผลประเมิน
การสอนมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากขั้นตอนการวิจัย
ข้อ 1 

4. การสะท้อนผล หรือการสะท้อนความคิด 
(reflect) มีการน�าผลที่ได้จากการปรับปรุงแผนการ
สอนส�าหรับพระราชบัญญัติอาหาร และพระราชบัญญัติ
เครื่องส�าอาง มาสรุปผลการด�าเนินการกับอาจารย์
ผู้สอนร่วม และผู้บริหาร เพื่อพิจารณาวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิชากฎหมายและการ
คุ้มครองผู้บริโภคในปีการศึกษาต่อไป

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้

เรียนเป็นส�าคัญจากวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคญัของกฤษณา คดิดี (2547) แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการ
เรียนรู้จ�านวน 7 ข้อ 2) องค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้น
จ�านวน 6 ข้อ 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนรู้
จ�านวน 15 ข้อ และ 4) องค์ประกอบด้านผลผลิตของ
การเรียนรู้จ�านวน 7 ข้อ รวมทั้งหมด 35 ข้อ ลักษณะ
ค�าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ค�าตอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
การคดิคะแนนแต่ละองค์ประกอบ และภาพรวม 

จะต้องก�าหนดน�้าหนักความส�าคัญของผู้ประเมินแต่ละ
แหล่ง ส�าหรับงานวิจัยนี้มีผู้ประเมินจาก 2 แหล่ง คือ 
ผู้สอน และผู้เรียน เมื่อเทียบสัดส่วนน�้าหนักความส�าคัญ
ของผู้ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญจากการศึกษาของกฤษณา คิดดี (2547) ระหว่าง
ผูส้อนและผูเ้รยีน ทัง้กรณผีูป้ระเมนิ 5 แหล่ง และ 6 แหล่ง 
จะได้สัดส่วนคือ 34 : 22 และ 31 : 21 ดังนั้นในงาน
วิจัยนี้ผู ้วิจัยจึงใช้ร้อยละของน�้าหนักความส�าคัญของ 
ผูป้ระเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั
คือ ผู้สอน : ผู้เรียน เท่ากับ 60 : 40 แล้วจึงน�าคะแนนที่
คิดตามค่าน�้าหนักความส�าคัญของผู้ประเมินการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมาพิจารณา โดย
เกณฑ์ในการพิจารณาว่าผูส้อนมกีารจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั (กฤษณา คดิด,ี 2547) คอืจะต้อง
มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จากสเกล 5 ระดับ หรือคะแนน
เกณฑ์การประเมินท่ีถือว่าผ่านเกณฑ์ภาพรวมคือร้อยละ 
70 ส�าหรับคะแนนเกณฑ์ที่ถือว่าผ่านแต่ละองค์ประกอบ 

เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ก่อน (pretest) และหลัง (posttest) 
การใช้กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารในช้ันเรยีน โดยใช้สถติิ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียสองกลุ่ม
สัมพันธ์กัน (paired t-test)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
นักศึกษาชั้นป ี ท่ี  1 รุ ่น ท่ี  23 หลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สงูสาธารณสขุศาสตร์ (เทคนคิ
เภสัชกรรม) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายและการ
คุ้มครองผู้บริโภค ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 เป็นเพศชาย 9 คน และเพศหญิง 26 คน รวม
ทั้งหมด 35 คน 

ข้อมูลจากการดำาเนินการวิจัยตามรูปแบบ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

1. การวางแผน (plan)
การประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ ก่อนการใช้กระบวนการ วิจัยปฏิบัติ
การในชั้นเรียน พบว่าผลการประเมินในภาพรวมไม่ผ่าน
การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า
มีเพียงองค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้นของการเรียนรู้
เท่านัน้ทีผ่่านการประเมนิ ส่วนอกี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม/บรรยากาศของการ
เรียนรู้ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนรู้ และองค์
ประกอบด้านผลผลิตของการเรียนรู้ ไม่ผ่านการประเมิน 
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ก่อนการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน (n = 35)

องค์ประกอบด้าน คะแนนเต็ม
คะแนนถ่วง

น้�าหนัก

คะแนนที่ถือว่า

ผ่านเกณฑ์
คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วง

น้�าหนักที่ได้
ผลสรุป

1.สภาพแวดล้อม/บรรยากาศของการเรียนรู้ 35 9 6.3 21.52 5.54 ไม่ผ่าน

2.ปัจจัยเบื้องต้นของการเรียนรู้ 30 25 17.5 21.41 17.85 ผ่าน

3.กระบวนการเรียนรู้ 75 48 33.6 50.61 32.38 ไม่ผ่าน

4.ผลผลิตของการเรียนรู้ 35 18 12.6 19.28 9.92 ไม่ผ่าน

รวม 175 100 70.0 112.82 65.69 ไม่ผ่าน

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ซึ่งอ้างอิงจากผลการประเมินในตารางที่ 1 สามารถแสดงเป็นความสัมพันธ์

ระหว่างปัญหาและสาเหตุของปัญหาแบบ mind mapping ได้ดังรูปที่ 1

 ขาดการแนะแนวทางในการค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การเตรียมแหล่งข้อมูล

ในการแสวงหาความรู้* 

ขาดการประเมินผลท่ี
หลากหลาย* ครูผู้สอน 

ขาดการใช้รูปแบบการสอนท่ีคํานึงถึง
ความแตกต่าง/ความถนัดของผู้เรียน 

นักศึกษาขาดความเข้าใจ ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายในการตอบคําถาม 

(ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
เชื่อมโยงเหตุผลอย่างเป็นระบบ 

ผู้เรียน 

มีความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นไม่เพียงพอ** 

ขาดทักษะการคิดและ
การแสวงหาความรู้** 

ขาดความกระตือรือร้น
และการมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อม/

บรรยากาศการเรียนรู้ 

การจัดมุมสื่อการเรียนรู้** 

การจัดกลุ่มผู้เรียนไม่เหมาะสม* 

การจัดห้องเรียน และการใช้
ห้องเรียนไม่เหมาะสม 

ภาพที่ 1 Mind mapping แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุของปัญหานักศึกษา 

ขาดความเข้าใจและไม่สามารถประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายในการตอบค�าถามได้  

(** มีคะแนนเฉลี่ยต่�ากว่า 2 คะแนน, * มีคะแนนเฉลี่ยต่�ากว่า 2.5 คะแนน)
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จากผลการวิเคราะห์ปัญหา ดงัรปูที ่1 ผูวิ้จัยได้ท�าการศกึษาข้อมูลและเลอืกเทคนคิการจดัการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัมาใช้แก้ปัญหาตามสาเหตขุองปัญหาท่ีพบ โดยเลอืกวธิกีารจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ แบบอภิปราย แบบเน้นปฏิสัมพันธ์ และแบบ
แบ่งกลุ่มท�างาน (ทิศนา แขมมณี, 2551; อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2546) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที ่2 สาเหตขุองปัญหานกัศกึษาขาดความเข้าใจ ไม่สามารถประยกุต์ใช้ข้อกฎหมายในการตอบค�าถามและการ

เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

สาเหตุของปัญหา เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

1. การเตรียมแหล่งข้อมูลในการแสวงหา

ความรู้ไม่เพียงพอ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

- โดยการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เช่น สื่อมัลติมีเดีย และสิ่งพิมพ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อประกอบการเรียนรู้ควบคู่ไปกับต�าราและกรณี

ศึกษา รวมทั้งให้ข้อมูล และแนะแนวทางการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่

เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ของ อย. และส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น

2. ขาดการแนะแนวทางในการค้นคว้า

หาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. ขาดการประเมินผลที่หลากหลาย จัดให้มีการประเมินเพิ่มเติม เป็นการประเมินให้คะแนนกรณีศึกษาของครูผู้สอน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างกลุ่มนักศึกษา และการให้คะแนนความร่วมมือ

ภายในกลุ่มนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลจากชิ้นงานรายบุคคลด้วย

4. ขาดการใช้รูปแบบการสอนที่ค�านึงถึง

ความแตกต่าง/ความถนัดของผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

- โดยท�าการแบ่งกลุ่มนักศึกษาใหม่ ให้แต่ละกลุ่มมีการคละกันระหว่างนักศึกษาที่

มีผลการเรียนดี ปานกลาง และต่�า เพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ ช่วยแก้ปัญหา และ

พัฒนาซึ่งกันและกัน 
5. การจัดกลุ่มผู้เรียนไม่เหมาะสม

6. การจัดห้องเรียนไม่เหมาะสม มีการจัดกลุ่มย่อย โดยใช้เก้าอี้และโต๊ะที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างสะดวก

7. การจัดมุมสื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท�างาน

- โดยมีการวางแผนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลจากเวบไซต์ของ อย.  

เพื่อท�าการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างเครื่องส�าอางหรืออาหารที่มีการโฆษณา

เกินจริงไว้ในห้องเรียน 

8. มีความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นไม่เพียงพอ การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม

- โดยการให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มท�าการสืบค้นโฆษณาอาหารหรือเครื่องส�าอางที่สงสัย

ว่ามีการกระท�าผิด จากสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์และอินเตอร์เนต เพื่อ

น�ามาอภิปรายเป็นกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียนว่ามีการกระท�าผิด พรบ.อาหาร/ 

เครื่องส�าอาง มาตราใด

9. ขาดทักษะการคิดและการแสวงหา

ความรู้ 

10. ขาดความกระตือรือร้นและ

มีส่วนร่วม 

การจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายและเน้นการปฏิสัมพันธ์

- โดยแบ่งกรณีศึกษาให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ แล้วให้น�าเสนอร่วมกันในห้องเรียน 

โดยให้กลุ่มอื่นๆ เป็นผู้ฟังและร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งจัดให้มีการ

ประเมินให้คะแนนภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มด้วย
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2. การปฏิบัติตามแผน (act) 
โดยจดัท�าแผนการสอนซึง่ใช้เทคนคิตามทีศ่กึษา

ไว้ในตารางที่ 2 และด�าเนินการสอนตามแผนดังนี้
2.1 แผนการสอนหวัข้อพระราชบญัญัตอิาหาร

2.1.1 บรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมายมา

ตราส�าคญัๆ ตามพระราชบัญญัตอิาหาร เช่น ฉลากอาหาร 

การโฆษณาอาหาร และบทลงโทษเมื่อมีการกระท�าผิด

พระราชบัญญัติอาหาร เป็นต้น (10 นาที)

2.1.2 บรรยายแบบมีส่วนร่วม โดย

ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียหรือวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การกระท�าความผิดพระราชบัญญัติอาหาร และให้

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่ามีการกระท�าผิดอย่างไร 

(10 นาที)

2.1.3 แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามระดับผล

การเรียน โดยคละนักศึกษาท่ีผลการเรียนดี ปานกลาง 

และต�่าให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จ�านวนกลุ่มละ 6 คน 

2.1.4 ให้นักศึกษากลุ ่มย่อยร่วมกัน

อภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท�าผิดตามพระราช

บัญญัติอาหาร กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยเลือกเรื่องที่กลุ่ม

ตนเองสนใจ ครูผู้สอนท�าหน้าที่เสนอแนะแนวทางในการ

วเิคราะห์การกระท�าผดิจากกรณีศกึษาตวัอย่าง (30 นาท)ี

2.1.5 กลุ่มย่อยน�าเสนอกรณีศึกษาของ

กลุ่มตนเองในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนและกลุ่มย่อยอื่นๆ  

ช่วยกนัอภปิรายและซักถาม (กลุม่ละ 8 นาท ีรวมเป็น 48 นาท)ี 

2.1.6 ครผููส้อนสรปุกรณีศกึษา (12 นาที)

2.1.7 ครูผู้สอนแนะน�าแหล่งค้นคว้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าผิดพระราชบัญญัติอาหารและ

เครื่องส�าอาง เช่น เวบไซต์ หรือแผ่นพับ และวารสารของ 

อย. และส�านักงานคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ให้นกัศกึษา

ทราบ (5 นาที)

2.1.8 ครูผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

ท�าการสืบค้นโฆษณาอาหารเสริมหรือเครื่องส�าอางท่ี

สงสัยว่ามีการกระท�าผิด จากสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ 

สิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต เพื่อน�ามาอภิปรายเป็นกรณี

ศึกษาร่วมกันในชั้นเรียนครั้งต่อไปว่ามีการกระท�าผิด 

พรบ.อาหาร/เครื่องส�าอาง อย่างไรบ้าง (5 นาที)
2.2 แผนการสอนหัวข้อพระราชบัญญัติ

เครื่องส�าอาง

2.2.1 บรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมาย

มาตราส�าคัญๆ ตามพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง เช่น 

ฉลาก การโฆษณาเครื่องส�าอาง และบทลงโทษเมื่อมี

การกระท�าผิดพระราชบัญญัติเคร่ืองส�าอาง เป็นต้น 

(10 นาที)

2.2.2 ให้นักศึกษาน�าเสนองานที่ท�าการ

สืบค้นโฆษณาอาหารเสริมหรือเคร่ืองส�าอางท่ีสงสัยว่ามี

การกระท�าผดิ และร่วมกนัอภปิรายในชัน้เรยีน (10 นาท)ี 

2 . 2 . 3  ค รู ผู ้ ส อ น น� า เ ส น อ ก ร ณี

ศึกษาตัวอย ่างโดยใช ้คลิปวิดีโอท่ีมี เนื้อหาเกี่ยวกับ

การกระท�าความผดิพระราชบญัญัติเครือ่งส�าอาง (10 นาท)ี

2.2.4 ให้นักศึกษากลุ ่มย่อยร่วมกัน

อภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท�าผิดตามพระราช

บญัญตัเิครือ่งส�าอาง กลุม่ละ 1 เรือ่ง โดยเลอืกเรือ่งทีก่ลุม่

ตนเองสนใจ ครูผู้สอนท�าหน้าที่เสนอแนะแนวทางในการ

วเิคราะห์การกระท�าผดิจากกรณศีกึษาตวัอย่าง (30 นาที)

2.2.5 กลุ่มย่อยน�าเสนอกรณีศึกษาของ

กลุม่ตนเองในชัน้เรยีน โดยครผููส้อนและกลุม่ย่อยอืน่ๆ ช่วย

กนัอภปิรายและซักถาม (กลุม่ละ 8 นาที รวมเป็น 48 นาที) 

2.2.6 ครผููส้อนสรปุกรณศีกึษา (12 นาท)ี

2.2.7 ครูผูส้อนแนะน�าให้นักศกึษาแต่ละ

กลุ่มท�าการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารและ

การแสดงฉลากอาหารและเคร่ืองส�าอางท่ีถูกต้องเพ่ือน�า

มาจัดบอร์ดเป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไป
3. การสงัเกตผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามแผน 

(observe) 
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ หลังการใช้กระบวนการ วิจัยปฏิบัติ
การในชั้นเรียน พบว่าทุกองค์ประกอบผ่านการประเมิน 
ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลสรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ หลังการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติ

การในชั้นเรียน (n = 35)

องค์ประกอบด้าน คะแนนเต็ม
คะแนนถ่วง

น้�าหนัก

คะแนนที่ถือว่า

ผ่านเกณฑ์
คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วง

น้�าหนักที่ได้
ผลสรุป

1. สภาพแวดล้อม/บรรยากาศของการเรียนรู้ 35 9 6.3 29.70 7.64 ผ่าน

2. ปัจจัยเบื้องต้นของการเรียนรู้ 30 25 17.5 26.04 21.68 ผ่าน

3. กระบวนการเรียนรู้ 75 48 33.6 62.87 40.24 ผ่าน

4. ผลผลิตของการเรียนรู้ 35 18 12.6 25.46 13.10 ผ่าน

รวม 175 100 70.0 144.07 82.66 ผ่าน

เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างก่อนกับหลังการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่า 

ผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัดขีึน้อย่างมนียัส�าคญั รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4

ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ระหว่างก่อนกบัหลงัการ

ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (n = 35)

x `D S.D.
d

t p

ก่อนการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 65.687
16.974 3.626 27.698 0.000

หลังการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 82.661

หมายเหต:ุ S.D.
d
 = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ

ผลการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ส�าคญัระหว่างก่อนกบัหลงัการใช้กระบวนการวิจัยปฏบิตัิ

การในชั้นเรียน
4. การสะท้อนผล หรือการสะท้อนความคิด 

(reflect) 
โดยน�าผลการประเมินที่ได้จากการปรับปรุง

แผนการสอน และเทคนิควิธีที่ใช้ในการด�าเนินการ
ส�าหรับพระราชบัญญัติอาหาร และพระราชบัญญัติ
เคร่ืองส�าอาง มาสรปุผลให้อาจารย์ผูส้อนร่วมและผูบ้รหิาร
ฟัง เพื่อน�ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่อง
พระราชบญัญตัคุ้ิมครองผูบ้รโิภค ยา อาหาร เครือ่งส�าอาง 
เคร่ืองมอืแพทย์ และสถานพยาบาล ของวิชากฎหมายและ
การคุ้มครองผู้บริโภคในปีการศึกษาต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการเรียนหลัก

ของนักศึกษาก่อนการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนคือ นักศึกษาขาดความเข้าใจ ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อกฎหมายในการตอบค�าถามได้ ท�าให้
นักศึกษาท�าคะแนนสอบได้เพียงร้อยละ 42.13 ในหัวข้อ
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบเดิมคือ
การบรรยายร่วมกบัการอภปิรายกรณศึีกษา นอกจากนีย้งั
พบว่าวธิกีารสอนดงักล่าวยงัส่งผลให้นักศกึษาขาดความ
กระตอืรือร้นและการมส่ีวนร่วมในการเรียนรู้ด้วย ซึง่ผูว้จิยั
ได้น�ากระบวนการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรียน (classroom 
action research) มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใน
ขัน้ตอนของการวางแผน (plan) ผูวิ้จยัได้ท�าการวเิคราะห์
ปัญหาโดยใช้แบบประเมนิการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
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ผูเ้รียนเป็นส�าคญัของกฤษณา คิดด ี(2547) พบว่าปัญหา
ด้านสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนรู้มีสาเหตุหลัก
จากการจัดมุมสื่อการเรียนรู้และการจัดกลุ่มผู้เรียนไม่
เหมาะสม ปัญหาด้านกระบวนการเรียนรู้มีสาเหตุหลัก
จากการขาดการประเมินผลท่ีหลากหลายจากครูผู้สอน
และการเตรยีมแหล่งข้อมลูในการแสวงหาความรู ้ส�าหรบั
ปัญหาด้านผลผลติของการเรยีนรู้มสีาเหตหุลกัมาจากการ
ที่ผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานและทักษะการคิด ตลอดจน
กระบวนการแสวงหาความรู้ 

ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นแนวทางในการจัดท�าแผนการ
สอนและปฏิบัติการสอน (act) ซึ่งในขั้นตอนการสังเกต
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอน (observe) หลัง
จากการใช้เทคนิคดังกล่าวด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย 
ได้แก่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคโนโลย ีการจัดการเรยีน
การสอนแบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มท�างาน แบบอภิปราย
และเน้นการปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับการจัดให้มีการประเมิน
เพ่ิมเติม พบว่าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้
ยังพบว่านักศึกษาให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายกรณีศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถท�า
คะแนนสอบเฉลี่ยในหัวข้อพระราชบัญญัติอาหารและ
พระราชบัญญัติเครื่องส�าอางได้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 51.20 

การเลอืกใช้วธิกีารจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยี 
ทั้งแบบมัลติมีเดีย สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจ
และเพิ่มประสบการณ์ได้มากขึ้น โดยนักศึกษามีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากเทคโนโลยีนั้นๆ เนื่องจากมี
ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว ประกอบการบรรยายอย่างชดัเจน 
ซึง่มผีลให้นักศกึษามคีวามเข้าใจทีด่ ีและสนุกกับการเรยีน
มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรู ้เป็นการกระตุน้ให้
นกัศกึษาสนใจทีจ่ะค้นคว้าเพิม่เตมิจากแหล่งค้นคว้าท่ีครู
ผู้สอนแนะน�าในรูปของสื่อมัลติมีเดีย วีดีโอ และเว็บไซต์ 
มากกว่าจากต�าราและหนังสือ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ  

ในการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาแล้วน�ามาอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน จัดเป็นการจัดการเรียนการสอน
ทางอ้อม (indirect instruction) ซ่ึงช่วยให้นักศึกษา
มีการเพิ่มพูนทักษะในการคิดและการแสวงหาความรู้ได้
มากขึ้น โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานเดิมจากการเรียนใน
ห้องเรียน (ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์, 2553) 

การเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือและแบบปฏิสัมพันธ์ โดยการจัดแบ่งกลุ ่ม
นักศึกษาให้มีการคละกันระหว่างนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดี ปานกลาง ต�่า และมีความสามารถที่แตกต่างกัน
อยูใ่นกลุม่เดยีวกนั เป็นการช่วยให้นกัศกึษาได้ช่วยเหลอื 
เรยีนรู ้และแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั นอกจากนีย้งั
จดัให้มกีารประเมินความสามารถของสมาชกิภายในกลุม่
ตนเอง และประเมนิให้คะแนนการอภปิรายในชัน้เรยีนจาก
ครูผู้สอนและจากสมาชิกกลุ่มอ่ืนด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎ ีConstructivism ท่ีกล่าวว่าการเรยีนรูเ้กดิขึน้จาก
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) กล่าว
คือ การที่ผู้เรียนได้ท�างานร่วมกับผู้อื่น จะเป็นการเปิด
โอกาสให้ได้ท�าความเข้าใจกับแนวคิดต่างๆ และท�าให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเป็นผู้ประเมินความเข้าใจของตนเอง
ด้วย (Lunenberg, 1998) 

การเลือกใช้วิธีการเรียนการสอนแบบอภิปราย 
โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษารับผิดชอบอภิปรายกรณีศึกษา
ท่ีตนเองสนใจกลุ่มละ 1 เร่ืองและจัดให้มีการน�าเสนอ
พร้อมอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันในช้ันเรียน  
จดัเป็นการเพิม่การมส่ีวนร่วมของนกัศึกษาในการจดัการ
เรียนการสอน และช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีมีแนวคิดว่า การเรียนรู้น้ันต้อง
ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม ศนูย์กลางการเรยีนรูอ้ยูท่ี่ผูเ้รยีน โดย
มีครูเป็นผู้จัดการให้เกิดการเรียนรู้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2547) นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นอีกด้วย (วิชุดา ค�าดี 
และปริญญา ทองสอน, 2553)
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การใช้กระบวนการวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน 
โดยการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน (plan) แล้วเลือก
ใช้เทคนิคการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั 
ในการปฏิบัติการสอน (act) แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติการสอน (observe) สามารถช่วยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนวิชากฎหมายและการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคได้ โดยนักศึกษาสามารถประยกุต์ใช้ข้อกฎหมาย
ในการตอบค�าถามเชงิวเิคราะห์ได้ดขีึน้ ตลอดจนให้ความ
สนใจในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณี
ศึกษาเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผลที่ได้จากการด�าเนินการตาม
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้น�าไปสะท้อน 
(reflect) ให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนและผู้บริหารรับทราบ 
โดยน�าเอาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคญัมาใช้ปรบัปรงุและพฒันาแผนการสอนปรับปรงุ
ของวิชากฎหมายและการคุม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่ใช้ปฏบิตัิ
การสอนในปีการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ครูผู ้สอนควรจัดท�าสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เพ่ือเพิ่มความหลากหลายในการท�ากรณี
ศึกษา เพราะจากการสังเกตพบว่า เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสนใจให้กับ
นักศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ข้อจำากัดในการวิจัย
เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจ�านวนน้อยและ

มีความหลากหลาย จึงไม่สามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษา
เป ็นกลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมเพื่อด�าเนินการ
ศึกษาเปรียบเทียบได้ ท�าให้ต้องด�าเนินการวิจัยโดย
เปรียบเทียบจากคะแนนประเมินการจัดการเรียนการ
สอนก่อนและหลังการใช้กระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน
ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�าคัญ (student-centered) จากนักศึกษาคนเดียวกัน 
ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางสถิติ และ
ลดตัวแปรกวนที่เกี่ยวกับความแตกต่างของนักศึกษาได้ 
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วิถีชีวิตและแนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก*

Life Style and Guidelines for Well Being of The Elderly  

in the Eastern Region 

พรทิพย์ สุขอดิศัย** 

ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ*** 

ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์****

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะของผู้สูงอายุ วิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะและแนวทางการ

มีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก เก็บข้อมูลโดย 1) การส�ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุในภาคตะวันออก จ�านวน 
384 คน 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะเหมาะสมมากท่ีสุดในภาคตะวันออก จ�านวน 11 คน และ 
3) การสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสขุ ผู้สงูอายุ นักการศกึษาสาธารณสขุงานสร้างเสรมิสขุภาพ แพทย์ผูร้บัผดิชอบงานสร้างเสรมิสขุภาพ จ�านวน 
10 คน

ผลการวิจัยพบว่า
1. สขุภาวะของผูส้งูอายุในภาคตะวันออกโดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายข้อ โดย

เรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย อนัดบัแรก ได้แก่ สขุภาวะด้านจติวญิญาณ รองลงมา ได้แก่ สขุภาวะด้านสงัคม สขุภาวะ
ด้านจิตใจ และสุขภาวะด้านร่างกาย รวมทั้งสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 84.15

2. วถิชีวีติของผูส้งูอายทุีม่สีขุภาวะในภาคตะวนัออก ประกอบด้วย 1) การอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่ ีคอื มสีถาน
บริการสุขภาพและเจ้าหน้าที่ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัย มีแหล่งอาหารในชุมชนท่ีสะอาดปลอดภัย  
มีบ้านพักอาศัยที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนที่เหมาะสม มีการจัดการน�้าดื่มน�้า
ใช้ที่สะอาดปลอดภัย และการอยู่ในอากาศปราศจากมลพิษ 2) มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 3) มีการออกก�าลังกาย 
4) โภชนาการ คือ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ครบ 3 มื้อ ปริมาณพอเหมาะ ผักและผลไม้เป็นประจ�า และ
หลีกเล่ียงอาหารท่ีให้โทษ 5) มกีารจัดการความเครียด คือ มกีารมองโลกในแง่ดแีละมอีารมณ์ขนั ท�างานอดเิรกและใช้
หลักธรรมเป็นทีพ่ึง่ทางใจ 6) มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครวัและในสงัคมทีด่ ี7) มจีติวญิญาณทีม่เีป้าหมาย 
คือ การที่ได้ดูแลลูกหลาน การเห็นคุณค่าในตนเองและการมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และ 8) ภูมิปัญญาและ
วิถีชีวิต คือ บริโภคสมุนไพร บริโภคอาหารพื้นบ้าน ปรุงอาหารด้วยตนเอง และอยู่ในธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์

3. แนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก ประกอบด้วย 1) ระดับบุคคล ควรมีพฤติกรรม
สุขภาวะ คือ มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี หาความรู้ในการดูแลสุขภาพ ครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการดูแล 

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

***ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ควรออกก�าลังกายในชีวิตประจ�าวัน มีการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณพอเหมาะในแต่ละมื้อ เน้นปลา ผัก 
ผลไม้ทกุวัน หลกีเลีย่งอาหารให้โทษ น�าธรรมมะเป็นทีพ่ึง่ทางใจ มกีารสร้างสมัพนัธภาพท่ีดท้ัีงในครอบครวัและชมุชน 
เห็นคุณค่าในตนเองที่ท�าประโยชน์ให้กับครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ควรมีการใช้ภูมิปัญญาสมุนไพร บริโภค
อาหารพืน้บ้าน ปรงุอาหารด้วยตนเอง อยูใ่นธรรมชาตอิากาศบรสิทุธิแ์ละการท�ากจิวตัรประจ�าวนัด้วยตนเอง 2) ระดบั
ชุมชนควรมีการด�าเนินการ คือ การจัดสถานที่ออกก�าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน การจัดกลุ่มจัดการขยะ
ที่น�ามาใช้ใหม่ การจัดให้มีชมรมส่งเสริมสุขภาพ ชมรมจิตอาสา ชุมชนต้นแบบด้านภูมิปัญญาสมุนไพรและวิถีชีวิต
แบบธรรมชาติพื้นบ้าน และ 3) ระดับหน่วยงาน ควรด�าเนินการ คือ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัคซีนสร้าง
ภมิูคุม้กนัโรคทีค่รอบคลมุประชาชนทกุวัยและโรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ�า้ กระทรวงศกึษาธกิารควรมกีารด�าเนนิการในเรือ่ง
การส่งเสริมด้านโภชนาการทุกสถานศึกษา และกรมสุขภาพจิตควรมีนโยบายการจัดพยาบาลสุขภาพจิตระดับต�าบล 
ด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกวัย

คำาสำาคัญ: สุขภาวะ/ ผู้สูงอายุ

Abstract
The purposes of this research were to investigate the level of well-being, lifestyle of the 

healthy elderly and to propose a guideline for the healthy elderly in the eastern region of Thailand. 
Data were collected by a questionnaire assessing well-being status of 384 elders in the eastern 
region. Eleven healthy elders were in-depth interviewed, and 10 experts consisting of health 
promotion personnel, health volunteers, the elderly, educators, and physicians working in health 
promotion field were interviewed using focus group approach. 

The results were as follows:
1. The overall of well-being status of the elderly in the eastern region was at a high level. 

Concerning each dimension, the results showed that the spiritual well-being dimension was in 
the highest level, followed by social well-being, psychological well-being, physical well-being, and 
environment well-being, respectively.

2. Lifestyle of the healthy elderly in the eastern region consisted of; 1) living in good 
environment, such as accessibility to health promotion services for all aged-groups provided by 
health personnel; safety and clean food resources; comfortable, clean and safety housing; appropriate 
waste disposal system in community; clean water supply; and fresh air without pollution; 2) having 
responsibility to their health; 3) practicing regular exercise; 4) selecting good nutrition in terms 
of appropriateness in volume and quality of various kinds of food, especially fruits and vegetable 
as well as avoiding unhealthy food; 5) having effective stress management with positive thinking 
and using sense of humor, spending time on leisure, practicing based on religious doctrines; 
6) good relationship with family and other people; 7) purposive spiritual needs, such as taking care 
of grand-children, high self-esteem and strongly believe in religions and; 8) using local wisdom 
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to promote health, such as using herbs, consuming local food cooked by themselves and living in 
unpolluted environment.

3. A guideline for the healthy elderly in the eastern region composed of three levels. Firstly, 
the individual level, the elderly should perform health behaviors, including annual physical check-
up, seeking information about health care practice, support from their family members, daily 
exercise, good nutrition Consumption habits, adequate nutrition for community dwelling in each 
meal with a lot of fish, vegetable, and fruits, avoiding unhealthy food, practicing religious activity, 
building good relationships within family and community, and understanding their own value 
distributed to the family and community. In addition, the elderly should use the local wisdom to 
promote health, eat local food, cook for themselves, stay in the environment with fresh air, and 
perform daily activity by themselves. Secondly, at the community level, in their community, the 
elderly should have a place to do exercise, recreational area, a group of people managing waste 
disposal and reuse, management of health promotion clubs, volunteer association, community 
model for the local wisdom practice and natural way of life. The last was the organizational 
level. In order to promote health for the elderly, the Ministry of Public Health should set policies 
to provide immunization covering all age groups of population and also have policies to prevent 
newly emerged diseases. Moreover, the Ministry of Education should set policies to promote 
healthy food in school. Furthermore, the Department of Mental Health, Ministry of Public Health 
should set policies to provide mental health nurses to sub-districts to promote mental health for 
all age groups of people. 

บทนำา
ป ัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีประชากร

ผู ้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้นอย ่างรวดเร็วจนเข ้าสู ่สั งคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพ
สังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการ
จดัสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสงัคมของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว ส�าหรับในประเทศไทยประชากร
สูงอายุ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน
การส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรสูงอายุ
ของประเทศไทยมีถึงประมาณ 7 ล้านคน คิดเป็นเกือบ
ร้อยละ 11 ของประชากรทัง้ประเทศทีม่อียูป่ระมาณ 65.6 
ล้านคน แสดงให้เห็นชัดว่าสังคมไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมสูง
วยัแล้ว นอกจากน้ีอายุเฉลีย่ของผูส้งูอายมุแีนวโน้มสงูขึน้  

ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 69.6 ปี ผู้หญิง มีอายุเฉลี่ย 76.9 ปี 
(สถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2555) การมีผู้สูงอายุจ�านวนมากขึ้นและอายุยืนเกิด
ผลกระทบทั้งในด้านสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเองและ
ปัญหาสังคมทั้งสองปัญหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยที่
ผู้สูงอายุมีชีวิต ประจ�าวันที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใน
สังคมได้ การท�างานที่เป็นบทบาทของหัวหน้าครอบครัว 
การติดต่อกับเพ่ือนบ้านหรือบุคคลท่ัวไปได้ การท�างาน
บ้านต่างๆ เมื่อมีปัญหาสุขภาพหรือความเสื่อมโทรม
ของร่างกายเกิดขึ้นจะไม่สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ หรือ
เข้าสังคมได้เหมือนเดิม ผู ้สูงอายุจะพบการเจ็บป่วย
เฉียบพลันต้องได้รับการรักษาทันท่วงทีได้แก่การบาด
เจ็บต่าง ๆ ส�าหรับปัญหาสุขภาพท่ีส�าคัญหนึ่งคือโรค
เรือ้รงัพบว่าผูส้งูอาย ุมโีรคเรือ้รงัร้อยละ 50.97 ในปี พ.ศ. 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 93

2548 และร้อยละ 56.35 ในปี พ.ศ. 2550 (ส�านักสถิติ
เศรษฐกิจสังคมและประชามติ, 2550, หน้า 25) ซึ่งมี
ระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไปขึ้นกับพฤติกรรมใน
การรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
และการขาดการออกก�าลงักายซึง่สมัพนัธ์กบัจ�านวนของ
โรคที่เป็นโดยโรคที่พบในผู้สูงอายุ ได้แก่ ความดันโลหิต
สงู ข้อเสือ่ม เบาหวาน ภาวะไขมนัในเลอืดสงู โรคกระเพาะ
อาหาร (อุทัย สดุสขุ และคณะ, 2552) รวมทัง้ปัญหาด้าน
ร่างกายที่ไม่สามารถท�างาน ท�ากิจวัตรในชีวิต ประจ�าวัน
ได้จากการเคลือ่นไหวของร่างกายทีช้่าลง ด้านจิตใจได้แก่ 
การขาดความเช่ือม่ัน การมคีวามเครียด การนอนไม่หลบั  
การพยายามฆ่าตัวตาย และด้านสังคมพบว่าความ
สัมพันธ์ในครอบครัวเลวลง การแยกจากครอบครัวของ
ลกูหลานท�าให้ผูส้งูอายุต้องอยู่ตามล�าพงั (Arokiasamy, 
1997, p. 231; ชื่นฤทัย กาญจนจิตราและคณะ, 2553, 
หน้า 98-99) จากข้อมูลที่กล่าวมาเป็นปัญหาส�าคัญใน
การที่จะต้องส่งเสริมสุขประชาชนเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่
สุขภาพดี ซึ่งมีสถิติข้อมูลการทะเบียนกรมการปกครอง
ปี พ.ศ. 2554 พบว่า ภาคตะวันออกมีประชากรผู้สูงอายุ
จ�านวน 530,695 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 ของประชากร
ผูสู้งอายทุัง้ประเทศ ผูส้งูอายชุายอายเุกนิค่าเฉลีย่จ�านวน 
100,047 คน ผู้สูงอายุหญิงอายุเกินค่าเฉลี่ยจ�านวน 
82,367 คน และมอีายเุกนิ 100 ปี ถงึจ�านวน 1,109 คน 
(ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2554) แสดงให้เหน็ว่าประชากร
ผู้สูงอายุในภาคตะวันออกโดยส่วนใหญ่มีสุขภาพดีและ
มอีายยุนื สอดคล้องกบัการศกึษาของป่ินนเรศ กาศอดุม, 
คณิสร แก้วแดงและ ธัสมน นามวงษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก พบว่า
ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ย 69.12 ปีและมีโรคประจ�าตัวเพียง
ร้อยละ 30.80 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติประชากรผู้สูง
อายท้ัุงประเทศพบในปี 2550ทีม่โีรคประจ�าตวัร้อยละ 56 
.35 (ส�านักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ, 2550, 
หน้า 25) ซ่ึงเป็นข้อมูลส�าคัญที่ยืนยันว่าผู้สูงอายุใน
ภาคตะวันออกส่วนใหญ่มีสุขภาพดี จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตและแนวทาง

การมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกว่า มีการ
ด�าเนินชีวิตต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุอย่างไร ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
น�าองค์ความรู้เหล่านั้นมาส่งเสริมให้ประชาชนได้น�าไป
ปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาวะต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสุขภาวะของผู ้สูงอายุในภาค

ตะวันออก
2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะ

ในภาคตะวันออก
3. เพือ่ศกึษาแนวทางการมสีขุภาวะของผูส้งูอายุ

ในภาคตะวันออก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
สั ง เคราะห ์แนวคิดสุขภาพแบบองค ์ รวม 

(Dimensions of Health) ของ ไนดูและวิลส์ (Naidoo 
& Wills, 2009, pp. 4-34) ท่ีประกอบด้วยมิติด้าน
บุคคล ได้แก่ สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
จิตวิญญาณ สุขภาพทางเพศ และมิติ ท่ัวไปได้แก ่ 
โครงสร้างสังคมพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม แนวคิด
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของเพนเดอร์ (Pender, 1996, 
p. 158) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ต่อสขุภาพ การออกก�าลงักาย การโภชนาการ การจดัการ
ความเครยีด ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและจติวญิญาณ 
เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 

ดังนี้
ตอนที ่1 การศกึษาสขุภาวะของผูส้งูอายใุนภาค

ตะวันออก
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุที่อยู่

ในชมรมผู้สูงอายุภาคตะวันออก 7 จังหวัดประกอบด้วย  
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
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สระแก้ว รวมจ�านวน 139,287 คน ก�าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (1970, 
pp. 607-610) ได้จ�านวน 384 คน และใช้เทคนคิการสุม่
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 
โดยการสุ่มจังหวัดละ 1 ชมรม และสุ่มรายชื่อผู้สูงอายุใน
ชมรมโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากตามจ�านวน
ที่ก�าหนด

2. เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

พฤติกรรมสุขภาวะของผู ้ สู งอายุ ประกอบด ้วย
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม 
โดยก�าหนดค่าคะแนนเมื่อตอบว่าใช่ เท่ากับ 1 เมื่อตอบ
ว่าไม่ใช่เท่ากับ 0 และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาวะ 
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ 
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 

ก า ร ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย น� า
แบบสอบถามไปให้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้อหา (Content Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยน�าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้สงูอายุที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน หาค่าความสอดคล้อง
ภายในโดยใช ้สัมประสิท ธ์ิแอลฟ ่าของครอนบาค 
(Coefficients of Alpha) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .89 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุ
ที่สุ่มได้ตามที่ก�าหนด ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม 2556 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 2 การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
สุขภาวะในภาคตะวันออก ผู้วิจัยมีการด�าเนินการ ดังนี้

1. การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยเลือกจากผู้ตอบ
แบบสอบถามจากตอนที ่1 ทีโ่ดยมเีกณฑ์ในการคดัเลอืก
ดังนี้ 1) ไม่มีโรคประจ�าตัว 2) ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 
18.5-23 Kg/M2 3) สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

และจิตวิญญาณเหมาะสมมากที่สุดโดยประเมินจาก
แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้จากทุกจังหวัดอย่างน้อย
จังหวัดละ 1 คน 

2. การสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi 
Structure interview) โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ 5 คน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู ้วิจัยติดต่อ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะ 11 คน 

4. การวิ เคราะห ์ข ้อมูล วิ เคราะห ์ เนื้อหา 
(Content Analysis) แบบตคีวามและสรุปประเดน็ส�าคญั 
(Thematic Analysis) แล้วน�าไปให้ผูใ้ห้ข้อมลูตรวจสอบ
ความถูกต้องในครั้งที่ 2 แล้วปรับแก้ไขให้ถูกต้อง 

ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการเป็นผู้สูงอายุที่
มีสุขภาวะ ผู้วิจัยมีการด�าเนินการ ดังนี้

1. ผู ้วิจัยด�าเนินการสนทนากลุ ่ม (Focus 
Group Discussion) ประกอบด้วย พยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพ 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 2 คน นักการศึกษา
งานส่งเสริมสุขภาพ 1 คน แพทย์ผู ้รับผิดชอบงาน
สร้างเสริมสุขภาพ 1 คน และผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะ โดยมี
เกณฑ์ในการคดัเลอืกดงันี ้1) ไม่มโีรคประจ�าตวั 2) ดัชนี
มวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-23 Kg/M2 3) สุขภาวะด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณเหมาะสมมากที่สุด
โดยประเมินจากแบบสอบถามผู้สูงอายุท่ีเก็บรวบรวมได้ 
4 คน รวมทั้งสิ้น 10 คนโดยน�าเสนอข้อมูลวิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะในภาคตะวันออกที่ได้จากตอนที่ 2 
เพือ่ให้ผูร่้วมสนทนากลุม่ให้ข้อเสนอเกีย่วกบัแนวทางการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท�าหนังสือ
ขออนุญาตจากคณะศึกษาศาสตร์ ถึงผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
เข้าไปด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 

3. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
แบบตีความและสรุปข ้อมูลส�าคัญจากการสนทนา
กลุ่มรวมทั้งระหว่างการสนทนา ผู้วิจัยพิจารณาความ
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พอเพียงของข้อมูลซ�้า ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มจน
พอเพียง ถอดข้อความจากเครื่องบันทึกเสียงมาตรวจ
สอบอย่างเป็นระบบ อ่านเพื่อท�าความเข้าใจร่วมกับฟัง
เทปซ�้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดึงข้อความ
ที่กล่าวซ�้า ๆ ออกมาตีความหมายเป็นประเด็นส�าคัญ 
(Thematic Analysis) น�าข้อมูลที่ได้น�าไปให้ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มยืนยันอีกครั้ง แล้วปรับแก้ให้ถูกต้อง 

สรุปผลการวิจัย
1. การศกึษาสขุภาวะของผูส้งูอายใุนภาคตะวนัออก 

พบว่า
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผูส้งูอายใุนภาคตะวนัออก 

มีอายุระหว่าง 60-69 ปีร้อยละ 54.20 เพศหญิงร้อยละ 
67.70 เพศชายร้อยละ 32.30 ลักษณะครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 53.28 การศึกษาระดับประถม
ศึกษาร้อยละ 66.70 มีโรคประจ�าตัวร้อยละ 61.98 
ดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 59.63 รายได้เพียงพอ
ร้อยละ 75.50 

1.2 ด ้านสิ่ งแวดล ้อมโดยรวมมีความ
เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 84.15 เมื่อพิจารณารายข้อ 
เรยีงอนัดบัจากมากไปหาน้อย อนัดบัแรก มกีารจัดอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัยในบ้านร้อยละ 97.91 อันดับสองมี
แหล่งอาหารที่สะอาด ปลอดภัยในชุมชน ร้อยละ 96.61 
อันดับสามมีน�้าดื่มน�้าใช้ที่สะอาดปลอดภัยในบ้านร้อยละ 
95.83 และอันดับสุดท้าย มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใน
ชุมชนร้อยละ 76.04 

1.3 ผู้สูงอายุมีระดับพฤติกรรมสุขภาวะ
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อโดยเรียงอันดับจากมากไปหาน้อยอันดับแรก 
ด้านจติวญิญาณ รองลงมา ด้านสงัคม และอนัดบัสดุท้าย 
ด้านร่างกาย 

1.4 ผู้สูงอายุมีระดับพฤติกรรมสุขภาวะ
ด้านร่างกายโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงมากไปหาน้อย อันดับแรก
การไปรบัการตรวจรกัษากับแพทย์ พยาบาล หรอืเจ้าหน้าที ่

สาธารณสขุเมือ่มอีาการผดิปกตอิยูใ่นระดบัมาก รองลงมา  
การรับประทานอาหารจ�าพวกเนื้อปลาอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม การรับประทาน ผัก ผลไม้อยู่ในระดับมาก 
และอันดับสุดท้าย การรับประทานอาหารท่ีไม่หวานอยู่
ในระดับปานกลาง

1.5 ผู ้สูงอายุมีระดับพฤติกรรมสุขภาวะ
ด้านจิตใจโดยรวมมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงมากไปหาน้อย อันดับแรก 
เมื่อเผชิญปัญหาเชื่อว่าทุกปัญหาสามารถแก้ไขหรือ
คลีค่ลายได้อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาแก่ การแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นกับตัวผู้สูงอายุให้คลี่คลายไปในทางท่ีดีอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสาม การหาวิธีแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิด
ขึ้นด้วยตัวเองอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้ายใช้วิธี
คลายเครียด โดยการสวดมนต์ นัง่สมาธมีิอยูใ่นระดบัมาก 

1.6 ผู ้สูงอายุมีระดับพฤติกรรมสุขภาวะ
ด้านสังคมโดยรวมมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงมากไปหาน้อย อันดับแรก 
ผู้สูงอายุและครอบครัวมีการดูแลและช่วยเหลือกันอยู่
ในระดับมาก รองลงมาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 
ญาตพิีน้่อง คนใกล้ชดิให้ความช่วยเหลอืเป็นอย่างดอียูใ่น
ระดับมาก อันดับสามผู้สูงอายุเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า
และให้ก�าลังใจกับคนในครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านอยู่ใน
ระดบัมาก และอันดบัสดุท้ายการร่วมท�ากจิกรรมกบัเพ่ือน
บ้านอยู่ในระดับมาก

1.7 ผู้สูงอายุมีระดับพฤติกรรมสุขภาวะด้าน
จิตวิญญาณโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงมากไปหาน้อยอันดับแรก 
การปฏิบัติในสิ่งท่ีท�าให้ชีวิตของท่านมีความสุขอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาได้แก่ การเตรียมพร้อมที่จะเผชิญ
ความเปลีย่นแปลงในชีวติของท่านอยูใ่นระดบัมาก อันดบั
สาม การปฏิบัติในสิ่งที่ท�าให้ท่านมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ
อยูใ่นระดับมาก และอันดบัสดุท้าย การก�าหนดเป้าหมาย
ในชีวิตอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก 

2. การศกึษาวถิชีวีติของผูส้งูอายุท่ีมสีขุภาวะใน
ภาคตะวันออก พบว่า 
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2.1 ข ้อมูลท่ัวไป ผู ้สูงอายุในเขตภาค
ตะวันออก มีอายุ 80 ปีขึ้นไปร้อยละ 54.55 เพศหญิง
ร้อยละ 63.64 เพศชายร้อยละ 36.36 ลักษณะครอบครวั
เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 54.55 การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 63.63 ไม่มีโรคประจ�าตัวร้อยละ 
100 ดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 100

2.2 ด้านสิง่แวดล้อม 1) สถานบรกิารสขุภาพ
ให้บรกิารทีค่รอบคลมุประชาชนทกุวัย 2) แหล่งอาหารใน
ชุมชน มีการเลือกซื้อผัก ปลาจากชาวบ้านที่รู้จักกันที่น�า
มาขาย รวมทั้งมีการปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง น�ามา
ล้างและแช่น�้าผสมเกลือหรือน�้าส้มสายชู ส�าหรับเนื้อสัตว์
เนื้อปลา จะเลือกที่สดใหม่ เลือกที่ชาวบ้านน�ามาขายเอง 
3) บ้านพักอาศัย เป็นสองชั้นและชั้นเดียว ผู้สูงอายุมี
ความแข็งแรงเดินขึ้นลงบันใดได้เป็นอย่างดี การจัดวาง
ของเป็นระเบียบ พืน้บ้านไม่ลืน่ อากาศปลอดโปร่ง พบว่า
ห้องส้วมบางบ้านเป็นแบบส้วมนั่งยอง อาจเป็นอันตราย
เกิดการผลัดตกหกล้มได้ง่าย 4) สภาพอากาศ อากาศดี
มีการพักอาศัยในชุมชนที่สภาพพื้นที่เป็นบ้านสวนหรือ
ติดล�าคลองใกล้ชายทะเลและทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้
มีความสุข 5) การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล องค์กร
ปกครองท้องถิ่น จัดการเรื่องการจัดเก็บขยะเป็นเวลา
และขยะภายในบ้านมีการจัดการขยะโดยทิ้งถังขยะที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดไว้ บางบ้านมีการแยก
ขยะเปียกขยะแห้ง การน�าขยะเปียกไปท�าประโยชน์โดย
ท�าปุ๋ยหรือทิ้งโคนต้นไม้ 6) น�้าดื่มน�้าใช้ ส�าหรับอุปโภค
บริโภคบางครัง้ซือ้บางครัง้ใช้น�า้บ่อท่ีมกีารตรวจสภาพน�า้
สามารถน�ามาดืม่ได้ น�า้ใช้ส�าหรบัการซักล้าง รดน�า้ต้นไม้ 
ใช้น�้าประปาหรือน�้าบ่อและ7) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ได้แก่ วัด โรงเรียน ในบ้าน มีการจัดที่พักผ่อนหย่อนใจ
ไว้นั่งเล่น โดยจัดเป็นมุมไต้ต้นไม้ ท�าศาลา เพื่อให้เป็นที่
พบปะพูดคุย อ่านหนังสือหรือท�ากิจกรรมที่ผ่อนคลาย 

2.3 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ มีการ
หาความรู ้ในการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
การใส่ใจในเรื่องสุขภาพในการสังเกตอาการและการ

รับประทานสมุนไพรบ�ารุงสุขภาพ และการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี สร้างภูมิคุ้มกัน 

2.4 การออกก�าลังกาย มีการปรับวิธีการใน
การออกก�าลงักายให้เหมาะกบัวยัท้ังทีเ่ป็นแบบแผน เช่น 
แอโรบกิซ์ โยคะ การเดนิเรว็ เป็นต้นและไม่เป็นแบบแผน
เร่ิมโดยการช่วยครอบครัวประกอบอาชีพที่ออกแรง
ตั้งแต่เด็กจนถึงหนุ่มสาวถึงวัยสูงอายุ ได้แก่ งานอาชีพ 
และงานบ้าน ปลูกผักสวนครัว การท�านา เป็นต้น

2.5 โภชนาการ บริโภคอาหารครบ 3 มื้อ  
ครบ 5 หมูป่ระกอบด้วย ข้าว เนือ้สตัว์โดยเฉพาะพวกปลา 
พืชผักต่างๆ รวมทั้งผลไม้ ปริมาณอาหารเหมาะสมเมื่อ
สงูวยัจะรบัประทานอาหารปรมิาณน้อยลง ให้ความส�าคญั
กบัอาหารมือ้เช้าทกุวนัและรบัประทานข้าวกล้อง รวมทัง้
การหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ได้แก่ อาหารรสจัด 
หวาน เค็ม มัน รวมทั้งน�้าอัดลม เหล้า เป็นต้น 

2.6 การจัดการความเครียด มองโลกใน
แง่ดแีละมอีารมณ์ขนั การน�าเร่ืองสนกุสนานมาเล่าสูก่นัฟัง 
การอ่านหนงัสอืข�าขนั ท�างานอดเิรกเข้าร่วมงานชมุชนใน
หมู่บ้าน การปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และการใช้
หลักธรรมของศาสนามาปฏิบัติและเป็นที่พึงทางใจ 

2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว
มีการดูแลเอาใจใส่กันและกันทั้งที่อยู ่ด้วยกันและต่าง
จงัหวดั ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลภายนอกมกีารพึง่พา
อาศยักนั การร่วมกจิกรรมในชมุชนเช่น ท�าบญุ การให้ค�า
แนะน�าชาวบ้านในการท�าขนม ท�าอาหาร การสอนเดก็เล่น
ดนตรีไทย เป็นต้น

2.8 ด้านจิตวิญญาณ มีความสุขในชีวิตท่ี
ได้เห็นลูกหลานประสบความส�าเร็จในชีวิตทั้งด้านการ
ศึกษาและหน้าที่การงาน มีความภาคภูมิใจในตนเองที่
ได้ท�าประโยชน์กับสังคมด้วยการให้ความรู้ด้านอาชีพ  
การช่วยเหลอืผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วย ได้รบัการยกย่อง รวมทัง้
มคีวามเชือ่ความศรทัราต่อศาสนา ผลจากการท�ากรรมดี  
การละเว้นความชั่วและการสร้างศาสนสถานท�าให้มี
สุขภาพดี
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2.9 ด้านภูมิปัญญาและวิถีชีวิต มีการน�า
สมุนไพรเพ่ือบ�ารุงรักษาสุขภาพ บริโภคอาหารพืชผัก 
ปลา ต่างๆ หาได้ในหมู่บ้าน ประกอบอาหารโดยคนใน
ครอบครัวท�าให้มีความสะอาดใหม่อยู่เสมอ คุณค่าของ
อาหารอยู่ครบถ้วนและการได้อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ
อยู่ในพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่ดี อากาศสดชื่น

3. แนวทางการมสุีขภาวะของผูสู้งอายใุนภาค
ตะวันออก

แนวทางการมีสุขภาวะของผู ้สูงอายุในภาค
ตะวันออก มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ระดับบุคคล ควรมีกิจกรรมที่ปฏิบัติใน
วิถีชีวิตประจ�าวัน ดังนี้ตรวจสุขภาพประจ�าปี หาความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพ ออกก�าลังกายที่เป็นแบบแผนได้แก่ 
การเดินเร็ว แอร์โรบิกซ์ เป็นต้น การออกก�าลังกายที่
เป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผนบริโภคอหารปริมาณ
เหมาะสมครบ 5 หมู่ ครบ 3 มื้อ มีความสดใหม่ บริโภค
ปลา ผักผลไม้ทุกวัน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดและไม่มี
ประโยชน์ น�าธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจ มองโลกในแง่ดีและ
ท�างานอดิเรก มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและเพื่อน
บ้านด้วยการช่วยเหลือ ปรึกษากัน มีการท�ากิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งการ
ท�าประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวและท�างานจิตอาสา
ให้กับสังคม มีความเชื่อศรัทราต่อศาสนา ใช้ภูมิปัญญา
และสมุนไพรในการบ�ารุงสุขภาพ และรักษาโรค บริโภค
อาหารแบบพื้นบ้าน มีพืชผักต่าง ๆ  กุ้ง ปลาในธรรมชาติ 
การบรโิภคอาหารทีป่รงุเอง และอาศยัอยูใ่นธรรมชาตทิีด่ี 
ประกอบอาชีพตามบริบทของครอบครัว 

3.2 ระดับชุมชน มีการร่วมมือกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ 
ประชาชนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนี้ 
1) มกีารร่วมมือกนัจดัสถานทีอ่อกก�าลงักายและพกัผ่อน
หย่อนใจ 2) มกีารจดักลุ่มการจัดการขยะเพือ่น�ามาใช้ใหม่ 
ลดจ�านวนขยะที่มีแนวโน้มมากข้ึนและเป็นแหล่งแพร่
เชื้อโรค 3) จัดให้มีชมรมส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ  

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพประชาชน 4) จัดชมรมจิตอาสา  
เพือ่ได้มกีจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เช่นกจิกรรมเสรมิอาชพี 
ชมรมผู้สูงอายุเป็นต้น 5) ส่งเสริมการเป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านภูมิป ัญญาสมุนไพรและวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ
พื้นบ้าน

3.3 ระดับหน่วยงาน มีนโยบายที่สนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบาย
การให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ครอบคลุมประชาชน
ทกุวยัและโรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ�า้ กระทรวงศกึษาธกิารควร
มนีโยบายส่งเสรมิสขุภาพด้านโภชนาการในระดบัประถม
ศึกษาจนถึงอุดมศึกษาและกรมสุขภาพจิต มีนโยบายจัด
พยาบาลสขุภาพจติระดบัต�าบลด�าเนนิการส่งเสรมิสขุภาพ
จิตประชาชนทุกวัย 

อภิปรายผลการวิจัย
วิถีชีวิตและแนวทางการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ

ในภาคตะวันออก อภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสุขภาวะของผู้สูงอายุในภาค

ตะวันออกประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ พบว่าผู้สูงอายุอยู ่ใน
สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 84.15 
ในสิ่งแวดล้อมด้านแหล่งอาหารเป็นเช่นน้ันเนื่องจาก
อาหารเป็นสิ่งที่ต้องรับประทานเข้าสู ่ร่างกายโดยตรง
ท�าให้ครอบครัวมีการเลือกอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งเป็น
เช่นเดียวกับน�้าด่ืมน�้าใช้ ส�าหรับสถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจในชุมชนที่มีน้อยเนื่องจากผู้รับผิดชอบโดยตรงคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการค�านึงถึงประโยชน์
ของสวนสาธารณะท่ีควรมีได้แก่สวนหย่อม ลานกีฬา
เพือ่ไว้ใช้ในการพกัผ่อน เป็นท่ีพบปะกนัของคนในชมุชน  
การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมจะส่งเสริมการมีสุขภาพดี
ของประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของไนดูและวิลส์ 
(Naidoo and Wills, 2009, pp. 4-5) กล่าวถึงสุขภาพ
แบบองค์รวมจะประกอบด้วยมติต่ิางๆ ท่ีมปีฏสิมัพนัธ์กนั
และมีอิทธิพลต่อกันซึ่งมีมิติด้านบุคคลท่ีประกอบด้วย
ร่างกาย จติใจ สงัคมและจติวญิญาณและมติด้ิานโครงสร้าง
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พ้ืนฐานและสิ่งแวดล ้อมที่ เหมาะสมประกอบด้วย  
การมีบ้านพักอาศัยที่ปลอดภัย ชุมชนมีความสงบสุข  
การมีอาหารที่ปลอดภัย การจัดการน�้ าดื่มน�้ า ใช ้  
การจัดการขยะสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และสภาวะอากาศที่
ปราศจากมลพษิซึง่กรมอนามยั (2552, หน้า 117-145) 
แนะน�าว่าการทีจ่ะเอ้ือให้ผูส้งูอายตุ่อการมสีขุภาพดมีอีายุ
ยืนยาวควรจัดมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม บ้านพักอาศัย
ควรจดัให้มอีากาศถ่ายเทด ีมคีวามสะอาด การหมกัหมม
เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้และอาจเป็นสาเหตุของ
โรคทางเดินหายใจ นอกจากสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
แล้วสุขภาวะด้านร่างกายด้านสังคม ด้านจิตใจและด้าน
จิตวิญญาณโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
อธิบายได้ว่าเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
60-69 ปี เป็นวัยที่มีพลังสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีรวมทั้งการเป็นแรงงาน ส�าหรับหลาย
คนช่วงนีเ้ป็นจดุสงูสุดทัง้ด้านประสบการณ์ ภูมปัิญญาและ
การวิเคราะห์ มีสติปัญญาและพลังกายกระฉับกระเฉงอยู่ 
ถ้าสถานการณ์ด้านอ่ืนเอ้ืออ�านวยจะสามารถสร้างสรรค์สิง่
ต่างๆ ทีด่แีก่ครอบครวั ชมุชนและสงัคมได้มาก (ชืน่ฤทยั 
กาญจนจิตรา และคณะ , 2553, หน้า 91) สอดคล้อง
กับอรทัย ฤทธิโรจน์ (2554 ,หน้า 36) ศึกษาพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในชมรมห้วยผึ้ง อ�าเภอ
ห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี เนื่องจากผู้สูงอายุโดย
ส่วนใหญ่มีอายุช่วง 60-69 ซึ่งเป็นช่วงท่ียังท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีเวลาออกก�าลังกาย สามารถเข้า
ร่วมกจิกรรมในชมุชนได้ มเีวลาให้ครอบครวัให้ค�าแนะน�า
บุตรหลาน มีประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องการดูแล
สขุภาพสามารถเลอืกอาหารทีม่ปีระโยชน์มคีณุค่า ส�าหรบั
สุขภาวะด้านจิตวิญญาณพบว่ามีเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากคือผู ้สูงอายุมีพฤติกรรมการปฏิบัติในสิ่งที่ท�าให้
ชีวิตมีความสุขมีการดูแลสุขภาพ มีการเตรียมพร้อม
ที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและพอใจในสิ่งท่ี
เป็นอยู่ปัจจุบัน การช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ประสบความ
ส�าเร็จและตระหนักในคุณค่าตนเอง มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

คือศาสนาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตท�าให้พบความ
สงบสุขและสุขภาพดีในวัยสูงอายุอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุ
ผ่านประสบการณ์ชีวิตมานานได้พบความส�าเร็จ ความ
ล้มเหลวในชีวิตรวมทั้งปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ท�าให้เห็น
ว่าในบั้นปลายนี้ควรท�าสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองมีความ
สุขมีสุขภาพดีและท�าให้ผู ้อ่ืนมีความสุขเช่นลูกหลาน
ของตนเองรวมทั้งการช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
ซ่ึงวิไลวรรณ ทองเจริญ (2554,หน้า 79-80) กล่าวว่า
ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านจิตวิญญาณในการมีความ
หมายและเป้าหมายในชีวิตโดยยึดถือเป็นค่านิยมของ
ตนเองและแสดงออกถึงความต้องการมีส่วนร่วมใน
ศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องการได้รับความรักและ
ต้องการที่จะแสดงความรักต่อผู้อื่น ความต้องการความ
หวังและพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของปิ่นนเรศ กาศอุดม, คณิสร แก้วแดงและ
ธัสมน นามวงษ์ (2550, หน้า 45) พบว่าพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออก ในด้านจิต
วิญญาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

2. ผลการศึกษาวิถีชีวิตของผู ้สูงอายุที่มีสุข
ภาวะในภาคตะวันออก ได้ข้อค้นพบว่าอาศัยอยู ่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีสถานบริการสุขภาพและบุคลากรท่ีให้
บริการส่งเสริมสุขภาพ การมีแหล่งอาหารจากตลาดใน
หมู่บ้านรวมท้ังเพ่ือนบ้านน�ามาขาย การอยู่อาศัยใน
อากาศท่ีสดช่ืนแต่มีบางพ้ืนท่ีเป็นโรงงานพบอากาศไม่
บริสุทธิ์ มีการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการบริโภคน�้าดื่มน�้าใช้ท่ีสะอาด การมี
บ้านพักอาศัยมีส้วมเป็นแบบนั่งยอง มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
จากชุมชนประกอบด้วย ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการดูแลสุขภาพ
ประชาชน ขยะมูลฝอย น�้าด่ืมน�้าใช้ สภาพอากาศท่ีมี
การตรวจสอบคุณภาพ แต่ส�าหรับสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจไม่เพียงพออาจเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
เหน็ความส�าคญัซึง่ผูเ้กีย่วข้องในชมุชนควรมกีารจดัการ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
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สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ส�านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ, 2551, หน้า 8) มาตรา 5 ที่ว่าบุคคล
มีสิทธิในการด�ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ ส�าหรับบ้านพักอาศัย ส�านักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ (2555, หน้า 10-11) ให้แนวทาง
การสร้างบ้านที่เหมาะสมไว้ว่าควรปรับปรุงให้มี ราวจับ  
อุปกรณ์พยุงตัว ราวกันตกบริเวณบันใด ห้องนอน 
ทางเดนิในบ้าน ทางเชือ่มระหว่างบา้น ท�าทางลาด ประตู
ควรเป็นบานเลื่อนหรือเปิดออกภายนอกซึ่งคนภายนอก
สามารถเข้าไปช่วยเหลือภายในได้ ห้องส้วม พื้นห้องไม่
ลืน่ มีราวจบัช่วยพยงุตวั จัดวางสิง่อ�านวยความสะดวกให้
หยิบง่าย ไม่ต้องก้มเสี่ยงต่อการล้ม ในวิถีชีวิตด้านความ
รบัผดิชอบต่อสขุภาพ การออกก�าลงักาย การโภชนาการ 
การจดัการความเครยีด ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
จิตวิญญาณมีข้อค้นพบว่ามีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
สอดคล้องกบัแนวคดิของเพนเดอร์ (Pender, 1996, pp. 
134-135) ซ่ึงหากบุคคลน�าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุม 
จะคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีทั้งด้านกาย ใจ สังคมและจิต
วิญญาณ นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่มีการ
ใช้สมุนไพร มีการอยู่อาศัยในธรรมชาติอากาศดีรวม
ทั้งการมีอาหารพื้นบ้านรับประทาน การออกก�าลังกาย
อยู่ในชีวิตประจ�าวัน ที่ช่วยให้มีสุขภาพดี อธิบายได้ว่า
สภาพท่ัวไปของภาคตะวันออกนัน้ยังมสีงัคมชนบททีเ่ป็น
เกษตรกรรมและประมง ผูค้นมวิีถีชวิีต วัฒนธรรมทีไ่ด้รบั
การถ่ายทอดกนัมาเม่ือปฏบัิตแิล้วมผีลดต่ีอสขุภาพท�าให้
แข็งแรงไม่เจ็บป่วยจึงปฏิบัติสืบต่อมา เช่น บริโภคอาหาร
ที่สด ปรุงเองโดยครอบครัว บริโภคผักน�้าพริก ปลาทอด 
ข้าวกล้องเป็นต้นโดยได้มีพฤติกรรมมาตั้งแต่เด็กจนถึง
วัยผู้ใหญ่ จนสูงอายุและถ่ายทอดต่อมาจนปัจจุบันและ
การใช้สมุนไพรของบุคคลเป็นการใช้ภูมิปัญญาที่ผสม
กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตประจ�าวันมีทั้งชนิดที่เป็นอาหาร
บางชนดิเป็นยาซึง่สอดคล้องกบัโกมาตร จงึเสถยีรทรพัย์ 
(2550, หน้า 186-194) กล่าวว่า สมนุไพรเป็นภมูปัิญญา
ที่ปฏิบัตินับแต่เกิดจนตาย แทรกซึมอยู่กับวิถีชีวิตที่อาจ
แยกไม่ได้ว่าเป็นอาหารหรือยาจึงกล่าวได้ว่าเป็นการดูแล

สุขภาพแบบพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาแห่งการพึ่งตนเอง
และสอดคล้องกับ เพชรชรินทร์ บุญสนอง (2551, หน้า 
27-28) ศกึษาการจดัการภมูปัิญญาท้องถิน่เรือ่งสมนุไพร 
กรณีศึกษานายส�าลอง สุทธาวา อ�าเภอวารินช�าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าสมุนไพรที่น�ามารักษาผู้ป่วย
เป็นสิ่งท่ีหาได้ในท้องถิ่น มีการใช้ในวิถีชีวิตประจ�าวัน 
เช่น กระเพราแก้ปวดท้อง เสียดท้อง ขี้เหล็กรักษาอาการ
ท้องผูก มะละกอใช้ขับปัสสาวะ เป็นต้น

3. ผลการศึกษาแนวทางการมีสุขภาวะของ
ผูส้งูอายใุนภาคตะวนัออก มีข้อค้นพบว่า ในระดบับคุคล
ควรมีพฤติกรรมที่ครอบคลุมประเด็นดังที่กล่าวมาตาม
ข้อมูลสรุปผลการวิจัย มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
เพนเดอร์ (Pender, 1996, pp. 134-135) กล่าวถึง 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีจะท�าให้สุขภาพดีคือการ
ที่บุคคลมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ออกก�าลังกาย 
โภชนาการทีด่ ีมกีารจดัการความเครยีด มคีวามสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ 
รวมทั้งเชาวลักษณ์ ฤทธิไกร (2550, หน้า 56-57) 
กล่าวถงึการดแูลสขุภาพเป็นแบบแผนทางวฒันธรรมการ
ด�าเนินชีวิตของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมสุขภาพออก
มาซึ่งวัฒนธรรมการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง
โดยการปฏบิตัติามแบบแผนวฒันธรรมทีป่ฏบิตักินัมาใน
วิถีชีวิต เช่น การกินน�้าพริกผักจิ้ม การกินข้าวซ้อมมือ 
การกินอาหารจากธรรมชาติไม่ผ่านกระบวนการปรุง
แต่ง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่บริโภคสุรา 
เป็นพฤติกรรมท่ีกระท�าอย่างสม�่าเสมอท�าให้แข็งแรง 
เช่นเดียวกบัเคลแมน (Kleinman, 1980, p. 36) กล่าวถงึ 
การดูแลสุขภาพพ้ืนบ้านมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือแบบ
พ้ืนบ้านท่ีประชาชนดูแลกันเองโดยผ่านการสืบทอดกัน
ในเครือญาติอย่างไม่เป็นระบบ ส�าหรับการเห็นคุณค่าใน
ตนเองคเูปอร์สมทิธ์ (Coopersmith,1981, pp. 16-24) 
กล่าวถึงบุคคลว่าควรประเมินความรู้สึกตนเองและให้
คุณค่าตนเอง ปรับทัศนคติให้มีต่อตนเองในทางที่ดี 
เชือ่มัน่ว่าจะสามารถท�าทกุสิง่ทีต่ัง้ใจได้ส�าเรจ็ แม้บางครัง้
ได้ผลไม่มากนกักใ็ห้ภมูใิจในตนเอง และการเหน็คณุค่าใน
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ตนเองมีประโยชน์ท�าให้เกิดการปฏิบัติที่ส่งเสริมสุขภาพ
ได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ โกท์ (Gothe et al, 2011, 
pp. 298-306)ศึกษาการปรับเปลี่ยนการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของผู้สูงอายุที่มีผลต่อวิธีการออกก�าลังกายพบ
ว่าการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์
กับการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุด้วยการเดินเป็นกลุ่ม 
ส�าหรบัการส่งเสรมิการเห็นคณุค่าในตนเองของครอบครวั
โดยผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวควรยอมรับเกี่ยวกับ
ความคิด ความรู้สึกและคุณค่าอย่างที่เด็กหรือคนใน
ครอบครวัเป็นอยู ่การให้ความนบัถอืและความเป็นอสิระ
แก่สมาชิกครอบครัวในขอบเขตการกระท�าท่ีเหมาะสม
และดูแลให้ปฏิบัติตามขอบเขตนั้นรวมทั้งเน้นการให้
ก�าลังใจ ให้ค�าปรึกษา ให้การชื่นชม ให้รางวัลมากกว่า
การลงโทษ สอดคล้องกับโซฮีอันและอูน (Sohyune 
and Eun, 2011, pp. 1607-1610) ที่ศึกษาผู้สูงอายุ
ทีอ่าศยักบัครอบครวัและทีอ่าศยัอยูเ่พยีงล�าพังในประเทศ
เกาหล ีเกีย่วกบั การเหน็คุณค่าในตนเอง สขุภาพทางกาย 
การสนับสนุนจากครอบครัวและการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพพบว่าผูส้งูอายทีุอ่ยู่กับครอบครวั มกีารเหน็คณุค่า
ในตนเองสูงกว่าผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�าพังและการได้รับ
การสนับสนุนด้านอารมณ์จากครอบครัว ท�าให้ผู้สูงอายุ
มีการเห็นคุณค่าในตนเองในทางที่ดี มีผลทางบวกต่อ
สุขภาพด้านร่างกายและสุขภาพจิตใจ ในระดับชุมชม
ควรร่วมมือกันในการด�าเนินการให้มีสถานที่พักผ่อน 
ออกก�าลังกาย การจัดกลุ่มการจัดการขยะเพื่อน�ามาใช้
ใหม่ จัดให้มีชมรมส่งเสริมสุขภาพ ชมรมจิตอาสา เพื่อ
ได้มกีจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่การเหน็คณุค่าในตนเอง
และควรส่งเสริมการเป็นชุมชนต้นแบบด้านภูมิปัญญา
สมุนไพรและวิถีชีวิตแบบธรรมชาติพื้นบ้านอธิบายได้
ว่า ความร่วมมือของชุมชนท�าให้เกิดการพัฒนาเช่น 
การจัดกลุ่มการจัดการขยะเพื่อน�ามาใช้ใหม่ ลดปัญหา
จ�านวนขยะที่มีแนวโน้มมากขึ้นสอดคล้องกับการศึกษา
ของนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และคณะ (2550, หน้า 

126-127) ศกึษาการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการ
ความรูเ้รือ่งขยะมลูฝอยและสิง่แวดล้อม พบว่าประชาชน
มีความรู้ในการจัดการขยะ ท�าให้ปริมาณขยะที่ทิ้งลง
แม่น�้าน�้าลดลง น�าขยะมารวมเพื่อให้รถขยะมาจัดเก็บได้
สะดวก ท�าธนาคารขยะเพื่อน�าขยะไปขายเพื่อน�ากลับมา
ใช้ใหม่ เป็นต้น เรื่องส่งเสริมการเป็นชุมชนต้นแบบด้าน
ภูมิปัญญาสมุนไพรและวิถีชีวิตแบบธรรมชาติพ้ืนบ้าน  
มีชุมชนท่ีเป็นตัวอย่างของการกลับมาฟื้นฟูการบริโภค
ผักพื้นบ้านดังการศึกษาของจุไรรัตน์ ปิยะวัตร์ (2552) 
ศกึษากระบวนการบรโิภคผกัพืน้บ้านเพือ่สขุภาวะชมุชน 
พบว่ากระบวนการพัฒนาเร่ิมจากบุคคลคนเดียวท่ีมี
ปัญหาการขาดทุนจากการปลกูพืชเชงิเดีย่วและใช้สารเคมี
ซึ่งท�าให้มีปัญหาสุขภาพ เป็นเหตุให้มาท�าเกษตรอินทรีย์
จนประสบความส�าเร็จ จึงชวนญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมา
ท�าเกษตรอินทรีย์ด้วยกันและจัดต้ังกลุ่มเกษตรพ้ืนบ้าน 
มีสมาชิกปลูกผักพ้ืนบ้านขยายไปท้ังหมู่บ้านเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากระดับบุคคลไปสู่ระดับชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนน�าไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีและ
เห็นความส�าคัญของผักพ้ืนบ้านส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอีกด้วย การด�าเนินการให้เกิดการส่งเสริม 
สขุภาพควรด�าเนนิการให้เกดิท้ังระดับบุคคล ระดบัชมุชน
และระดับหน่วยงานทั้งนี้เนื่องจากสุขภาวะเป็นองค์รวม
ท่ีทุกภาคส่วนมีอิทธิพลกับการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
การดแูลสขุภาพตนเองของประชาชนท้ังโดยตรงและโดย
อ้อม สอดคล้องกับ ไนดูและวิลส์ (Naidoo and Wills, 
2009, pp. 4-34) กล่าวว่าสุขภาวะองค์รวมที่มีมิติด้าน
บุคคลที่ประกอบด้วย สุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
จิตวิญญาณ มิติทั่วไปประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อมของบุคคล ดังนั้นแนวทางการมีสุขภาวะ
ของผูส้งูอายใุนภาคตะวนัออกจงึต้องให้ความส�าคญัท้ัง 3 
ระดบัทีจ่ะท�าให้เกดิการส่งเสรมิสขุภาพประชาชนเพือ่การ
เป็นผูส้งูอายทุีม่สีขุภาพด ีตอบสนองต่อนโยบายของรฐัที่
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ก�าหนดการเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ระดับบุคคล 
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ควรตรวจ

สุขภาพประจ�าปี หาความรู้ในการดูแลสุขภาพท่ีทันสมัย 
ครอบครัวมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน

2. ด้านการออกก�าลังกาย ควรออกก�าลังกาย
แบบที่เป็นแบบแผนได้แก่ การวิ่งการเดินเร็ว แอร์โรบิกซ์ 
เป็นต้น การออกก�าลงักายทีไ่ม่เป็นแบบแผนได้แก่ ท�างาน
อาชีพ ท�างานบ้าน 

3. ด้านการจัดการความเครียด ควรน�าธรรมะ
เป็นทีพ่ึ่งทางใจ การมองโลกในแง่ดแีละท�างานอดเิรก เช่น 
อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น 

4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ควรสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวด้วยการช่วยเหลือ ปรึกษา
กันและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน มีการไปงาน
กิจกรรมต่างอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านจิตวิญญาณ ควรมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองว่าสามารถท�าสิง่ต่าง ๆ  ได้ รวมทัง้การท�าประโยชน์
ให้กบัคนในครอบครวัและสงัคมท�ากจิกรรมจติอาสาช่วย
งานสังคมต่าง ๆ  มีความเชื่อศรัทราต่อศาสนาทุกศาสนา

6. ด้านภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ควรใช้ภูมิปัญญา
พวกสมุนไพรในการบ�ารุงสุขภาพ และรักษาโรค 

7. ควรมวิีถชีวีติแบบในธรรมชาตโิดยการบริโภค
อาหารแบบพืน้บ้าน ประเภทผกั ปลา ผลไม้ บรโิภคอาหาร
ท่ีปรุงเอง เป็นต้นรวมท้ังการอาศยัธรรมชาตท่ีิด ีประกอบ
อาชีพตามบริบทของครอบครัว

ระดับชุมชน
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรมกีารด�าเนนิ

การจัดสวนสาธารณะ สถานที่ออกก�าลังกายให้เพียงพอ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรร่วมมือกับ

ประชาชนจัดให้มีกลุ่มการจัดการขยะ จัดชมรมจิตอาสา
เช่นกจิกรรมเสรมิอาชพี ชมรมผูส้งูอายเุพือ่การช่วยเหลอื
กนัและควรส่งเสรมิการเป็นชมุชนต้นแบบด้านภมูปัิญญา
สมุนไพรและวิถีชีวิตแบบธรรมชาติพื้นบ้าน

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านจิต

วิญญาณเพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะ
2. ศกึษาวถิชีวีติและแนวทางการมสีขุภาวะของ

ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าชมรมผู้สูงอายุ
3. ศกึษาแนวทางการพัฒนาชมุชนเพ่ือฟ้ืนฟูการ

บริโภคผักพื้นบ้านในภาคตะวันออก
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การศึกษาความต้องการกำาลังคนระดับอุดมศึกษา 

เพื่อวางแผนการผลิตกำาลังคนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

A Study on Higher Education on Manpower Needs for Manpower 

Production Planning in the Lower Central Province

สุรชัย เทียนขาว*

บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาความต้องการก�าลงัคนระดับอดุมศกึษา เพือ่วางแผนการผลิตก�าลงัคน 

ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2) เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาเพื่อวางแผนผลิตก�าลังคน 
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 3) เสนอแนะแนวทางในการผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง กลุม่ตวัอย่างเป็นหวัหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดัและผูบ้รหิารของสถาน
ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทขึ้นไปในจังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุรี จ�านวนทั้งสิ้น 270 คน ผู้ให้
ข้อมูลเป็นผูบ้รหิารในภาคราชการและเอกชน จ�านวน 270 คน เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัและแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการก�าลังคน 
ระดับอุดมศกึษาด้านสาขาวิชา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สาขาวชิาท่ีมคีวามต้องการระดบัมากทีส่ดุ 2 สาขา
วิชา ระดับมาก 44 สาขาวิชา ระดับปานกลาง 27 สาขาวิชา ระดับน้อย 10 สาขาวิชาและน้อยที่สุด 1 สาขาวิชา  
ส่วนคณุลกัษณะของก�าลงัคนโดยภาพรวมมคีวามต้องการระดับมาก ด้านทีม่คีวามต้องการมากทีส่ดุ คอื บคุลกิอปุนสัิย  
2) เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาด้านสาขาวิชา จ�าแนกตามประเภทของหน่วยงานไม่มี
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนด้านคุณลักษณะ
ของก�าลงัคนพบว่าหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนมคีวามต้องการแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อจ�าแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงานพบว่า แตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ 3) แนวทางการผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษา 3.1 ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เน้นสาขาวิชา
ที่มีความต้องการระดับมาก-มากที่สุด 3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครอบคลุมด้านความรู้ทักษะและบุคลิกภาพ
อปุนสิยั โดยเน้นด้านบคุลกิภาพอุปสนสิยัเป็นล�าดบัส�าคัญล�าดบัแรก และ 3.3 สถาบันอดุมศกึษาควรร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการและหน่วยราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในการจัดการศึกษา

คำาสำาคัญ: ความต้องการก�าลังคน ก�าลังคนระดับอุดมศึกษา การผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษา

*ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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Abstract
The purposes of this study were to 1) study the higher education on manpower needs for 

manpower production planning in the Lower Central Province Cluster-1 2) compare the differences 
on higher education on manpower needs of manpower production planning in the Lower Central 
Province Cluster-1 and 3) propose guidelines for manpower production at the higher education on 
according to demands of the job market. The study samples were the officers of province publics’ 
organizations and the private executives of companies with a capital exceeding 30 million baht in 
two provinces in the Lower Central Province Cluster-1 with 270 samples. The respondents were 
102 people, being the officers of provincial public organizations by purposive sampling method 
and 168 private executives of the company with capital exceeding 30 million baht, selected by 
simple random sampling method. Data were collected by the questionnaires. 

The reliability of the questionnaires was 0.96.Statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation and t-test. Data from the open-ended question were analyzed. The research 
findings by content analysis were: 1) the overall of higher education on for manpower needs of 
84 fields was at a moderate level, there were the two fields highest needed and one discipline 
was at the lowest level. The twentyseven fields were at a moderate level, fortyfour fields were at 
a high level and ten fields were at a low level. By overall needs of manpower’s characteristics 
were at a high level. The characteristic highest needed was the appropriate personality traits. 
When comparing the manpower needs for all fields by the types of organizations, there was no 
statistically significant difference at .05. There was no statistically significant difference at .05 by 
the places of organizations. As to the needs of manpower’s characteristics, there was statistically 
significant difference at .05 by the types of organizations. By the places of organizations, it 
was found that there was no statistically significant difference at .05. The proposal for higher 
education on manpower production consisted of three aspects. They are: 1) the higher education 
institutions in the Lower Central Province Cluster-1 should improve or develop undergraduate 
curriculum according to the fields highest and high level needed, 2) providing co-curricular 
activities or programmes for students should base on the characteristic needs of the province 
cluster and 3) having agreements with private companies and public organizations in the local 
area for manpower production.
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บทนำา
ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป ็นการศึกษา

หลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงได้แก่ หลักสูตร
อนปุรญิญา หลกัสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สงู ระดบั
ปรญิญาตร ีและระดับทีส่งูกว่าปรญิญาตรี การศกึษาระดับนี้ 
เป็นการสร้างก�าลังคนระดับสูงให้กับประเทศ สถาบัน
อุดมศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสูงให้กับประเทศ 
และมีบทบาทส�าคญัยิง่ในการผลติก�าลงัคน และทรพัยากร
ทางปัญญาระดับสูงของประเทศ ในการผลิตก�าลังคน
ระดับอดุมศกึษา ทีผ่่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาบางประการ
ดังที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ระบุไว้ว่า “ปัญหาส�าคัญ
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่หลายฝ่าย
เป็นห่วงคือ ความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตบัณฑิต
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงหากไม่รีบแก้ไข
หรือป้องกัน จะส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง การ
แก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ใช้การปล่อยให้กลไกตลาดท�างาน 
โดยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาค
เอกชนมากขึ้น ซึ่งการใช้กลไกตลาดในการจัดการศึกษา 
อาจไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบสนอง
ต่อตลาดแรงงาน เนือ่งจากมหีลายปัจจัยทีส่่งผลกระทบ” 
(เกรียงศกัด์ิ เจรญิวงศ์, 2557) ปัญหาดงักล่าวนีก้ระทรวง
ศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คนปัจจุบัน (นายจตุรนต์ ฉายแสง) ได้แถลงนโยบาย
ประการหน่ึงด้านอุดมศึกษาที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้คือ  
ให ้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให ้
มีการศึกษาแนวโน้มความต้องการก�าลังคนระดับ
อดุมศกึษาของประเทศในสาขาวชิาต่างๆและประกาศให้
มหาวิทยาลัยและสาธารณชนทุกๆสามปี ซึ่งในประเด็นนี้
สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามประกาศของส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 ข้อ 11 
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ในข้อ 5 การวิจัย
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาระบุในข้อ 5.1 การวิจัยเพื่อ
การศึกษาสภาพการผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษาและ

แนวโน้มความต้องการก�าลังคนของประเทศ (ส�านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2556) จากการศึกษา
ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เร่ืองการศึกษา
ความต้องการก�าลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนของประเทศ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2553) ได้ระบุว่าประเด็นปัญหาที่ส�าคัญในการ
ผลติก�าลงัคนของประเทศนัน้สถาบนัการศกึษาเลอืกผลติ
ก�าลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตน
ท�าให้เกิดปัญหาคนว่างงานพร้อมไปกับการขาดแคลน
ก�าลังคน และก่อให้เกิดสภาพความไม่สอดคล้องระหว่าง
อุปสรรคและอุปทาน และในโครงการวิจัยการศึกษา
ความต้องการก�าลังคน เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก�าลงัคนของประเทศแผนปฏบิตักิารในระดับกลุม่จงัหวดั 
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2555) กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อยู่ในกลุ่มที่ถูกศึกษา ได้
ให้ข้อเสนอแนะส�าหรับตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี 
ประการหนึ่ง (ข้อ2) คือ ปรับปรุงการผลิตก�าลังคนใน
ระดบัปริญญาตรีให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 
โดยเกณฑ์ต�่าสุดจะต้องลดการผลิตบัณฑิตที่ตลาดมี
ความต้องการถดถอยลง และมุ่งเน้นการผลิตบุคลากร
สายวทิยาศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องกบัสุขภาพให้มากขึน้ สถาบนั
อุดมศึกษาต่างๆ มีขีดความสามารถที่จะท�าวิจัย เพื่อให้
ทราบความต้องการของท้องถิน่ และของประเทศได้ แล้ว
ใช้ข้อมูลในการวิจัยตลาดแรงงานมาช่วยก�าหนดสายการ
ผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด ส�าหรับข้อมูลข่าวสาร
สนเทศทีเ่ป็นความต้องการของประเทศทัง้ในภาครฐัและ
เอกชน แม้ว่ารัฐบาลโดยกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
จะได้ประกาศสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักและมี
ความชัดเจนของการผลติก�าลงัคนระดบัปริญญาตรีกต็าม
ในสภาพที่เป็นอยู่ก็ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยันว่าเป็น
ความต้องการจริงหรือไม่ ผู้วิจัยตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน
ระหว่างอปุสงค์และอปุทาน เพือ่แก้ปัญหาอดุมศกึษาของ
ประเทศและเหน็ว่าข้อมลูสารสนเทศในด้านสาขาวชิา และ
คุณลักษณะของก�าลังคนระดับอุดมศึกษาตามที่ตลาด
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แรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการที่ทันสมัย ถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นความจ�าเป็นความจ�าเป็นอย่างย่ิงต่อการ
วางแผนและก�าหนดนโยบายการศึกษาในส่วนของการ
ผลติบณัฑติในกลุม่จงัหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผูว้จัิยจึง
ได้ท�าการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการก�าลัง
คนระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
ที่เป็นตลาดแรงงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้
ได้ค�าตอบว่าตลาดแรงงานมีความต้องการก�าลังคนที่
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใด และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของก�าลังคนที่ต้องการมีอะไร 
มีความต้องการแตกต่างกันหรือไม่รวมทั้งแนวทาง
การผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษาควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความต้องการก�าลังคนระดับ

อดุมศกึษาเพือ่วางแผนการผลติในกลุม่จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง1 

2. เพือ่เปรยีบเทียบความต้องการก�าลงัคนระดบั
อุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จ�าแนก
ตามประเภทของหน่วยงานและพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการผลิตก�าลังคน
ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ท�าการศึกษาในขอบเขต

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 
จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ�าหวัดและ
ผู้บริหารหน่วยงานเอกชนที่เป็นสถานประกอบการที่มี
การจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีเงินทุน
จดทะเบยีนตัง้แต่ 30 ล้านบาทขึน้ไป โดยศึกษาในพืน้ที ่2  
จังหวัดได้แก่ ราชบุรี และสุพรรณบุรี เท่านั้น

2. ตัวแปรที่ท�าการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระ คือ ประเภทของหน่วยงานและพ้ืนที่ตั้งของ

หน่วยงานราชการและองคก์รธุรกจิ (สถานประกอบการ) 
ตัวแปรตาม คือ ความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษา
เพือ่วางแผนการผลติในกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1

นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดความหมายของ

ศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ก�าลังคนระดับอุดมศึกษา หมายถึง ก�าลัง

แรงงานท่ีเป็นประเภทปัญญาชนท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท้ังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชน

2. ความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษา 
หมายถึง ความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีของ
ตลาดแรงงานในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาค
เอกชนในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 
โดยมุ่งเน้นความต้องการก�าลังคนด้านสาขาวิชาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาในกลุ่มสาขา
วิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา
เร่ือง ก�าหนดหลกัสตูร/ประเภทวชิา/สาขาวิชาท่ีเป็นความ
ต้องการหลกัและมคีวามชดัเจนของก�าลงัคนส�าหรบันสิติ
หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2555 พ.ศ. 
2555 ส�าหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนใน
ระดับปริญญาตรี

4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษา หมายถึง คุณสมบัติของก�าลังแรงงานระดับ
ปริญญาตรีในด้านความรู้ ด้านทักษะ และบุคลิกอุปนิสัย
ตามที่ตลาดแรงงานในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต้องการ โดยใช้
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์หรือยุคใหม่ตาม
นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2554-
2558 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นกรอบน�าทางในการศึกษา
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5. หน่วยงานราชการ หมายถึง ส่วนราชการ
ระดับจังหวัดที่กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าท่ี
เกี่ยวกับราชการกระทรวง ทบวง กรม นั้น ประจ�าจังหวัด
แต่ละจงัหวดั โดยมหีวัหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัดเป็น
ผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ

6. หน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจ หมายถึง 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด ชมรม
ธนาคารจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด และ
สถานประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีทุนจดทะเบียน 30 ล้าน
บาทขึ้นไปในจังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่
1. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในส่วนราชการ

ประจ�าจังหวัดในกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างๆ 
4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี จ�านวน 204 คน

2. ผู ้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน (สถาน
ประกอบการ) ที่มีทุนจดทะเบียนกับกรมผู้พัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป

ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวดักาญจนบรุ ีนครปฐม ราชบุร ีและสพุรรณบรุี 
โดยศึกษาใน 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดราชบุรี และ
สุพรรณบุรี จ�านวน 270 คน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ตวัอย่างได้มาจากวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย  

(simple random sampling) ในขั้นตอนแรก คือ สุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จ�านวน 
4 จังหวัดให้เหลือ 2 จังหวัด ด้วยวิธีการจับฉลากได้
จังหวัดสุพรรณบุรี และราชบุรี ในส่วนที่เป็นส่วนราชการ
ประจ�าจังหวัดในจังหวัดตัวอย่างก�าหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการระดับจังหวัดๆ ละ 51 คน รวมเป็น 102 คน 

เป็นผูต้อบแบบสอบถาม โดยสุม่แบบเจาะจง (purposive 
sampling) การเลือกตัวอย่างประชากรจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ในส่วนท่ีมาจาก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด ชมรม
ธนาคารจงัหวดัและสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจงัหวัด ใน
จังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 8 คน ประธานสภา/
ชมรมเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนสถานประกอบการ
ในจังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ราชบุรีสถานประกอบการจ�านวน 168 แห่ง และจังหวัด
สพุรรณบรีุจ�านวน 102 แห่ง รวมท้ังส้ิน 270 แห่ง ก�าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี
เหมาะสมส�าหรับการวิจัย (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ 
ปิตยานนท์ และดเิรก ศรสีโุข, 2551, หน้า 151) ณ ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 170 แห่ง 
หลังจากนั้นน�ามาก�าหนดขนาดตัวอย่างส�าหรับสถาน
ประกอบการในจังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สัดส่วน 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี 
106 แห่ง และจังหวัดสุพรรณบุรี 64 แห่ง รวมทั้งสิ้น 
170 แห่ง และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากสถานประกอบการใน
จงัหวดัตวัอย่าง โดยผูบ้รหิารของสถานประกอบการเป็น
ผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

ศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบ
ด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จ�านวน 
4 ข้อ ตอนที่ 2 ความต้องการก�าลังคนระดับปริญญาตรี 
ด้านสาขาวิชา ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(rating scale ) 5 ระดับ จ�านวน 84 ข้อ ตอนที่ 3 ความ
ต้องการก�าลงัคนในระดบัปรญิญาตร ีด้านคุณลกัษณะของ
ก�าลงัคน ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (rating 
scale) 5 ระดับ จ�านวน 24 ข้อ และตอนที่ 4 ข้อเสนอ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557108

แนะวิธีการ/ แนวทางการผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษา  
ตามความต้องการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
มลัีกษณะเป็นแบบค�าถามปลายเปิด (open-ended from)

การสร้างเครื่องมือวิจัย
ผู ้ วิจัยด�าเนินการสร ้างเครื่องมือวิ จัยด ้วย

การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องยกร่าง
แบบสอบถาม หาคุณภาพของเครื่องมือด ้วยการ
ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (content validity) 
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน�าไปทดลองใช้ (try out) 
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
หน่วยงานภาคเอกชน (สถานประกอบการ) ในจังหวัด
ลพบุรีและสระบุรี จ�านวน 30 ฉบับ หาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) ด้วยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) 
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทางไปรษณีย์และด้วย

ตนเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางสถติ ิ(Statistical Package) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ 
(frequence) และค่าร้อยละ (percentage) ความต้องการ
ก�าลังคนระดับอุดมศึกษาด้านสาขาวิชาและคุณลักษณะ
ของก�าลังคนระดับอุดมศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับ อุดมศึกษา
ในด้านสาขาวิชาและคุณลักษณะของก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาจ�าแนกตามประเภทของหน่วยงานที่สังกัด
และสถานทีต่ัง้ของหน่วยงานด้วยสถติทิดสอบที ่(t-test) 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากค�าถามปลายเปิดเพื่อเสนอ
แนะแนวทางในการผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษาคาม
ความต้องการของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเสนอเป็นความเรียงเป็นรายข้อ
ในรูปของความถี่และคัดเลือกข้อความถี่มีความถี่สูง 3 
ล�าดับแรกร่วมกับการวิเคราะห์สาขาวิชาและคุณลักษณะ
ของก�าลังคนที่มีความต้องการระดับมาก-มากที่สุด  

ในแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เสนอเป็นข้อเสนอแนะ 
แนวทางการผลิตก�าลังคน

ผลการวิจัย 
ความต้องการกำาลังคนระดับอุดมศึกษา 
ด้านสาขาวิชา
ความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาใน

ภาพรวมโดยเฉลี่ยผู ้ตอบแบบสอบถามที่ เป ็นกลุ ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการก�าลังคนในด้านสาขาวิชา 
(84 สาขาวิชา) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายสาขาวิชาพบว่า มีความต้องการในระดับ
มากท่ีสุด จ�านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
โลจิสติกส์และการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระดับมาก
จ�านวน 44 สาขาวิชา ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจการบิน การบัญชี คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ซอฟแวร์และมัลติมิเดีย อัญมณีและเครื่องประดับ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ นักบิน
และเทคโนโลยีการบิน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พลังงาน
ทดแทน วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเกษตร 
วิศวกรรมชีวภาพ วิศวกรรมเซรามิกส์ วิศวกรรม
อาหาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุโลหการ 
วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ วศิวกรรมเหมอืงแร่ วศิวกรรม
สิ่งทอ วิศวกรรมโยธา-สิ่งก่อสร้าง เทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ
เครื่องประดับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ
สิง่ทอ สถาปัตยกรรม เทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร การ
พยาบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ ความต้องการ
ระดับปานกลาง พบว่า มีจ�านวน 27 สาขาวิชา ได้แก่ 
เคมปีระยกุต์ จลุชวีวทิยา ชวีเคม ีเซรามกิส์ เครือ่งเคลอืบ
ดินเผา ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ ยางวัสดุศาสตร์ สถิติ รังสี
ประยุกต์และไอโซโทป เครื่องหนัง เทคโนโลยีศิลปะ
อตุสาหกรรม วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมเคม ีวศิวกรรม
ชลประทาน วิศวกรรมน�้า วิศวกรรมดิน วิศวกรรม
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ระบบควบคุม วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมเครื่องมือ การออกแบบภายใน การออกแบบ
อุตสาหกรรม การออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ สหเวชศาสตร์ 
และการแพทย์พืน้บ้าน ความต้องการระดบัน้อย มจี�านวน 
10 สาขาวชิา คอื ศกึษาศาสตร์ ระบบสารสนเทศ วทิยาการ
เดินเรือ วาริชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  
ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมเดินเรือ ศิลปกรรมศึกษา 
เภสัชศาสตร์ และการแพทย์แผนไทย ส่วนความต้องการ
ระดับน้อยที่สุด คือ สาขาวิชาภาษาไทย

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกำาลังคน
ความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาใน

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม โดยเฉลี่ยแล้วมีความ
ต้องการในระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
คณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ของก�าลงัคนมคีวามต้องการใน
ด้านบุคลิกอุปนิสัยมากที่สุด ด้านความรู้และด้านทักษะ  
มีความต้องการในระดับมาก

เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาด้านสาขาวิชา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของก�าลังคน

1. เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาในด้านสาขาวิชา จ�าแนกตามประเภท
หน่วยงาน จากการทดสอบค่าเฉลี่ยความต้องการ
ก�าลังคนระดับอุดมศึกษาในด้านสาขาวิชา จ�าแนกตาม
ประเภทหน่วยงาน คือ หน่วยงานราชการและหน่วย
งานเอกชน/องค์กรธุรกิจ โดยรวมทุกสาขาวิชา พบว่า 
แตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาด้านสาขาวิชา จ�าแนกตามพื้นที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจ 
จากการทดสอบค่าเฉลี่ย ความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาในด้านสาขาวิชา จ�าแนกตามจังหวัดพื้นท่ี
ตั้งของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน/องค์กร
ธุรกจิ โดยรวมทกุสาขาวชิาพบว่า แตกต่างกนัอย่าง ไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษา ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของก�าลังคน 
จ�าแนกตามประเภทของหน่วยงาน จากการทดสอบ
ค่าเฉลี่ย ความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของก�าลังคน จ�าแนกตาม
ประเภทของหน่วยงาน คือ หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจ โดยรวมทุกด้าน พบว่า 
มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยหน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจมีความ
ต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มากกว่า หน่วยงานราชการระดับจังหวัด

4. เปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของก�าลังคน 
จ�าแนกตามท่ีต้ังของหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
เอกชน/องค์กรธุรกิจ คือจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
ราชบุรี โดยรวมทุกด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่าง ไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะแนวทางการผลิตก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

1. ปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา โดยเปิดสอนสาขา
ที่เป็นความต้องการระดับมากที่สุด 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
1) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ 2) สาขา
วิชาโลจิสติกส์เป็นล�าดับแรก ส่วนสาขาวิชาที่ควรเปิด
สอนพิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นความต้องการระดับ
มาก จ�านวน 44 สาขาวิชา ตามที่สถาบันมีความพร้อม

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษาทุก
หลกัสตูรให้นกัศกึษามคีณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ โดยเน้น
ที่คุณลักษณะด้านบุคลิกอุปนิสัย เป็นล�าดับความส�าคัญ
ล�าดับแรก ส่วนความรู้และทักษะเป็นล�าดับรองลงมา

3. แสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบ
การภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพือ่เป็นหุน้ส่วนทางด้านวชิาการ (industry-
linked academic programme) โดยมข้ีอตกลงร่วมกนั 
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ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ/
หน่วยงานราชการ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อ

การประยุกต์ใช้
อภิปรายผล
1. ความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษา  

ด้านสาขาวชิา และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของก�าลงัคน 
จากผลการวิจัยที่พบว่าความต้องการก�าลังคน

ระดับอุดมศึกษาด้านสาขาวิชา ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 โดยรวมทุกสาขาจ�านวน 84 สาขาวิชา
อยู่ในระดับปานกลาง สาขาวิชาที่มีระดับความต้องการ
มากที่สุด จ�านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 2) สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขา
วิชาที่มีระดับความต้องการน้อยที่สุด 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาทีม่คีวามต้องการระดบัมาก
มีจ�านวน 44 สาขาวิชา ระดับน้อย 10 สาขาวิชา ส่วน
สาขาวิชาที่มีความต้องการระดับปานกลาง 27 สาขา
วิชา ซึ่งสาขาวิชาดังกล่าวนี้ทั้งหมดเป็นสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิต
ก�าลังคนส�าหรับนิสิตหรือนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่
เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2555 ตามประกาศคณะ
กรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเรื่อง ก�าหนดหลักสูตร/
ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและ
มีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนส�าหรับนิสิตหรือ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ตามประกาศ
ดังกล่าวเป็นความต้องการระดับประเทศครอบคลุม
พื้นที่จะเห็นว่าพื้นที่เฉพาะในกลุ ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 สาขาวิชาท่ีอยู่ในความต้องการระดับมาก
และมากที่สุด มีเพียง 29 สาขาวิชาเท่าน้ัน ทั้งน้ีอาจ
เนื่องมาจากหน่วยราชการและหน่วยงานเอกชนในกลุ่ม
จังหวัดดังกล่าวมีก�าลังคนท่ีเหมาะสมกับขนาดองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคราชการนั้น รัฐบาลได้มีการ
ลดขนาดราชการลง (downsizing) ท�าให้ปริมาณความ
ต้องการลดลง แม้ว่าสามารถก�าหนดก�าลังคนในรูปแบบ

ของลูกจ้าง/ พนักงานราชการแต่มีข้อจ�ากัดในด้านงบ
ประมาณส่วนในภาคเอกชนนั้น ความต้องการก�าลังคน
สาขาวิชาต่างๆ เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง การจ้างงานจะ
ต้องพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนเป็นส�าคัญ จากการท่ีรัฐบาล
มีนโยบายปรับเงินเดือนให้กับผู้จบปริญญาตรีเป็นเดือน
ละ 15,000 บาท อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับความ
ต้องการได้ นอกจากนี้สถานการณ์ในการผลิตก�าลังคน
ระดบัปริญญาตรขีองประเทศไทยโดยรวมแล้วมกีารผลติ
เกนิความต้องการ ซึง่สอดคล้องกับการประมาณการของ
สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) ที่พบว่าใน
แต่ละปีนั้นมีความต้องการก�าลังคนในระดับปริญญาตรี
น้อยกว่าการผลิตก�าลังคนมากในช่วงปี 2554-2557 
และปี 2558-2559 มปีรมิาณความต้องการก�าลงัคนและ
การผลติก�าลงัคนใกล้เคยีงกนัส่วนในปี 2560-2563 นัน้
กลบัมคีวามต้องการก�าลงัคนในระดบัปริญญาตรีมากกว่า
การผลิตก�าลังคน ส่วนการผลิตก�าลังคนในระดับนี้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงานและเมื่อรวมกับผู้ว่างงานท่ีหางานท�า  
มจี�านวนการผลติก�าลงัคนในระดบัน้ีท่ีเข้าสูต่ลาดแรงงาน
และเมื่อรวมกับผู้ว่างงานที่หางานท�า มีจ�านวนการผลิต
ก�าลังคนมากกว่าความต้องการท่ีมากท่ีสุดในปี 2555 
มีการผลิตก�าลังคนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,779 คน และ
หลังจากปี 2557 นั้น มีแนวโน้มการผลิตลงลงเรื่อยๆ  
จนกระทั่งในปี 2563 มีจ�านวนน้อยกว่าความต้องการ
มากท่ีสุดโดยมีช่วงห่างอยู่ท่ี 329 คน ซ่ึงผลการศึกษา
พบว่า ตลาดแรงงานปริญญาตรีไม่มีความสอดคล้อง
ระหว่างความต้องการก�าลังคนและการผลิตก�าลังคน  
ในส่วนสาขาวชิาทีก่ลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 ผูต้อบ 
แบบสอบถามท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างเห็นว่าเป็นความต้องการ
ระดับสูงสุด 2 สาขาวิชา และระดับมาก 44 สาขาวิชานั้น
มีบางสาขาวิชาท่ีสอดคล้องและต่างจากการศึกษาวิจัย
ของมนัส สุวรรณ และคณะ (2545) ในโครงการวิจัยเพื่อ
ก�าหนดแผนท่ีต้ังสถาบันอุดมศึกษาท่ีเสนอให้มีการยุบ
รวมสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงในเขตการศึกษา
ที่ 7 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบครีขีนัธ์ นครปฐม สพุรรณบรุ ีสมทุรสงคราม และ
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สมุทรสาคร โดยก�าหนดให้มีสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง 
ได้แก่ มหาวทิยาลยัอู่ทอง จังหวัดสพุรรณบุรี มหาวิทยาลยั
นครปฐม จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยเพชรบุร ี
จังหวัดเพชรบุรี และเสนอให้เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ  
ในแต่ละแห่งดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยอู่ทอง สาขาวิชาที่ควรเปิดสอน
คือ วิจิตรศิลป์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พยาบาลศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ 

2. มหาวิทยาลัยนครปฐม สาขาที่ควรเปิดสอน 
คือ อุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจิตร
ศิลป์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วิทยาการจัดการ

3. มหาวิทยาลัยเพชรบุรี สาขาวิชาที่ควรเปิด
สอน คือ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
การเกษตร วิทยาการจัดการและเกษตรศาสตร์

ผลการศกึษาโครงการวิจัยดงักล่าวได้ศกึษาผ่าน
มาแล้วประมาณ 10 ปี และศึกษาโดยใช้กรอบศึกษา
ด้านสาขาวิชาที่ต่างกันรวมทั้งสอบถามจากผู้เรียน อาจ
ท�าให้บางสาขาวชิามคีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั ส�าหรบั
สาขาวิชา 2 สาขาวิชาทีมีระดับความต้องการมากที่สุด 
ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมและสาขา
วิชาโลจิสติกส์ น้ัน เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจท่ี
สามารถน�าเงินเข้าประเทศได้ค่อนข้างสูง กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเชิงเกษตร 
เชิงวัฒนธรรมและทางด้านประวัติศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
อาจเห็นว่าการมีก�าลังคนระดับสูงที่มีปริมาณเพียงพอ
และมีศกัยภาพน่าจะท�าให้การท่องเทีย่วและการโรงแรมใน
พื้นที่มีความพร้อมและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและจากการ
เปิดเผยผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัหอการค้า (เสาวนย์ี 
ไทยรุ่งโรจน์, 2557) ชี้ให้เห็นว่าบัณฑิตที่ผู ้ประกอบ
การไทยต้องการและยังมีไม่เพียงพอ ร้อยละ 54.8 งาน
วิจัยในครั้งนี้จึงมีความสอดคล้องกัน ส�าหรับสาขาวิชา
โลจิสติกส์เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สามารถรองรับการขยาย
ตัวทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้มาก เนื่องจาก
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในปัจจุบันมีธุรกิจ

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เกิดขึ้น หากมีก�าลังคนที่มี
ความรู้สามารถในด้านการจัดการระบบการขนส่งสินค้า 
ทุกภาคการผลติจะท�าให้กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 
มีศักยภาพสูงขึ้น ในส่วนของการวิจัยของมหาวิทยาลัย
หอการค้าจากการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบ
การ (เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์, 2557) พบว่า ประเทศไทยยัง
ขาดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประการหนึ่งก็คือ ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาในครั้งนี้ท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
ท่ีเห็นว่าสาขาวิชาโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาในครั้งนี้ที่กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
ที่เห็นว่าสาขาวิชาโลจิสติกส์เป็นความต้องการในระดับ
มากท่ีสุด ในประเด็นท่ีเป็นความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศกึษาด้านคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลิกภาพอุปนิสัย ความรู้ และทักษะนั้น ผลการศึกษา  
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีความต้องการ
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของก�าลังคนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เนื่องจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นการสะท้อน
คุณภาพของก�าลังคนที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เห็นความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
บุคลิกภาพอุปนิสัย เป็นคุณลักษณะท่ีต้องการมากท่ีสุด
ครอบคลมุ 6 เรือ่ง ได้แก่ มคีวามเป็นพลเมอืงดใีนระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ มค่ีานยิม
ที่ถูกต้องทั้งด้านสังคมและมนุษยธรรม มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมข้ามชาติ มีจริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม
อยู่ในฐานของจิตใจ มีความรับผิดชอบสูงท้ังในบริบท
วชิาการในวชิาชพีและชมุชน และสามารถน�าหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ในการท�างานซึง่มบีางเรือ่ง
ของคณุลกัษณะทีต้่องการจากการศกึษาครัง้นีส้อดคล้อง
กับสาระการอภิปรายของศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ฐานะประธานท่ีประชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย ในการ
ประชุมวิชาการประจ�าปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน” ระหว่าง
วนัที ่13-14 มนีาคม 2557 (ไทยโพสต์, เอก็ไซท์, 2557) 
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ในประเด็นการเตรียมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนว่า 
“การเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาต้องไม่เฉพาะ
เรื่องวิชาชีพ วิชาการเท่านั้น แต่ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการท�างานร่วมกัน  
รวมถึ งการปลูกฝ ั ง เรื่ องคุณธรรมซึ่ ง ในขณะนั้น
มหาวิทยาลัยมหิดลและทุกสถาบันการศึกษาพยายาม
ปลูกฝังความมั่นคงในคุณธรรม ก้าวย่างออกจากรั้ว
มหาวิทยาลัยท่ีต้องรังเกียจคอร์รัปชั่น รับไม่ได้กับการ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง ต้องการให้บัณฑิตออกไปไม่ใช่เพียง
นักวิชาชีพ วิชาการแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคม
ให้เป็นสังคมที่ดี” ส�าหรับองค์ประกอบของคุณลักษณะ
ของก�าลังคนระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาครั้งน้ียังไม่มีการ
ศึกษาวิจัยมาก่อน ส่วนความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาในด้านบุคลิกอุปนิสัยที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นการสะท้อน
ความต้องการจ�าเป็น (need) ที่ก�าลังคนควรจะต้องได้
รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นทั้งในหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน อาจเป็นเพราะสภาพปัจจุบันองค์กร
ทัง้ภาครฐัและเอกชน ข้าราชการ/พนกังานท่ีจบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรยัีงขาดคุณลกัษณะในด้านนีจึ้งระบุระดบั
ความต้องการในระดับมากที่สุด

2. การเปรยีบเทยีบความต้องการก�าลงัคนระดบั
อุดมศึกษาด้านสาขาวิชาจ�าแนกตามประเภทของหน่วย
งานและที่ตั้งของหน่วยงาน

จากการเปรียบเทียบความต้องการก�าลังคน
ระดับอุดมศึกษาด้านสาขาวิชาโดยรวมทั้ง 84 สาขา
วิชา โดยจ�าแนกตามประเภทของหน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจ ไม่แตกต่างกันทั้งน้ี
เนื่องจากในปัจจุบันการรับรู้ของบุคคลต่างๆ ในสังคม
ในด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
รวมทั้งในระดับกลุ ่มจังหวัดและจังหวัดมีกลไกที่เป็น
เครือข่ายการท�างานระหว่างหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชนในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปัญหา
และความต้องการจะมีการรับรู้และเรียนร่วมกัน การมอง
ปัญหาและความต้องการต่อก�าลังคนระดับอุดมศึกษา

ของสถานประกอบการ/ หน่วยงานราชการของกลุ่ม
บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจึง
ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตร/ 
สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีท่ีสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
เปิดสอนเมื่อพิจารณาความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาด้านสาขาวิชาจ�าแนกตามที่ตั้งของหน่วย
งานราชการ/ หน่วยงานเอกชน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกัน เน่ืองจากจังหวัดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุรี ตั้งอยู่
ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 การรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ที่พื้นที่มีความต้องการ
ไม่ต่างกัน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เกี่ยวกับสาขาวิชาระดับอุดมศึกษาที่ขาดแคลนและเกิน
ความต้องการมกัจะปรากฏอยูใ่นสือ่ต่างๆ อย่างแพร่หลาย 
นอกจากนี้ผู ้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเป็นผู ้บริหาร
องค์กร ซึ่งมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงรวมท้ังมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู ้ข ้อมูลระหว่างจังหวัดในกลุ ่มเดียวกัน  
ท้ังหน่วยงานราชการและเอกชนโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ท�าให้ความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่มีน้อย

การเปรียบเทียบความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของก�าลังคน 
จ�าแนกตามประเภทของหน่วยงานและพ้ืนท่ีต้ังของ
หน่วยงาน ความต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาด้าน
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ท้ัง 3 คณุลกัษณะ ได้แก่ ความรู้ 
ทกัษะ และบคุลกิอปุนสิยั ของหน่วยงานราชการและหน่วย
งานเอกชน/ องค์กรธุรกิจในจังหวัดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
แตกต่างกัน โดยหน่วยงานเอกชน/องค์กรธุรกิจมีระดับ
ความต้องการคุณลักษณะสูงกว่าหน่วยงานราชการ 
ทั้งนี้พฤติกรรมองค์การและวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยงานทั้ง 2 ประเภทมีลักษณะที่ต่างกัน โดยที่หน่วย
งานเอกชนจ�าเป็นที่จะต้องสรรหาที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สูงท้ังด้านความรู้ ทักษะและบุคลิกภาพอุปนิสัย 
เนื่องจากจะต้องสร้างผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของ
องค์กรเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนมากท่ีสุด ส�าหรับในส่วน
ราชการนั้นอาจจะเห็นว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ของก�าลังคนในหน่วยงานราชการในระดับท่ียอมรับ
ได้ก็เพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบความต้องการก�าลังคน
ระดับอุดมศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ�าแนก
ตามที่ตั้งของหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานเอกชน/ 
องค์กรธุรกิจ ต่างกัน คือ ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกันจากการที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในที่ตั้งเดียวกัน ข้อมูลที่น�ามา
วิเคราะห์เป็นข้อมูลที่คละกันระหว่างหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชนของจังหวัดที่ตั้งและสองจังหวัดท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างตัง้อยูใ่นกลุม่จังหวัดเดยีวกัน ซึง่มคีวาม
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในหลายมิติ จึงน่าจะมีความ
ต้องการก�าลังคนระดับอุดมศึกษาในด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ไม่ต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการผลิตก�าลังคน
ระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ของสถาบันอุดมศึกษา

1) ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เน้นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการก�าลังคน
ระดับมากที่สุด จ�านวน 2 สาขาวิชา เป็นกลุ่มแรก และ
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการระดับมาก เป็นกลุ่มวิชาที่
เป็นล�าดับความส�าคัญรองลงไป จ�านวน 44 สาขาวิชา 
ตามที่สถาบันมีความพร้อม โดยให้สถานประกอบการที่
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร/
พัฒนาหลักสูตรรวมทั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งการด�าเนิน
การตามแนวทางน้ีสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการ
ศกึษาวจัิยของธรีวฒุ ิบณุยโสภณ และคณะ (2549) ส�าหรบั
กลุ่มก�าลังคนในระดับบน (ปริญญาตรี) ได้แก่ 1) รัฐบาล
ควรมีนโยบายผลิตก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีในรูปแบบ สหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 2) สถานศึกษา
ที่ผลิตก�าลังคนระดับอุดมศึกษาให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ควรจะท�าโครงการร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานประกอบการด้านการวิจัย และผลิตภัณฑ์การ
ออกแบบการผลิตและการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในห้อง
ปฏิบัติการร่วมกัน 3) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

ในระดับ อุดมศึกษาควรเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ โดยการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบัน
อดุมศกึษากลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์และองค์การวชิาชพี
ต่างๆ เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (2555) ในโครงการวิจัยการศึกษา
ความต้องการก�าลังคนเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนในระดับกลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานครใน
เชิงนโยบายให้มีการลดการผลิตบัณฑิตที่ตลาดมีความ
ต้องการถดถอยลง โดยมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคไม่
จ�าเป็นต้องผลิตบัณฑิตเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในส่วน
กลางและมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้มากขึ้น โดยสถาบันการศึกษา
ทบทวนบทบาทในการผลิตบัณฑิตในระยะกลาง 3-5 ปี 
รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ
ด้วยการร่วมมือกับสถานประกอบการที่ต้องการผู้จบ
ปริญญาตรีที่มีคุณภาพโดยเข้ามามีบทบาทในการร่วม
สอนและร่วมสนบัสนนุทรพัย์ในสาขาท่ีเป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ี
มอบให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2556 โดยให้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2557) 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษาทุก
หลักสูตรให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้น
คณุลกัษณะด้านบคุลกิอปุนสิยั เป็นล�าดบัแรก ด้านความ
รู้และทักษะเป็นล�าดับรองมา ในประเด็นนี้จากการศึกษา
เอกสารรายงานการวิจัยต่างๆ ท่ีผ่านมาหน่วยงานและ
สถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการก�าลังคนระดับ
อดุมศกึษาทีม่คีณุลกัษณะค่อนข้างสงู (ภทัระ พนสัอ�าพล, 
2534; สมบัติ ทองอมรสิทธิ์, 2538; สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
และสมบตั ิพรหมเสน, 2544; ชลุรีตัน์ จนัทร์เชือ้, 2545; 
พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม, 2547; ธีระวุฒิ บุณยโสภณ และ
คณะ, 2549; สัมพันธ์ สุกใส, 2553 และสถาบันวิจัยเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย, 2555) ซึง่กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
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ที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้เป็นการ
เตรยีมก�าลงัคนในเชิงคณุภาพให้พร้อมเข้าสูต่ลาดแรงงาน

3) สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานราชการในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 เพ่ือเป็นหุ้นส่วนทางด้านวิชาการ
ในการผลิตบัณฑิต ในประเด็นน้ีเป็นแนวทางที่มุ่งเพิ่ม
คุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันา
ประเทศไทย (2555) และธีรวุฒิ บุณยโสภณ และคณะ 
(2549) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษามีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการต่างๆ ทีต้่องการก�าลงัคนระดบัปรญิญาตรใีน
การเข้ามามีบทบาทร่วมสอนสนับสนุนทุนทรัพย์ในสาขา
วิชาท่ีเป็นที่ต้องการ การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์
และการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
รวมทั้งข้อเสนอแนวทางแก้ไขความไม่สมดุลของตลาด
แรงงานไทย ที่ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาน
ศึกษากระทรวงแรงงาน สถาบันเฉพาะทาง และสถาน
ประกอบการภาคเอกชนในด้านการจัดหลักสูตรการ
พัฒนา และการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในระดับส่วนกลาง และ
ระดับจังหวัด (กรวิทย์ ตันศรี และสิรีธร จารุธัญลักษณ์, 
ออนไลน์, ม.ป.ป.)

ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้
การศึกษาก�าลังคนระดับอดุมศกึษาเพือ่วางแผน

การผลิตก�าลังคนของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 จากผล
การวจิยั ผูวิ้จยัได้น�าเสนอ ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�าผล
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ดังนี้

1. การขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนไปยังพ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ควรพิจารณาเปิดสอนใน
หลักสูตร/ สาขาวิชา ที่เป็นความต้องการก�าลังคนระดับ
อุดมศึกษาท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังท่ีเป็นเป้าหมาย โดย
พิจารณาเปิดสอนสาขาวิชาท่ีมีระดับความต้องการมาก
ที่สุดและมาก

2. สถาบันอุดมศึกษาต่างๆท่ีต้ังอยู ่ในกลุ ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ควรปรับปรุงหลักสูตร/ 
พฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัผลการวจิยัในครัง้นี ้โดย
เน้นการเปิดสอนสาขาวิชาท่ีตรงกับระดับความต้องการ
ก�าลังคนของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ สาขาวิชา
ที่มีความต้องการระดับมากที่สุดและระดับมาก

3. สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ควรส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของก�าลังคนท้ัง
ด้านบคุลกิอุปนสิยั ความรู้ และทักษะ โดยเน้นด้านบคุลกิ
อุปนิสัยเป็นพิเศษ

4. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ในกลุ ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ควรน�าข้อค้นพบจากการวจิยัคร้ังน้ี  
โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการก�าลังคนระดับ
มากที่สุด และมาก ตามความต้องการของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 เผยแพร่ให้นักเรียนและผู้ปกครอง
รับรู้ในวงกว้างส�าหรับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 

ในภาคตะวันออก เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน*
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ชนัญญา มาพุทธ** 

ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง*** 

ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ****

บทคัดย่อ
การวจิยั ครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความต้องการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของพนกังานมหาวทิยาลยั

แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ�าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การท�างาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
พนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 335 คน จ�าแนกเป็น สายคณาจารย์ จ�านวน 
147 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ�านวน 188 คน เก็บข้อมูลจริงได้จ�านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ตามสัดส่วนจ�านวนประชากรครอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้
ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 
และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พนกังานมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ในภาคตะวันออกเพือ่เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนโดยรวม มค่ีาเฉลีย่อยูใ่น
ระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพฒันา ด้านการฝึกอบรม และ
ด้านการศกึษาต่อ ตามล�าดบั 2) ผลการเปรยีบเทยีบความต้องการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของพนกังานมหาวทิยาลยั
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
สายการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การท�างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 

คำาสำาคัญ: ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ พนักงานมหาวิทยาลัย/ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

***ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****ที่ปรึกษาร่วม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to study the needs for human resource development 

of university employees in the Eastern of Thailand with the coming of the AEC, and to compare 
the development needs of university employees according to gender, age, education level, work 
position, and work experience. The research participants were comprised of 335 university 
employees in the Eastern of Thailand. The instrument used in the study was a Liker T. Scale 
Questionnaire. Quantitative data from the officers were analyzed according to frequency, percentage, 
mean, standard deviation, one-way ANOVA, and Least Significant Difference (LSD). The results 
of this study revealed that the overall needs of the human development was at a high score 
(x = 4.00, SD = 0.67). When each aspect was considered, it showed that the top three aspects 
were development, training, and education. 

Finally, it was found that the needs of university employees were significant difference 
according to their gender, age, education level, work position, and work experience (p <.05).

Keywords: Human Development Needs/ University Employees/ Asean Economic Community

บทนำา
ทรัพยากรบุคคลนั้นได้รับการยอมรับจากทุก

องค์การทั่วโลกว่าเป็นทรัพยากรที่มีส�าคัญและยังเป็น
เบื้องหลังความส�าเร็จในการขับเคลื่อนองค์การไปสู ่
เป้าหมาย ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 11 และนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาใน
อาเซยีนของส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จึงได้
ให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยเพือ่น�าไปสู่
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้การก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 
ยงัส่งผลกระทบต่อการศึกษาเกดิการศกึษาข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวกว้างขวางมาก
ขึน้ จงึจ�าเป็นต้องอาศัยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ
ที่ควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทาง
ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า ช; ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2553, หน้า 67) เนื่องจากมหาวิทยาลัย

เป็นองค์การในระดับอุดมศึกษา เป็นกลไกส�าคัญในการ
เพิม่ศกัยภาพของประเทศในเวทสีากล ผ่านการสร้างและ
พัฒนาก�าลังคน สร้างความรู้และนวัตกรรมผ่านระบบ
วิจัยและพัฒนา เพื่อประโยชน์ในภาคการผลิตโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการยกระดับความเข็มแข็งของสังคม อีกท้ัง
ยังเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต 

ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องสร้างความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้สงูขึน้ หรอืน�าหน้าการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ   
ทีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลา กระบวนการ หรอืกจิกรรมต่าง ๆ  
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถ 
หรือสมรรถนะท่ีจ�าเป็น ได้แก่ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถให้แก่บุคคล โดยการฝึกอบรม การจัดการ 
อาชพี การพฒันาอาชพีของบคุคล เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุ
ให้บคุลากรประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานได้มคีวาม
ก้าวหน้าในอาชีพ สามารถใช้สติปัญญาตัดสินปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องทั้งกับตนเองและส่วนรวมได้ สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงไป  
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การพัฒนาจึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต เพราะ
จะช่วยให้บุคคลยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง 
รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองเพื่อพร้อมที่จะปรับตัว
ไปสู่ทางที่ดีข้ึน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เป็นสุข สามารถพึ่งตนเองได้ การพัฒนาตนเองช่วยให้
ทุกคนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการด�ารง
ชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(พัชรินทร์ ฆังฆะ และไพพรรณ มุ่งศิริ, 2554, หน้า 3)

ด ้วย เหตุนี้ จึ งจ� า เป ็นต ้องการศึกษาเรื่ อง 
“ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเพือ่เข้าสูก่ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” เพ่ือเป็นข้อมลูและแนวทาง
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้สถาบนัอดุมศกึษาส่งเสรมิ
ความพร้อมแก่บุคลากรให้มีความสามารถ และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศของภูมิภาคประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สายการปฏบัิตงิาน 
และประสบการณ์การท�างาน

สมมติฐานของการวิจัย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

พนกังานมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่ในภาคตะวันออก จ�าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน และ
ประสบการณ์ท�างานมีความแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา

โดยเลือกศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับต่อ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในภาคตะวนัออก เนือ่งจากกจิกรรมการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์นับเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญในกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ท�าให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เกิด
การพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถ 
เพื่อรองรับต่อการท�างานทั้งในปัจจุบัน และช่วยเตรียม
ทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
การเติบโตขององค์การในอนาคต จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Nadler and 
Nadler (1989) สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ ๆ 3 กิจกรรมหลัก 
ได้แก่ การฝึกอบรม การศกึษาต่อ และการพฒันา จงึสรปุ
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สายการปฏิบติังาน 
5. ประสบการณ์การทาํงาน 

สมมติฐานของการวจัิย 
 ความตอ้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานมหาวิทยาลยัแหงหน่ึงในภาค่

ตะวนัออก จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สายการปฏิบติังาน และประสบการณ์ทาํงาน 
มีความแตกตางกน่ ั  
 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 ผูว้ิจยักาหนดกรอบแนวคิดหลกัในการศึกษาโดยเลือกศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ํ

ในสวนของกจกรรมการพฒันาท่ ิ รัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับตอประชาคมเศรษฐกจอาเซียนของ่ ิ

มหาวิทยาลยัแหงหน่ึงในภาคตะวนัออก เน่ืองจากกจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยน์บัเป็น่ ิ

กจกรรมท่ีสาํคญัในกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ทาํใหท้รัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร เกดการิ ิ

พฒันาความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และความสามารถ เพื่อรองรับตอการทาํงานทงัในปัจจุบนั และชวย่ ่้

เตรียมทรัพยากรมนุษยใ์หพ้ร้อมรับกบการเปล่ียนแปลงและการเติบโตขององคก์ารในอนาคต จากั

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกยวขอ้งเกยวกบแนวคิด ทฤษฎี หลกัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ี่ ี่ ั

ของ Nadler and Nadler (1989) สามารถสรุปไดว้า่การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย
กจกรรมสาํคญั ๆ ิ 3 กจกรรมหลกั ไดแ้ก การฝึกอบรม การศึกษาตอ และการพฒันา จึงสรุปกรอบิ ่่

แนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากร ไดแ้ก พนกังานมหาวิทยาลยัแหงห่ ่ น่ึงในภาคตะวนัออก ปีพ.ศ. 2554  

ความตอ้งการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์าม

ยทุธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความ

พร้อมสูการเป็นประชาคมเศรษฐกจอาเซียน่ ิ  
 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. การฝึกอบรม (Training) 
2. การศึกษาตอ่ (Education) 
3. การพฒันา (Development) 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
ประชากร ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยแห่ง

หนึ่งในภาคตะวันออก ปีพ.ศ. 2554 จ�านวน 2,620 คน 
จ�าแนกเป็น สายคณาจารย์ จ�านวน 1,158 คน และสาย
สนับสนุนวิชาการ จ�านวน 1,462 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 335 คน 
จ�าแนกเป็นสายคณาจารย์ จ�านวน 147 คน และสาย
สนับสนุนวิชาการ จ�านวน 188 คน ก�าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan 
(1970, p. 608) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดส่วนจ�านวนประชากรครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ยสร ้ างแบบสอบถามจากการศึกษา

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Nadler and 
Nadler (1989) และนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา
ในอาเซียนสูเ่ป้าหมายในการจัดตัง้ประชาคมอาเซยีนในปี 
พ.ศ. 2558 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมลูแบบสอบถามผูวิ้จัยเก็บด้วยตนเอง 
จ�านวน 335 ฉบบั ได้แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์คนืมา  

จ�านวน 331 ฉบับ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป ็นค�าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
สายการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การท�างาน 

ตอนที่  2  ร ะดั บความต ้ อ งกา รพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง
ในภาคตะวันออกเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ และ
การพัฒนา เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ
ลิเคิร์ต (Rating Scale) 5 ระดับ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (open-end 
question) เป็นค�าถามแบบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการฝึกอบรม 
ด้านการศึกษาต่อ และด้านการพัฒนา

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.1 การวเิคราะห์ข้อมลู เกีย่วกบัข้อมลูท่ัวไป
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก 
จ�าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา สายการปฏบัิตงิาน 
และประสบการณ์ท�างาน โดยใช้ความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

1.3 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออก จ�าแนกตาม เพศ และสายการปฏิบัติงาน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม  
ใช้สถิติทดสอบที (Independent samples t-test)

1.4 การเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออก จ�าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท�างาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ
ความแตกต่างมากกว่า 3 กลุม่ โดยใช้การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี LSD 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 68.90 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จ�านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.80 มากที่สุด โดยส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.54 มากที่สุดโดยมีสายสนับสนุนวิชาการ 
จ�านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 มากที่สุด และมี
ประสบการณ์การท�างานระหว่าง 5-10 ปี จ�านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.30 มากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

1. ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
ศึกษาต่อ ตามล�าดับ

2. ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พนกังานมหาวทิยาลยั ด้านการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
3 อันดับ ได้แก่ ต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาต่าง
ประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาต้องการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้อยู่
ในระดับมาก และต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้เร่ือง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของประเทศในอาเซียนอยู่ใน
ระดับมาก ตามล�าดับ

3. พนกังานมหาวทิยาลยัมคีวามต้องการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาต่อโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย 3 อันดบั ได้แก่ ต้องการให้มหาวทิยาลยัสนบัสนนุ
ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอยู ่ในระดับมาก  
รองลงมาต้องการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นสองภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ
มาก และต้องการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพระดับสากลอยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ

4. พนกังานมหาวทิยาลยัมคีวามต้องการพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์ ด้านการพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับ ได้แก่ ต้องการให้มหาวิทยาลัยส่งเสริม
การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจปัญญาและคุณธรรม
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัด
กจิกรรมส่งเสรมิการพฒันา อยู่ในระดบัมาก และต้องการ
ศึกษาดูงานภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ในระดับ
มากตามล�าดับ

ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออก จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สายการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การท�างาน
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1. ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พนกังานมหาวทิยาลยั ระหว่างเพศหญงิ และเพศชายโดย
รวมไม่มคีวามแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
เพศหญิงมีความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านการพัฒนาสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p < .05) ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อไม่มี
ความแตกต่างกัน

2. ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยระหว่างสายคณาจารย์และสาย
สนับสนุนวิชาการโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสายคณาจารย์มีความ
ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาสูงกว่า
สายสนบัสนนุวชิาการอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(p < .05) 
ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อไม่มีความ
แตกต่างกัน

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ�าแนกตามอายุ พบว่าความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามอายุ
โดยรวมและด้านการศึกษาต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ (p < .05) ด้านการฝึกอบรม และด้าน
การพัฒนาไม่แตกต่างกัน

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวทิยาลยัโดยรวม จ�าแนกตามอายุ พบว่าโดยพนักงาน
ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมากเป็นอันดับหน่ึงรองลงมา
เป็นอายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป  
ตามล�าดับ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้านการศึกษาต่อจ�าแนกตามอายุ พบว่า 
พนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับความต้องการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย์ด้านการศกึษาต่อมากเป็นอนัดบั

หนึ่งรองลงมาเป็นอายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 
50 ปี ขึ้นไป ตามล�าดับ

4. ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จ�าแนกตาม
ระดบัการศกึษาต่อ พบว่าความต้องการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย จ�าแนกตามระดับการ
ศึกษาโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (p < .05) ทุกกลุ่มระดับการศึกษา

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยรวม จ�าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต�่า
กว่าปริญญาตรีมีระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์น้อยที่สุด

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้านการฝึกอบรม จ�าแนกตามระดับการ
ศึกษาพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษา
สงูกว่าปรญิญาตรีมีระดบัความต้องการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ด้านการฝึกอบรมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
เป็นปริญญาตรี และต�่ากว่าปริญญาตรี ตามล�าดับ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้านการศึกษาต่อจ�าแนกตามระดับการ
ศึกษาพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมี
ระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ศึกษาต่อ มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นสูงกว่า
ปริญญาตรี และต�่ากว่าปริญญาตรี ตามล�าดับ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวทิยาลยัด้านการพฒันา จ�าแนกตามระดบัการศกึษา
พบว่าพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
พฒันามากเป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาเป็นปรญิญาตร ีและ
ต�่ากว่าปริญญาตรี ตามล�าดับ
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5. ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน พบว่าความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ�าแนกตามประสบการณ์โดยรวมและด้านการศึกษาต่อ 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05) ส่วนด้าน
การฝึกอบรม และด้านการพัฒนาไม่แตกต่างกัน

ทดสอบความแตกต่างรายคูร่ะหว่างค่าเฉลีย่ความ
ต้องการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของพนกังานมหาวทิยาลยั
โดยรวม จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างานพบว ่า 
พนักงานที่มีประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า 5 ปีมีระดับ
ความต้องการพฒันาทรพัยากรมนษุย์มากเป็นอันดบัหน่ึง 
รองลงมาเป็น 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ตามล�าดับ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลยัด้านการศกึษาต่อ จ�าแนกตามประสบการณ์
ท�างานพบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า 
5 ปี มีระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
การศึกษาต่อ มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็น 5-10 ปี 
และมากกว่า 10 ปี ตามล�าดับ

ผลการวิเคราะห์สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู ่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา
ต่อ และด้านการพัฒนา

1. พนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการ
ฝึกอบรมทางภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน รองลงมา คือ ความต้องการ
ฝึกอบรมทางด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน อาทิ ภาษาท้องถิ่น อาหารประจ�าท้องถ่ิน 
ศาสนาประจ�าชาติ สัญลักษณ์ประจ�าประเทศ สกุลเงิน  
และความต้องการการฝึกอบรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยต้องการได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณวุฒิทางการ

ศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งด้านส่งเสริมในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา 
การด�ารงต�าแหน่งท่ีสูงขึ้นหลังจากกลับมาปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ ความต้องการการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียนและความต้องการ
ศึกษาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนนักเรียน หรือคณาจารย์  
กบัหน่วยงานทางการศกึษาอืน่ ๆ  ทัง้ในและนอกประเทศ
สมาชิกอาเซียน

3. พนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานรองลงมา คือ ความต้องการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาในประเทศสมาชิก
อาเซยีนและความต้องการพัฒนาในด้านความรู้ด้านระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับบุคลากรของ
ประเทศอื่น ๆ ได้อย่างทัดเทียม

อภิปรายผล
1. ระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
เพือ่เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านการฝึกอบรม 
และด้านการศึกษาต่อตามล�าดับ อาจเนื่องจากทุกคน
ต้องการความมั่นคง ความปลอดภัยและความก้าวหน้า
ในต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน ดังนั้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ต้องการของตนเอง เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานในปัจจบุนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นความหวังของพนักงานทุกคนใน
องค์การ (เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคนอื่น ๆ  2550, 
หน้า 112-113) สอดคล้องกับงานวิจัยของพรนารี 
โสภาบุตร (2555) เปรมฤดี กิ่งแสง (2553) วิละดา 
ชาวชื่นสุข (2555) ชลดา ประยูรพาณิชย์ (2555) พบว่า 
กิจกรรมการพัฒนาเพื่อรองรับต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา
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รายด้านเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การพัฒนา ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษา 

1.1 ด้านการฝึกอบรม พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อโดยเรยีงล�าดบัจากมาก
ไปน้อย 3 อันดับได้แก่ ความต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 
รองลงมาต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให ้การปฏิ บั ติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู ้ เรื่อง
วัฒนธรรมเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ตามล�าดับ  
อาจเนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่ง
เน้นงานในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับความรู้ ทักษะความ
สามารถ และพฤติกรรมในการท�างานช่วยให้บุคลากรได้
รบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถและพฤติกรรมทีเ่ก่ียวข้อง
กับงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายส�าคัญ 
เพ่ือให้บุคลากรในองค์การเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของพรนาร ีโสภาบุตร (2555) ศภุสนีิ มนประณตี 
(2552) พบว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนจะมคีวามต้องการสมรรถนะในระดบัสงู 
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านค่านิยม และด้านทักษะ 

1.2 ด้านการศึกษาต่อ พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�าดับจาก
มากไปน้อย 3 อนัดบัได้แก่ ความต้องการให้มหาวิทยาลยั
สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ต้องการ
ศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นสองภาษา เช่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และต้องการศึกษาในหลักสูตร
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับสากล อาจเนื่องจาก
การศึกษาต่อเป็นกจิกรรมการพฒันาและเรยีนรูซึ้ง่มุง่เน้น
งานในอนาคต โดยเป็นการเตรียมบุคลากรส�าหรับการ
เล่ือนต�าแหน่ง การโยกย้าย การพฒันาสายอาชพี ซึง่มจุีด
มุ่งหมายเพือ่พฒันาขดีความสามารถทางปัญญา แนวคดิ 
ความเข้าใจ และผลการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Louangrath (2013) 
และWelch (2012) พบว่าบุคลากรมีความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับ

มาก ท้ังน้ีการศกึษามคีวามส�าคญัในการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์บริบทท่ีเกีย่วข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนใน
เรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน 

1.3 ด้านการพัฒนา พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล�าดับจาก
มากไปน้อย 3 อันดับได้แก่ ต้องการให้มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และ
คณุธรรม ต้องการให้มหาวทิยาลยัจดักจิกรรมส่งเสริมการ
พัฒนา และต้องการศึกษาดูงานภายในประเทศสมาชิก
อาเซยีนตามล�าดบั อาจเนือ่งจากการพฒันา เป็นกจิกรรม
การเรียนรู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับงาน และไม่แสดงผลลัพธ์ใน
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมือนกับ
การฝึกอบรมและการศกึษา โดยเป็นการพฒันาแบบระยะ
ยาวในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการเติบโตขององค์การในอนาคต สอดคล้องกับงาน
วิจัยของชลดา ประยูรพาณิชย์ (2555) พบว่า บุคลากร
มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา 
คือ ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อ ตามล�าดับ 
การพัฒนาบคุลากรเป็นการด�าเนนิด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เพ่ือ
เพิ่มและขยายโลกทัศน์ส�าหรับการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติตนทั้งในงานและในสังคมส่วนรวมให้แก่บุคลากร
ก็จะช่วยให้ระบบพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ในภาคตะวันออก จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการ
ศกึษา สายการปฏบิตังิาน และประสบการณ์ท�างาน พบว่า  
พนักงานมหาวิทยาลัยมีระดับความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p < .05) อภิปรายผลได้ ดังนี้

2.1 เพศ พบว่าระดับความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างเพศหญิงและเพศชายโดยรวม
ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
เพศหญิงมีความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านการพัฒนาสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
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(p < .05) ในขณะทีด้่านการฝึกอบรม และด้านการศกึษาต่อ
ไม่มคีวามแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากเพศหญิงและเพศชาย  
มีความต้องการพฒันา ชอบแสวงหาความรูด้้วยเหตดุ้วย
ผล ชอบความท้าทายในการค้นหาหลักแห่งความเป็น
จริง โดยการแสวงหาค�าตอบของปัญหาเพื่อไปสู่ความ
ส�าเร็จได้เต็มที่และดี ในปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมี
ความเสมอภาคและมีสิทธิเท่าเทียมกันในสถานที่ท�างาน 
ความสามารถของเพศหญิงได้รับการยอมรับมากขึ้น  
ในองค์การจึงมีความจ�าเป็นต้องให้โอกาสแก่ความหลาก
หลายของทรัพยากรมนุษย์ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 
(เจษฎา นกน้อย, 2554, หน้า 2) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เปรมฤดี กิ่งแสง (2553) และวิละดา ชาวชื่นสุข 
(2550) พบว่าเพศแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนา
ตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

2.2 อายุ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่
มีอายุแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p < .05) และพนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม และด้านการ
พัฒนาไม่แตกต่างกัน พบว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 
30 ปี มีระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
รวมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นอายุ 30-39 ปี 
อายุ 40-49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป ตามล�าดับ และ
พนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับความต้องการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย์ด้านการศกึษาต่อมากเป็นอนัดบั
หนึ่งรองลงมาเป็นอายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 
50 ปีขึน้ไป ตามล�าดับ อาจเน่ืองจากแต่ละช่วงของอายุจะ
มแีรงจงูใจต่างกนั ผู้ใหญ่จะถกูชกัจูงให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้ดี 
ถ้าหากว่าการเรียนรู้นั้นตรงกับความต้องการและความ
สนใจในประสบการณ์ที่ผ่านมาและจะเกิดความพึงพอใจ 
บคุลากรทกุคนมีความต้องการทีจ่ะพัฒนาด้านการศกึษา
ต่อไม่ว่าอายุจะมากหรือน้อยก็ตามมีวัตถุประสงค์ที่จะ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้น (เปรมฤดี ก่ิงแสง, 

2553, หน้า 114) สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล 
ชายทวปี (2550) พบว่าอายท่ีุแตกต่างกนัมคีวามต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน

2.3 สายการปฏิบัติงาน พบว่า ระดับ
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายคณาจารย์และสายสนับสนุนวิชาการ
โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า สายคณาจารย ์มีความต้องการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาสูงกว่าสายสนับสนุน
วิชาการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) ในขณะที่ 
ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษาต่อไม่มีความ
แตกต่างกัน อาจเนื่องจากสายคณาจารย์มีการมีแผน
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและภาระงานท่ี
ชัดเจน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจาก
สายสนับสนุนวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะต่อเนื่องกันไปตลอด
ชีวิตของบุคคล ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะ
ส�าเร็จได้ต้องท�าอย่างเป็นกระบวนการที่มีระบบ และท�า
อย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกระดับ (บรรยงค์ โตจินดา, 
2546, หน้า 188) สอดคล้องกับงานวิจัยของวิละดา 
ชาวชื่นสุข (2550) พบว่าสายการปฏิบัติงานแตกต่าง
กนัมคีวามต้องการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ไม่แตกต่างกนั

2.4 ระดับการศึกษา พบว ่าพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์แตกต่างกนั เมือ่พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า พนกังานมหาวทิยาลยัมคีวามต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) และพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แตกต่างกันทุกกลุ่มระดับการศึกษา พบว่าพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาที่ต�่ากว่าปริญญาตรีมี
ระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้อยท่ีสุด
พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมรีะดบัการศึกษาสงูกว่าปรญิญา
ตรมีรีะดบัความต้องการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ด้านการ
ฝึกอบรมมากเป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาเป็นปริญญาตร ีและ
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ต�่ากว่าปริญญาตรี ตามล�าดับ และพนักงานที่มีระดับการ
ศกึษาปรญิญาตรมีรีะดบัความต้องการด้านการศกึษาต่อ  
มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็นสูงกว่าปริญญาตรี และ
ต�่ากว่าปริญญาตรี ตามล�าดับ อาจเนื่องจากการศึกษา
เป็นเครื่องมือและกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่จะช่วย
ให้บุคลากรมีความเจริญงอกงามปรับตัวได้ด�าเนินชีวิต
ที่ดีมีความเปลี่ยนแปลงในทางพึงประสงค์บุคลากรมี
การเรียนรู้ได้คิดได้ท�าได้และแก้ปัญหาได้ เพราะได้รับ
การศึกษา (กรรณิกา พนัสอ�าพล, 2548, หน้า 210) 
สอดคล้องกบังานวจิยัของนฤมล ชายทวีป (2550) พบว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน อาจเนื่องจากวุฒิการศึกษา
เป็นตัวก�าหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ดังนั้น 
การมีความรู้ทางวิชาการมากน้อยเพียงใดถือเป็นหัวใจ
ส�าคัญของการพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพ (เปรมฤดี 
กิ่งแสง, 2553, หน้า 115) 

2.5 ประสบการณ์ท�างาน พบว่าพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ มีประสบการณ์ท�างานแตกต่างกัน  
มีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย
มีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา
ต่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 
และมีความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการพัฒนาไม่แตกต่างกัน พบ
ว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า 5 ปี  
มีระดับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเป็น
อันดับหนึ่งรองลงมาเป็น 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 
ตามล�าดับ อาจเน่ืองจากการเตรียมบุคลากรส�าหรับ 
การเลือ่นต�าแหน่ง การโยกย้าย การพฒันาสายอาชพี นัน้
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์ท�างานและวุฒิการ
ศกึษาทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงานนัน้ ๆ  และพนกังานทีม่ี
ประสบการณ์ท�างานน้อยกว่า 5 ปี มีระดับความต้องการ
ด้านการศึกษาต่อ มากเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาเป็น 
5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ตามล�าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของนฤมล ชายทวีป (2550) พบว่าประสบการณ์

ท�างานแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แตกต่างกัน อาจเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องการเสริมสร้างตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นส่งที่ทุกคนมุ่ง
ปรารถนา และการพัฒนาเป็นเรื่องส�าคัญเพราะต้องท�า
หน้าที่อบรม แนะน�าให้ความรู้ข้อคิด เสริมสร้างให้ผู้เรียน 
คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสงัคม ดงันัน้ ไม่ว่าจะมปีระสบการณ์ท�างานมากหรอื
น้อย ก็มีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกัน (เปรมฤดี 
กิ่งแสง, 2553, หน้า 115-116) 

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู ่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออก

3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน 
รองลงมา คือ การฝึกอบรมทางด้านความรู ้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภาษาท้องถิ่น อาหาร
ประจ�าท้องถิ่น ศาสนาประจ�าชาติ สัญลักษณ์ประจ�า
ประเทศ

3.2 พนกังานมหาวิทยาลยัต้องการได้รบัการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งด้านส่งเสริมในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา 
การด�ารงต�าแหน่งท่ีสูงขึ้นหลังจากกลับมาปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ ความต้องการการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียน และความต้องการ
ศึกษาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนนักเรียน หรือคณาจารย์ กับ
หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
สมาชิกอาเซียน

3.3 พนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ความต้องการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาในประเทศสมาชิก
อาเซียน และต้องการพัฒนาในด้านความรู้ ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
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ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยควรมีการ

ส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศ
สมาชิกอาเซียน การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป และ
ศลิปวฒันธรรมของประเทศสมาชกิอาเซียน โดยมเีนือ้หา
การฝึกอบรมที่เหมาะสมที่สามารถน�าไปพัฒนาในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

2. ด้านการศกึษาต่อมหาวทิยาลยัควรสนบัสนนุ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาของบุคลากรระดับ
อดุมศกึษาให้ทดัเทยีมนานาชาต ิโดยเน้นในเรือ่งของการ
ใช้ภาษา การแลกเปลีย่นบคุลากรระหว่างหน่วยงานทัง้ใน
และต่างประเทศแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career 
path) นโยบายการจูงใจ นโยบายในการส่งเสริมที่
ชัดเจน และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อพนักงานมหาวิทยาลัยจะสามารถน�า
ประสบการณ์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีก้าวหน้าและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ของโลก

3. ด้านการพฒันาของพนักงานมหาวิทยาลยัเพือ่
เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มหาวิทยาลยัจึง
ควรให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัแรก เนือ่งจากการพฒันาขดี
สมรรถนะของบคุลากรให้เหมาะสมกับภารกิจและทศิทาง
การพฒันาประเทศ และนโยบายของรฐับาล (Workforce 
Renewal) นั้นจะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างบุคลากรที่มีความทัดเทียมกับนานาชาติได้ โดย
เน้นในเรื่องการพัฒนาศักยภาพเฉพาะตัวของบุคลากร 
ทักษะทางภาษา ทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง
ในประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนาทางด้าน
ความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่าง ๆ

4. มหาวทิยาลยัควรส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ในด้านการพัฒนาที่มีความเหมาะสมแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นเพศหญิง นโยบายการสนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี นโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านอื่น ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับ
การศึกษาท่ีต�่ากว่าปริญญาตรี และวางแผนการพัฒนา 
สนับสนุน และส่งเสริมสายคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนา

5. มหาวิทยาลัยควรจะมีแนวทางการพัฒนาให้
พนักงานมหาวิทยาลัยพัฒนาด้านการศึกษาต่อให้สูงขึ้น  
และมีนโยบายการสนับสนุนการศึกษาต่อให้แก่กลุ ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ให้มาก
ยิ่งขึ้น

6. มหาวิทยาลัยควรจัดหลักสูตรส�าหรับการฝึก
อบรมให้เหมาะสมแก่กลุม่พนกังานมหาวทิยาลยัทีม่รีะดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และสรรหาความต้องการ
พัฒนาด้านการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มระดับการศึกษาอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความต้องการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์เปรียบเทียบระหว่างเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน 
(ASEAN University Network) หรือ AUN ทั้ง 13 
สถาบัน

2. ควรวิจัยซ�้า 3 ปีให้หลังจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างสมบรูณ์ในปีพ.ศ. 2558 
เพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3. ควรวิจัยเรื่องพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับในการบริหารท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต (Leading in Crisis 
& Turbulent time)
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การนำานโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาล 
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการน�านโยบายไปปฏบิตั ิผลสมัฤทธิแ์ละแนวทางในการพฒันาการน�า

นโยบายแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ของรฐับาลในมหาวทิยาลยั กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัเชงิคณุภาพ ได้แก่ สามกลุม่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการน�านโยบายไปปฏิบัติ จ�านวน 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ข้อมูล
เชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยการน�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสรุปใจความส�าคัญ ตีความหมายและแยกแยะข้อมูลที่
มีความหมายเดียวกนัให้อยูใ่นเรือ่งเดยีวกนัและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษา กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัเชงิ
ปริมาณ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 400 ตัวอย่าง ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามแล้ววิเคราะห์ค่าสถิติ
พ้ืนฐานของข้อมลูเชงิปรมิาณด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูเพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร์ ผลการวจิยัปรากฏว่า 
ภาพรวมการน�านโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยมีความส�าคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง การน�านโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยมีการรับรู้ปัญหาและตอบสนองต่อนโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลแต่ไม่มีการ
ประกาศนโยบาย ก�าหนดภารกิจ มอบหมายงาน สร้างระบบรายงานหรือการวัดผลที่ชัดเจน 2) มีการสร้างแรงจูงใจ
หรือความผูกพันในการจัดกิจกรรม โครงการหรือหลักสูตร แต่ไม่มีมาตรฐานการให้คุณให้โทษ 3) มีโครงสร้างการ
บริหารเป็นแบบไม่มีการสั่งการ 4) มีสมรรถนะของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และ 5) มีการแสวงหาและรับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ได้ผลลัพธ์ คือหลักสูตรวิชาการศึกษา
ทั่วไป บริการให้ค�าปรึกษา และกิจกรรมรณรงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนักศึกษาน�ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์หรือ
ผลกระทบในทางบวกทีม่หาวิทยาลยัต้องการ ผลลพัธ์กบัผลสมัฤทธิข์องการน�านโยบายฯไปปฏบิตัมิคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางบวกท่ีระดบัปานกลาง และกจิกรรมรณรงค์เพือ่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของนกัศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัผล
สมัฤทธิข์องการน�านโยบายฯมากทีส่ดุ แต่ยงัมนีกัศกึษามากกว่าครึง่หนึง่ทีอ่ยูด้่วยกันฉนัท์สามภีรรยาและไม่ได้ป้องกนั
การตัง้ครรภ์ท�าให้ประสบปัญหาโดยไม่มข้ีอมลูการรบับรกิารให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งนี ้และผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัให้ความ
เห็นว่าแนวทางเพื่อพัฒนาการน�านโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ควรให้
ความส�าคญัต่อปัญหาการตัง้ครรภ์รวมถงึความต้องการทีแ่ท้จรงิของนกัศกึษา อาศยัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายในการ

*วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เข้าถงึปัญหา สร้างระบบและบรหิารฐานข้อมลูกลาง ประกาศนโยบายหรือแผนงาน ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ที่ชัดเจนแล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปปฏิบัติ ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน สร้างความเข้าใจให้
ตรงกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติวางระบบการประเมินผล ก�าหนดมาตรฐานการให้คุณให้โทษ และใช้สมรรถนะ
ของหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มที่และแสวงหาการ
สนับสนุนจากภายนอกให้มากขึ้น

คำาสำาคัญ :
1. การน�านโยบายแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ในวยัรุน่ของรฐับาลไปปฏิบตั ิหมายถงึ ความสามารถ

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีในการรวบรวมทรพัยากรทางการบรหิารในมหาวิทยาลยั ให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา ซึ่งต้องมีการจัดหาและ
ตระเตรียมวิธีการทั้งหลายเพื่อการด�าเนินงานตามนโยบายให้ส�าเร็จลุล่วง โดยต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2. การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หมายถึง การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจหรือการคุมก�าเนิดล้มเหลว
และหญิงหรือคู่ของหญิงนั้นไม่พร้อมที่จะให้การตั้งครรภ์ครั้งนั้นด�าเนินต่อไป

3. วัยรุ่น หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Abstract
Three objectives of this research are to study Implementation of Government’s Policy on 

Solving the Unwanted Pregnancy Problem among the Youths in University, The Outcome and The 
Conceptual Approach to Promote Implementation. Methodology was mixed between Qualitative 
and Quantitative study. Structural Interview Questionnaire has been used for qualitative data 
collected from 10 keys information, Purposive Selected from the steak holder by structured-in-
dept-interview. Qualitative Data were analyzed by descriptive interpretation . Relevant information 
was summarized and classified in accordance to the objectives. As for quantitative research, Data 
has been collected from 400 samples, Accidental Selected from the bachelor-degree students by 
questionnaires and these data were analyzed through the Computers Program for Social science 
research. The results of this research as following: Implementation of Government’s Policy on 
Solving the Unwanted Pregnancy Problem among Youths in University. overview, with piority 
on medium level and comprises 5 elements which are 1) perception the problem situation and 
responds to the Government’s Policy by giving flexibility on the rules and regulations, allowing 
the students who experience difficulty getting pregnant can continue studying until graduated. 
However, there is neither formal announcement of policy, responsibility and delegation of duty 
nor evaluation and reporting system. 2) Although there was operations, the defined objectives, 
Motivation or engagement in activity, project or course of this implementation, but reward or 
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punishment’s system has not been applied. 3) Administrative structure is not formal, based on 
individual judgment of the administrator and agreement from the implementator. 4) Availability 
competency of agency resources. humans, budgets, materials, equipments and technology. 5) 
seeking support from external organizations. The Output on the Implementation of this policy in 
university such as the general education curriculum. Consulting Services And outreach activities 
for the students to follow the rules. Which causes Achievement or positive impact on the university 
needs. The organized campaign to follow the rules of the University, which is the most associated 
with the achievement of the government’s policy solution to solving youths pregnancy in the most 
practical and students who participated were satisfied with this without storage data system or 
clear evaluation. There were also major contributors Comments on guidelines for the development 
of the implements of this government’s policy to solving unwanted youths pregnancies. Should give 
more priority to issues of students pregnancy by creating an understanding with synchronization 
between managements and practitioners, Announce and formal policy planning, Setting an 
evaluation system, clear goals, objectives. And then assigned to the relevant authorities for action, 
Promote acceptance and cooperation of all parties to reach the problem and the real support needs 
of students. Create a system to store and manage the data into a central database, Standard to 
reward and punishment system. Defining the management structure and utilized performance 
all available resources fully, more seeking support and continuously collaborate with External 
organizations.

บทนำา 
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) มีความ

ส�าคัญต่อผู้ก�าหนดนโยบายและประชาชนในฐานะท่ีเป็น
เครื่องมือในการบริหาร นโยบายที่ดีต้องสอดคล้องกับ
ค่านิยมและความต้องการของประชาชน เมื่อถูกน�าไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพหรือองค์การที่รับผิดชอบ
สามารถน�าและกระตุน้ให้ทรพัยากรทางการบรหิารตลอด
จนกลไกส�าคัญต่างปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายท่ี
ระบุไว้จะท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอ
ภาค (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ และอนุวัฒน์ อนันทนาธร, 
2555) ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเกิดขึ้นมานานและ
มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุกปีในสังคมไทย การมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นส่วนหนึ่งมีสาเหตุจาก
ปัญหาครอบครัว ขาดความรู้ สังคมที่ยั่วยุ ตลอดจน
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป (คณะกรรมาธิการ

สาธารณสุข วุฒิสภา, 2554) กว่าสี่สิบปีที่ประเทศไทย
มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็ว หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 กลับพบว่า  
สังคมไทยยังมีความอ่อนแอและมีข้อบกพร่องในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (เสกสรรค์ นิสัยกล้า, 2552)  
โดยเฉพาะในช่วงยี่สิบปีท่ีผ่านมา พบว่า วัยรุ่นไทยมี
เส้นทางชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงด้วย
การหล่อหลอมจากขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมที่
เปล่ียนแปลงไปตามวิถีโลก การเอาอย่างเพื่อให้ทัน
ยุคสมัยในสิ่งแวดล้อมวัตถุนิยม การเข้าถึงเทคโนโลยี
การสื่อสารท่ีพัฒนารุดหน้าไม่หยุดยั้ง การห่างไกลจาก
ศาสนา การละท้ิงศีลธรรมจรรยาตลอดจนการยอมรับ
และไม่ตระหนักต่อผลที่เกิดในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศ จุดเปลี่ยนส�าคัญของเส้นทางชีวิตวัยรุ่นในยุค
ปัจจุบันโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง คือ จุดเปลี่ยนที่เกี่ยวกับ
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ความรู ้ทศันคติและพฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธ์แบบเสรี  
การท้องไม่พร้อมและการท�าแท้ง (ศิรินันท์ กิตติสุสถิต 
และคณะ, 2554) ในช่วงปี 2540 - 2553 มข่ีาวในหวัข้อ
ที่ว่าด้วยพ่อแม่วัยรุ่นสูงถึง 346 รายการ เมื่อวิเคราะห์
ตัวอย่างข่าวเหล่าน้ี จะเห็นชัดเจนถึงปัญหาที่เป็นผล
ต่อเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันและท้อง
ไม่พร้อม และที่น่าสนใจ คือ การท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
มักถูกเชื่อมโยงถึงประเด็นอื่นๆ โดยเฉพาะประเด็นการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย ท้องไม่พร้อม รักในวัยเรียนและการท�าแท้ง 
(กลุภา วจนะสาระ, 2554) และข่าวการพบซากศพทารก
จ�านวน 2,002 ศพ จากคลนิกิท�าแท้งเถือ่น 5 แห่งในเขต
กรุงเทพมหานครถูกซุกซ่อนในโกดังเก็บศพภายในวัด
ไผ่เงินได้สร้างความตื่นตระหนกอย่างมากแก่สังคมไทย  
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2553) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา 
ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
จึงท�าการศึกษาสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุและผลกระ
ทบเพื่อรับทราบสถานการณ์และมาตรการ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน แล้วมีข้อเสนอ
แนะการแก้ปัญหา “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ต่อรัฐบาล 
(คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2554) ซึ่งให้
ความส�าคัญต่อปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ในเรื่องการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมและการท�าแท้งว่ามีผลกระทบ (Impact)  
ต่อคณุภาพชวีติของประชาชนมาตัง้แต่ปี 2537 ทีล่งนาม
รับรองแผนปฏิบัติการด้านประชากรและการพัฒนาของ
องค์การอนามยัโลก ในแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 
2555 - 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อ 6 กันยายน 2554 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการพฒันาสขุภาพของประชาชน กล่าวถึง การพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงวัยตั้งครรภ ์
วยัเดก็ วัยเจรญิพนัธุ ์วยับรรลนิุตภิาวะ วัยชรา และผูพ้กิาร 
สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพื่อ
ดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ 

รวมท้ังเผยแพร่ให้ความรู้และดูแลป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ (เลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี, 2550) ซึ่งภาคราชการและองค์กร
เอกชนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการได้รับนโยบายแก้
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นไปปฏิบัติ (คณะกรรมาธิการ
สาธารณสขุ วฒุสิภา, 2554) และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีในการควบคุมก�ากับของรัฐบาล  
รับผู้ส�าเร็จการศึกษา ม.6 และปวส. เข้าเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี เพื่อผลิตให้ได้บัณฑิตที่ทั้งดีและเก่งมีความ
เป็นคนอย่างสมบรูณ์เป็นท่ีต้องการของสังคม นักศึกษา
เหล่านีอ้าจมปีระสบการณ์การมเีพศสมัพันธ์ท่ีไม่ปลอดภยั
ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ และส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อเป้าหมายการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึง
ควรน�านโยบายแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ของรฐับาล
ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

วิธีการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบผสม (Mix Methods) 

ท�าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ข้อมูลเชิงคุณภาพได้จาก 1) การศึกษาข้อมูลเอกสาร 
ค้นคว้าเอกสารทางวชิาการ บทความ วรรณกรรม รายงาน
วิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
และ 2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในเชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง โดยใช้แบบสัมภาษณ์การน�านโยบายแก้ปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นไปปฏิบัติฯ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบบังเอิญจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยเครื่องมือ คือ แบบสอบถามการน�า
นโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไปปฏิบัติฯ 

ผลการวิจัย การนำานโยบายแก้ปัญหาการต้ัง
ครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในภาพรวมมคีวามส�าคญัท่ีระดบัปานกลางและมี 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มกีารรบัรูต่้อสถานการณ์ปัญหา
และตอบสนองต่อนโยบายฯของรัฐบาลโดยยืดหยุ่นกฎ
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ระเบียบให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์สามารถ
เรียนต่อจนจบหลักสูตร แต่ไม่มีการประกาศนโยบาย 
ก�าหนดภารกจิ มอบหมายงาน สร้างระบบรายงานหรอืการ
วดัผลทีช่ดัเจน 2) การด�าเนนิงานทีผ่่านมามกีารก�าหนด
วัตถุประสงค์ สร้างแรงจูงใจหรือความผูกพันในการจัด
กิจกรรม โครงการหรือหลักสูตรแต่ไม่มีมาตรฐานการให้
คุณให้โทษ 3) มีโครงสร้างการบริหารเป็นแบบไม่มีการ
สั่งการโดยท�างานสอดคล้องกับงานเดิมตามความเข้าใจ
ของผูบ้รหิารและการยอมรับของผูป้ฏบิตั ิ4) มสีมรรถนะ
ของหน่วยงานด้านทรพัยากรบคุคล งบประมาณ สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ 5) มีการแสวงหาหรือรับ
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ได้ผลลัพธ์ของการ
น�านโยบายฯไปปฏิบัติ คือ หลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป 
บริการให้ค�าปรึกษา และกิจกรรมรณรงค์เพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของนักศึกษา ซ่ึงท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์
หรือผลกระทบในทางบวกที่มหาวิทยาลัยต้องการ คือ 
ในภาคต้นของปีการศึกษา 2556 นักศึกษามีความรู้  
เข้าใจวิธีป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ ตระหนัก
ถึงผลกระทบและความรุนแรงจากปัญหา แต่มากกว่า
คร่ึงหนึ่งยังมีพฤติกรรมเสี่ยงจึงท�าให้บางคู่ต้องประสบ
ปัญหา โดยทีไ่ม่พบข้อมลูการรบับรกิารให้ค�าปรกึษาเกีย่ว
กับปัญหาการตั้งครรภ์ของนักศึกษาที่ฝ่ายพยาบาล ด้าน
ผลการเรยีนวชิาการศกึษาทัว่ไปและวิชาอืน่ๆ มท้ัีงดมีาก 
ดี ปานกลางและอ่อน การไม่ส�าเรจ็การศกึษาตามก�าหนด
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านการเรียน มีน้อยมาก 
ทีเ่กดิจากปัญหาการตัง้ครรภ์ ส่วนการจัดกจิกรรมรณรงค์
เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยซ่ึงมี
ค่าความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการน�านโยบายแก้
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติมาก
ที่สุดและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
นั้น ยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือการประเมินผลที่
ชัดเจน นอกจากนั้นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญยังมีความคิดเห็น 
ความเกี่ยวกับแนวทางเพื่อพัฒนาการน�านโยบาย
แก้ป ัญหาการตั้งครรภ์ไม ่พึงประสงค์ในวัยรุ ่นของ
รัฐบาลไปปฏิบัติว่าควรให้ความส�าคัญต่อปัญหาการ

ต้ังครรภ์ของนักศึกษามากขึ้นโดยการสร้างความเข้าใจ
ให้ตรงกันระหว่างผู ้บริหารกับผู้ปฏิบัติแล้วประกาศ
นโยบาย แผนงาน วางระบบการประเมินผล ก�าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ เพื่อการยอมรับและ
เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเข้าถึงปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษา สร้างระบบการจัด
เก็บและบริหารข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลาง มีมาตรฐาน
การให้คุณให้โทษ ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานและ
ใช้สมรรถนะของหน่วยงานอย่างเต็มท่ีและแสวงหาการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อ

การประยุกต์ใช้ 
จากผลการศึกษาซึ่งพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของนักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาการตั้งครรภ์  
แม้สามารถเข้าถงึข้อมลูความรูจ้ากสือ่ต่างๆ ได้ ในขณะที่ 
ภาพรวมการน�านโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ของรัฐบาลมาปฏิบัติในมหาวิทยาลัยมีความส�าคัญใน
ระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

เชิงนโยบาย 
1. ผู ้บริหารควรประกาศนโยบายท่ีชัดเจน  

มีการก�าหนดวัตถุประสงค์/มาตรฐานการปฏิบัติ/ภารกิจ
และมอบหมายงาน/ระบบในการวัดผล แล้วมอบหมาย
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยค�านึงถึงว่าการตั้งครรภ์
ของนกัศกึษาเป็นปัญหาสงัคมทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ในทกุ
สถาบันการศึกษา ความเป็นปัจเจกบุคคลของนักศึกษา
ที่ประสบปัญหา รวมถึงการตระหนักและรับรู้ปัญหาหรือ
ผลกระทบจากปัญหา ของทั้ง 3 ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

2. ผู้บริหารควรวางแผนการบริหารทรัพยากร
ทางการบรหิารของมหาวทิยาลยั ด้านทรัพยากรบคุลากร 
งบประมาณ สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ เทคโนโลยี ส่งเสรมิการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ท้ัง 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การน�านโยบายไปปฏบิตั ิสร้างมาตรฐานการให้คุณให้โทษ 
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การสร้างแรงจงูใจ การสร้างความผกูพนัต่อเป้าหมายเกดิ
พลังภายในใจ สร้างความท้าทายในการท�างานให้มีความ
กระตือรือร้น ทุ่มเทความพยายามให้กับการแก้ปัญหา
การตั้งครรภ์ของนักศึกษา กระตุ้นการมีส่วนร่วมใน
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เกิดความสุขใน
การท�างานและจูงใจให้ท�างานบรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้บริหารควรวางแผนก�าหนดนโยบายแก้
ปัญหาการตั้งครรภ์ของนักศึกษา ก�าหนดโครงสร้างการ
บริหาร สร้างความเข้าใจของผู้บริหารและการยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ สร้างองค์ความรู้ใหม่และ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพือ่การป้องกนั แก้ไข หรอืลดความรนุแรงจากปัญหาการ
ตั้งครรภ์ของนักศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ทั้ง 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การน�านโยบายไปปฏบิตัแิละบุคลากรท่ัวไปมสีมัพนัธภาพ
อันดี ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
การท�างานให้บรรลุเป้าหมาย 

เชิงปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารควรตระหนักในการศึกษาและเลือก

ใช้ตัวแบบที่ใช้ในการน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
เพือ่ก�าหนดแนวทางการน�านโยบายแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ออกแบบ
กิจกรรม โครงการ หรือหลักสูตร ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
ให้บรรลเุป้าหมายในการพฒันานกัศึกษาให้มค่ีานยิมและ
วัฒนธรรมองค์กร

2. ผูบ้รหิารควรการกระจายอ�านาจตามโครงสร้าง
การบริหารทั้งภายในและภายนอกอย่างเป ็นระบบ  
ให้สอดคล้องกับการน�านโยบายแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มี
ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

3. ผู ้บริหารควรวางแผนด�าเนินงานอย่าง
รอบคอบ บูรณาการงานแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของ
นักศึกษาให้เข้ากับงานเดิมของทุกส่วนในองค์กรแล้ว
ผลักดันให้เกิดการด�าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน 
ด�าเนินงานตามแผน การประเมินและรายงานผล 
รวมถึงการปรับปรุงแผนการปฏิบัติและการสร้างองค์
ความรู ้ใหม่เพื่อพัฒนาแนวทางในการน�านโยบายแก้
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลไปปฏิบัติ 

เชิงวิชาการ 
1. ควรส่งเสริมการท�าวิจัยเชิงส�ารวจเพื่อค้นหา

ปัจจัยเสี่ยง ความถี่หรือความรุนแรงของปัญหาการ
ตั้งครรภ์และความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาที่
ประสบปัญหาเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีหลากหลายมาใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อก�าหนดนโยบายของฝ่ายผู้บริหาร 

2. ควรส่งเสริมการท�าวิจัยแบบกรณีศึกษา
เกี่ยวกับสาเหตุหรือความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบ
และความยากล�าบากในการด�าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาการต้ังครรภ์เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาที่สะท้อนภาพปัญหาท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะ
เดียวกันก็สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ก�าหนดแนวทางหรือวางแผนงานที่เหมาะสมเพื่อการ
ป้องกัน แก้ไขหรือลดความรุนแรงของปัญหา 

3. ควรสร้างรปูแบบหรอืแนวทางการน�านโยบาย
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไปปฏิบัติในสถาบันการ
ศึกษา ศึกษาผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ใช้รูปแบบ และใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์เพื่อศึกษา
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการน�านโยบายแก้
ปัญหาการต้ังครรภ์ไปปฏิบัติท่ีส่งผลต่ออุบัติการณ์และ
ความรุนแรงของปัญหาการตั้งครรภ์ในนักศึกษา
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การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*

Readiness of The Faculty of Education Burapha University 

Towards the ASEAN Community

ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา** 

ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา*** 

ดร.ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และวิเคราะห์

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ�านวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ส�าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ส�าหรับข้อมูลเชิงหคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า
1. การเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ตาม

ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ และด้าน
อาคารสถานที่ ตามล�าดับ

2. แนวทางการเตรยีมความพร้อมของคณะศกึษาศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านวชิาการ ควรพฒันาหลกัสตูรให้รองรบั
ประชาคมอาเซียน และแสดงถงึอตัลกัษณ์ของความเป็นครไูทย 2) ด้านบคุลากร ควรมโีครงการแลกเปลีย่น หมนุเวยีน
อาจารย์ และสนบัสนนุให้บคุลากรสือ่สารกบันสิติต่างชาตไิด้ 3) ด้านงบประมาณ ควรจดัสรรงบประมาณโดยค�านงึถงึ
ความจ�าเป็นเร่งด่วน และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 4) ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ควรปรับปรุงระบบการ
รับนิสิตให้เป็นระบบออนไลน์ และออกใบประกอบวิชาชีพครูที่สามารถใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 5) ด้านอาคาร
สถานที่ ควรจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา เพิ่มอาหารนานาชาติ และจุดเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 6) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ควรจัดต้ังศูนย์ส�าหรับให้บริการ และดูแลให้ค�าปรึกษาแก่นิสิต
ต่างชาติโดยเฉพาะ

*วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to investigate the general existing situations and 

readiness for educational management preparation, and to analyze the recommendations for 
improvement and development of educational management preparation of the Faculty of Education, 
Burapha University to become a member country of the ASEAN Community. Methodology the 
population of the study consisted of the personnel at all levels and all work lines of the Faculty 
of Education totaling 159 persons. The tools used for data collection were a questionnaire and 
an interview form. Mean (µ) and standard deviation (σ) were statistical devices for quantitative 
data analysis; while content analysis was used for qualitative data analysis.

The findings were as follows:
1. Readiness for educational management preparation of the Faculty of Education, Burapha 

University to support the approach of becoming the ASEAN Community, according to the opinions 
of the teaching staff, was, as a whole, rated at a moderate level. Ranked from higher to less mean 
scores were: rules and regulations aspect, personnel aspect, academic aspect, budget aspect, 
facilities aspect, and buildings and ground aspect, respectively.

2. Guidelines for development of readiness for educational management preparation of the 
Faculty of Education are as the following: 1) Academic Aspect: Curriculum should be developed 
to meet the needs of the ASEAN Community together with the reflection of the identity of Thai 
teachership; 2) Personnel Aspect: There should be an exchange or rotation program among 
instructors, and the supporting personnel should be encouraged to be able to communicate with 
foreign students; 3) Budget Aspect: The budget should be allocated on the basis of priority and 
in response to strategic plans of the Faculty; 4) Rules and Regulations Aspect: There should be 
an online student admission system and the issuance of the teaching license should be applicable 
among member countries in the ASEAN; 5) Building and Ground Aspect: A place for religious 
rituals, a variety of international food, as well as connections for internet access should be provided. 
6) Facilities Aspect: A service center should be set up for supervision and consultation provided 
for foreign students.

Keywords: Readiness/ Faculty of Education Burapha University/ The Asean Community
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บทนำา
การก้าวเข ้าสู ่ความเป็นประชาคมอาเซียน  

จะกลายเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่มีประชากร
รวมกันประมาณ 600 ล้านคน ดังนั้นการจะใช้ประโยชน์
จากการรวมกลุ่มการค้าได้อย่างเต็มที่จึงมีความจ�าเป็นที่
จะต้องท�าให้ประชากรของแต่ละประเทศมกีารเพิม่ทกัษะ
ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ตลอดจนถึงการแลกเปล่ียนและ
เรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกัน ภาคการศึกษาจึงมีส่วน
ส�าคญัต่อการพัฒนาและเตรยีมความพร้อมของประชากร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงาน
ระดับคณะ มีเป้าหมายสูงสุดคือ การบรรลุตามวิสัยทัศน์
ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นเป็น “สถาบันชั้นน�าใน
ระดับนานาชาติที่ผลิตครูวิชาชีพ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยคุณภาพการจัดการศึกษาระดับสากล เป็น
ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการวิจัยแก่สังคมและประเทศ”  
ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการก้าว
สู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่มี
ความส�าคัญและเป็นหัวใจส�าคัญของคณะศึกษาศาสตร์

ที่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ของ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 

คำาถามการวิจัย
1. คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา มรีะดบั

ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน มากน้อยเพียงใด

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
มีแนวทางในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  156 

 2.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา มีแนวทางในการพฒันาในดา้นตาง ๆ เพื่อเขา้สู่ ่

การเป็นประชาคมอาเซียนอยางไร่  
 
กรอบแนวคดิในการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
วธีิการวจัิย 
 การวิจยันีเป็นการวิจยัผสมผสาน ระหวางการวิจยัเชิงปริมา้ ่ ณ (Quantitative Research)  
และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ประชากร ไดแ้ก บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จาํนวน ่ 159 คน 
จาํแนกเป็น อาจารยผ์ูส้อน 101 คน บุคลากรสายสนบัสนุน 52 คน และผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  มี 2 ฉบบั  ฉบบัท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกยวกบการเตรียมี่ ั  
ความพร้อมเพือ่เขา้สูการเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา แบงเป็น ่ ่  
2 ตอน  ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกยวกบสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามี่ ั   ตอนท่ี 2  เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกยวกบความพร้อมี่ ั เพื่อเขา้สูการเป็นประชาคม่ อาเซียนของคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวน่ ประมาณคา ่ (Rating Scale)  
5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)  ฉบบัท่ี 2 เป็นแบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา แบงเป็น ่ 2 ตอน ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกยวกบสถานภาพี่ ั

ของผูใ้หส้มัภาษณ์  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
มีลกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์แบบกงโครงสร้าง โดยครอบคลุมประเดน็สาํคญัของการเตรียมึ่  
ความพร้อมเพือ่เขา้สูการเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั่ ยบูรพา  
 
สรปผลการวจัิยุ  
 1.  ความพร้อมเพื่อเขา้สูการเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั่

บูรพา ตามความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อน พบวา ่ โดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง่  เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

นโยบายภาครัฐ 

แผนยทุธศาสตร์ 

ทฤษฎีการบริหาร 

ความพร้อมในการเขา้สูประชาคมอาเซียนของ่  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยผสมผสาน ระหว่างการ

วจิยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประชากร ได้แก่ บคุลากรของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา จ�านวน 159 คน จ�าแนกเป็น อาจารย์
ผู้สอน 101 คน บุคลากรสายสนับสนุน 52 คน และ
ผู้บริหารจ�านวน 6 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของ
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) ฉบับที่ 2 เป็นแบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็น
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
โดยครอบคลมุประเดน็ส�าคญัของการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สรุปผลการวิจัย
1. ความพร้อมเพื่อเข้าสู ่การเป็นประชาคม

อาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุป
ได้ดังนี้

1.1 ด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
3 อันดับแรก ได้แก่ มีการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากลหรือเทียบเท่ากับ
มหาวิทยาลยัชัน้น�าในประเทศสมาชกิอาเซยีน มโีครงการ/ 
กิจกรรมทางวิชาการที่ด�าเนินการภายในหรือท�าร่วมกับ
องค์กรภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และมีการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศในอาเซียนตามล�าดับ

1.2 ด้านบุคลากร พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับ
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือน�า
ความรูแ้ละเทคนคิมาพฒันาการเรยีนการสอนให้ทนัสมยั
อยู่เสมอ มีนโยบายในการพัฒนาคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน  
และส่งเสริมให้อาจารย์ท�างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศ
เพือ่นบ้านเพือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ตามล�าดับ

1.3 ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจ้างอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ มีการ
จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
และศึกษาวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน และมี
การจัดสรรงบประมาณส�าหรับเป็นทุนการศึกษาให้นิสิต
จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตามล�าดับ

1.4 ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ พบว่า โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ มีเครือข่าย ข้อตกลง หรือความ
ร่วมมอืทางวชิาการกบัสถาบนั การศกึษาในกลุม่ประเทศ
เพื่อนบ้าน และมีการน�ากฎระเบียบ/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก�าหนดคณุสมบตัทิางด้านภาษามาใช้เพือ่พจิารณารบั
อาจารย์เข้าท�างาน ตามล�าดับ
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1.5 ด้านอาคารสถานที่ พบว่า โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการจัดพื้นที่ส�าหรับ
เผยแพร่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ห้องสมุดของคณะมีทรัพยากรส�าหรับการ
ศึกษาค้นคว้าท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และมี
ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรยีนการสอนพร้อมทีจ่ะจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือรองรับการเข้าสู ่การเป็นประชาคม
อาเซียน ตามล�าดับ

1.6 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ  พบว่า 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู ้เกี่ยวกับการเป็น
ประชาคมอาเซยีน มสีือ่และเทคโนโลยีเพือ่การศกึษาทีท่นั
สมัยและเพยีงพอในการจัดการศกึษาเพ่ือรองรบัการเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน และมอีาจารย์ส�าหรบัดแูล และ
ให้ค�าปรึกษานิสิตชาวต่างชาติ ตามล�าดับ

2. ความพร้อมเพื่อเข้าสู ่การเป็นประชาคม
อาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามความคดิเหน็ของบุคลากรสายสนบัสนนุโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบัแรก ได้แก่ มกีารส่งเสรมิให้บุคลากรท�างานวิจัยเพือ่
พฒันาตนเองไปสูร่ะดบัช�านาญการหรอืช�านาญการพเิศษ 
มีการสร้างเครอืข่ายทางด้านการบรหิารและการพฒันากับ
สถานศึกษาของประเทศในอาเซียน เช่น การศึกษาดูงาน
และการแลกเปลีย่นบคุลากรและมีการเตรยีมความพร้อม
ให้กบับคุลากรในการจดัระบบงานด้านต่าง ๆ  เพือ่รองรับ
การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณะ ตามล�าดับ

2.2 ด้านบุคลากร พบว่า โดยรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงานหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ

น�าความรู้และเทคนิคมาพัฒนางาน บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการพัฒนา
ของคณะในอนาคต และมนีโยบายในการพฒันาบคุลากร
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ตามล�าดับ

2.3 ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ มกีารจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุให้บคุลากร
ท�าวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
อาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
บริการ และมีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการพัฒนา
บุคลากร เช่น โครงการศึกษาดูงานในประเทศอาเซียน 
การอบรมด้านภาษา ตามล�าดับ

2.4 ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ พบว่า โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ มกีารน�ากฎระเบยีบ/ แนวปฏบิตัิ 
เกี่ยวกับการก�าหนดคุณสมบัติทางด้านภาษามาใช้เพ่ือ
พิจารณารับบุคลากรเข้าท�างาน และมีการน�ากฎระเบียบ/ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�าหนดคุณสมบัติทางด้าน
เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารมาใช้เพื่อพิจารณารับ
บุคลากรเข้าท�างาน ตามล�าดับ

2.5 ด้านอาคารสถานท่ี พบว่า โดยรวมและราย
ข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ห้องสมุดมีทรัพยากรส�าหรับการศึกษา
ค้นคว้าท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน
และอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยและเพียงพอ 
ส�าหรับรองรับการใช้บริการจากการเข้าร่วมการเป็น
ประชาคมอาเซียน และมีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
ตามล�าดับ

2.6 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ  พบว่า 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับตาม
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อันดบัแรก ได้แก่ มีบคุลากร
หรือหน่วยงานเฉพาะส�าหรับดแูลรับผิดชอบนสิติจากต่าง
ประเทศ มีสื่อและเทคโนโลยีในการให้บริการท่ีทันสมัย 
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และมีสวสัดกิาร เช่น ทีพ่กั การดแูลความปลอดภัยส�าหรบั
นิสิตจากต่างประเทศ เป็นต้น ตามล�าดับ

3. แนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา เพือ่รองรบัการเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนของ
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถ
สรุปได้ดังนี้

3.1 ด้านวชิาการ ผูบ้รหิารคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทางการพัฒนาสรุปได้
ว่า หัวใจส�าคัญของการพัฒนาด้านวิชาการ คือ การ
พัฒนาทางด้านหลักสูตร เพราะหลักสูตรเป็นเสมือนตัว
ก�าหนดความคาดหวังและคุณสมบัติของนิสิตที่จะส�าเร็จ
การศึกษา เป็นตัวพิมพ์เขียวที่น�าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งโดย
ธรรมชาติของหลักสูตรจะมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่
คณะก�าหนดไว้อยู่แล้ว แต่ควรมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
เฉพาะกิจ เพื่อให้ตรงกับบริบทของอาเซียน แต่ไม่ใช่การ
ปรับเพียงแค่ให้เรียนภาษาอังกฤษ หรือคอมพิวเตอร์เพิ่ม
เท่านั้น แต่ควรปรับให้แสดงถึง อัตลักษณ์ของความเป็น
ครไูทย มีจิตวญิญาณของการเป็นครใูห้มากขึน้ ซ่ึงรวมถึง 
การประกันคุณภาพแก่นิสิตท่ีส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว ว่า
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริง เช่น การเติมเต็ม
เรื่องจิตอาสา การสนับสนุนให้จัดค่ายอาสาพัฒนา จึง
จะสามารถท�าให้เกิดความได้เปรียบในการเข้าสู่อาเซียน  
ซึ่งระหว่างที่นิสิตก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา ควรมีการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เพื่อเตรียมนิสิตให้พร้อมเป็นครูที่สามารถไป
สอนยังต่างประเทศได้

3.2 ด้านบคุลากร ผูบ้รหิารคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทางการ พัฒนาสรุปได้ว่า 
คณะศึกษาศาสตร์ควรมีโครงการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน
อาจารย์ ซ่ึงอาจารย์ดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมทาง
ด้านภาษาเป็นส�าคัญ และสามารถจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะการไปแลกเปลี่ยนไม่ใช่เพียง
เพ่ือเป็นอาจารย์พิเศษ แต่จะต้องท�าการปฏิบัติการสอน
จริงได้ วิธีปฏิบัติจะเป็นเช่นทูตทางวัฒนธรรม ระหว่าง

ที่ไปท�าการสอน ก็ท�าการเผยแพร่วัฒนธรรมไปด้วย เมื่อ
กลับมาไทยก็สามารถบริหารหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้นได้ 
ส่วนพนกังานสายสนบัสนนุจะต้องมกีารพฒันาให้สามารถ
สื่อสารกับนิสิตต่างชาติได้ โดยมีการจัดต้ังศูนย์ส�าหรับ
นิสิตต่างชาติในการให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ

3.3 ด้านงบประมาณ ผู้บริหารคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทางการพัฒนา
สรุปได้ว ่า การจัดสรรงบประมาณส�าหรับการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน จะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน 
คณะศึกษาศาสตร์จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณ เป็น 
2 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมคน คือ การเตรียม
ความพรอ้มให้กับบุคลากรทางด้านภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ด้านกิจกรรมและโครงการพิเศษ ซ่ึงท้ัง 
2 ส่วน จะต้องตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ได้ เพื่อที่จะท�าให้ทราบว่าการจัดสรรงบประมาณมีความ
แน่นอนและคุ้มค่าในการลงทุน 

3.4 ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ผู้บริหารคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ได้ให้แนวทาง การพัฒนา  
สรุปได้ว่า คณะศกึษาศาสตร์ควรมกีารปรับปรุงกฎระเบยีบ
ในการรับนิสิตต่างชาติ โดยมีการพัฒนาโปรแกรมการรับ
สมัครให้เป็นระบบออนไลน์ สามารถสมัครจากท่ีใดของ
มุมโลกก็ได้และคู่มือการศึกษาจะต้องจัดท�าเป็นภาษา
อังกฤษให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว ในเร่ืองการ
ฝึกสอนจะต้องปรับให้สามารถไปฝึกสอนที่ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนได้ โดยจะต้องออกใบรับรองการฝึกสอน 
โดยเฉพาะใบประกอบวิชาชีพครู ท่ีสามารถรองรับนิสิต
ต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพครูที่ประเทศไทยได้ 
ซ่ึงจะต้องมีการจับมือร่วมกันระหว่างสถาบันในประเทศ
กลุ่มอาเซียน 

3.5 ด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทางการพัฒนา  
สรุปได้ว่า คณะศึกษาศาสตร์มีนิสิตแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่
เป็นชาวมุสลิม จึงต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสถาน
ท่ีในการประกอบพิธีทางศาสนา ส�าหรับให้ชาวมุสลิม
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ใช้ท�าละหมาดให้เกิดสถานที่เฉพาะส�าหรับแต่ละศาสนา 
การเพ่ิมอาหารนานาชาติให้เลือกรับประทานได้อย่าง
หลากหลาย รวมไปถึงการเพ่ิมจุด Wifi เพือ่อ�านวยความ
สะดวกในการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น 

3.6 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้
แนวทางการพัฒนา สรุปได้ว่า คณะศึกษาศาสตร์ควรมี
การจัดตั้งศูนย์ส�าหรับให้บริการ และดูแลให้ค�าปรึกษา
แต่นิสิตต่างชาติโดยเฉพาะ ซ่ึงจะต้องให้ค�าแนะน�า
ในการเดินทาง การจัดท�าวีซ่า และการด�าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดหาพ่ีเลี้ยงไว้ส�าหรับให้ค�า
แนะน�าได้อย่างรวดเรว็ รวมถึงการจัดหาการประกันความ
เจ็บป่วยที่สะดวกสบายและปลอดภัยไว้ส�าหรับให้บริการ 

อภิปรายผล
1. ความพร้อมเพื่อเข้าสู ่การเป็นประชาคม

อาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน พบว่า โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ก�าลังอยู่ในช่วง
ของการด�าเนินการ ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ เช่น 
สภาพแวดล้อม หรืองบประมาณ รวมถึงการพัฒนา
บคุลากรจงึต้องค่อยเป็นค่อยไปตามแผนยทุธศาสตร์ของ
คณะ คณะศกึษาศาสตร์จึงต้องปรบัปรงุการเรยีนการสอน 
และเตรียมความพร้อมของนิสิตในด้านภาษา ด้านการ
ท�าความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน  
การเตรียมการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ซึ่ง
คณะศึกษาศาสตร์ต้องการสร้างคนเพื่อรองรับการก้าว
เข้าสู ่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อพิจารณารายด้าน
สามารถอภิปรายได้ดังนี้

1.1 ด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะศึกษาศาสตร์ มีการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับ
สากลหรือเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศ

สมาชิกอาเซียน ซ่ึงมีโครงการ/ กิจกรรมทางวิชาการที่
ด�าเนินการภายในหรือท�าร่วมกับองค์กรภายในประเทศ
สมาชกิอาเซยีน และมกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา
ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศใน
อาเซียน 

1.2 ด้านบคุลากร พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณะศกึษาศาสตร์มกีารสนบัสนนุ
ให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อน�าความรู ้และเทคนิคมาพัฒนาการเรียน
การสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีนโยบายในการพัฒนา
คณาจารย์อย่างต่อเนือ่งเพือ่เตรยีมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้อาจารย์ท�างานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะคณะ
ศึกษาศาสตร์มีการวางแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ  
จึงสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างอาจารย์ผู้สอนชาว
ต่างชาติ และส่งคณาจารย์ไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ
ศึกษาวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน และจัดสรร
งบประมาณส�าหรับเป็นทุนการศึกษาให้นิสิตจากกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่คณะศึกษาศาสตร์อาจมี
ความจ�าเป็นที่ต้องใช้งบประมาณในงานด้านอื่น ๆ ของ
คณะ ซ่ึงมีอยู่อย่างจ�ากัด จึงท�าให้ต้องพัฒนาการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นระบบ รวมถึงการระดมทุนทางด้าน
ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

1.4 ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ พบว่า โดย
รวมและรายข้ออยู ่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
คณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมการพัฒนาด้านกฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ของคณะมาโดยตลอด โดยมเีครือข่าย ข้อตกลง หรือ
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านและมีการน�ากฎระเบียบ/ แนวปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับการก�าหนดคุณสมบัติทางด้านภาษามาใช้เพ่ือ
พิจารณารับอาจารย์เข้าท�างาน จงึท�าให้การด�าเนนิงานของ
คณะเป็นระบบ และสามารถท�างานเช่ือมโยงกับสถาบัน 
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การศกึษาต่างประเทศได้อย่างสะดวกและคล่องตวั รวมทัง้ 
อาจารย์ผู้สอนที่มีประสิทธิภาพทางด้านภาษา จึงท�าให้
คณะมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.5 ด้านอาคารสถานที่ พบว่า โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะ
ศึกษาศาสตร์มีการจัดพ้ืนที่ส�าหรับเผยแพร่ให้ข้อมูล
เกีย่วกบัการเป็นประชาคมอาเซยีน ซึง่ห้องสมดุของคณะ
มีทรัพยากรส�าหรับการศึกษาค้นคว้าทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และมีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
การสอนพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

1.6 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ  พบว่า  
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะคณะศึกษาศาสตร์มีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาที่ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดการศึกษา และมี
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน แต่ยังขาดอาจารย์ส�าหรับดูแลและให้
ค�าปรึกษานิสิตชาวต่างชาติ ซึ่งหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี 
ที่คอยให้ค�าปรึกษาแก่นิสิตต่างชาติ ยังมีไม่เพียงพอ

2. ความพร้อมในการจัดการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับการเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายสนับสนุนโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถาบันการศึกษา
ส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในแง่ของ
ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงหลักสูตรที่ต้องปรับเปลี่ยน
ให้ตรงกับระบบอาเซียน และจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย และบุคลากรสายสนับสนุน และ
การเตรยีมความพร้อมด้านความเข้าใจประเทศเพือ่นบ้าน
ของผู้บริหารและคณาจารย์ให้มากขึ้นเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้

2.1 ด้านวิชาการ พบว่า โดยรวมอยู ่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะศึกษาศาสตร์

ได้ส่งเสริมให้บุคลากรท�างานวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับช�านาญการ หรือช�านาญการพิเศษ และสนับสนุน
ให้ไปศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนบุคลากร และมี
การเตรยีมความพร้อมให้กบับคุลากรในการจดัระบบงาน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของคณะ แต่ยังคงขาดความต่อเนื่องและอาจเป็นผลมา
จากภาระงานของบุคลากรท่ีมีจ�านวนมาก จึงท�าให้ไม่มี
เวลาเพียงพอส�าหรับการศึกษาวิจัย 

2.2 ด้านบุคลากร พบว่า โดยรวมและรายข้อ 
อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ คณะศึกษา
ศาสตร์มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน�าความรู้และเทคนิค
มาพฒันางาน และมปีระสบการณ์เหมาะสมกบัการพฒันา
ของคณะในอนาคต และมนีโยบายในการพฒันาบุคลากร
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน แต่บุคลากรมีภาระงานมาก จึงท�าให้
ไม่มีเวลาในการเข้าร่วม

2.3 ด้านงบประมาณ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ คณะศึกษาศาสตร์
สนับสนุนให้บุคลากรท�าวิจัย และสนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาดูงานในประเทศอาเซียน และการอบรมด้านภาษา 
ซึ่งในการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณใน
ปรมิาณทีม่าก จงึต้องจดัสรรให้เพยีงพอต่อความต้องการ 
ซึง่คณะมีงบประมาณท่ีจ�ากดั จงึต้องมกีารวางแผนการใช้
งบประมาณให้เป็นระบบมากขึ้น 

2.4 ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ พบว่า โดยรวม
และรายข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีการน�ากฎระเบียบ/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การก�าหนดคุณสมบัติทางด้านภาษาและคุณสมบัติทาง
ด้านเทคโนโลยีและการตดิต่อสือ่สารมาใช้เพ่ือพิจารณารับ
บคุลากรเข้าท�างาน ซึง่ท�าให้ผู้ผ่านการคดัเลอืกเข้าท�างาน 
จะต้องเป็นบุคคลที่พร้อมจะพัฒนาตนเองทางด้านภาษา 
และการพฒันาตนเองให้ทนัตามเทคโนโลย ีรวมทัง้สถาน
ศกึษามกีฎระเบยีบท่ีไม่เอ้ือต่อการสนับสนนุจดัการศกึษา 
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2.5 ด้านอาคารสถานที่ พบว่า โดยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะ
ศึกษาศาสตร์มีห้องสมุด และทรัพยากรส�าหรับการศึกษา
ค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ ห้องเรียน
และอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย ส�าหรับรองรับ
การใช้บรกิารจากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน แต่ยังขาดมุมนั่งเล่นพักผ่อน หรือสถานที่ร่มรื่น
บริเวณคณะส�าหรับทบทวนบทเรียน หรือพบปะเพื่อนฝูง 

2.6 ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ  พบว่า  
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะคณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรหรือหน่วยงานเฉพาะ
ส�าหรับดูแลรับผิดชอบนิสิตจากต่างประเทศ มีสื่อและ
เทคโนโลยีในการให้บรกิารทีท่นัสมัย และมสีวัสดกิาร เช่น 
ทีพ่กั การดแูลความปลอดภัยส�าหรบันิสติจากต่างประเทศ 
แต่การให้บรกิารสาธารณะอาจจะยังมไีม่เพยีงพอ ทัง้ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

3. แนวทางการพฒันาการเตรยีมความพร้อมเพือ่
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของผู้บริหารคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554- 2558 ได้แก่ การผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ 
การบริหารวิชาการแก่สังคมสู่สังคมอุดมปัญญา และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร คณะศึกษา
ศาสตร์มีเป้าประสงค์ในการที่จะผลิตบัณฑิตของคณะให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต
และทกุภาคส่วน และมีสดัส่วนของบัณฑิตศกึษาทีเ่ตบิโต
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการ ศึกษาที่มีคุณภาพ และ
คุณธรรมสูง คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและเป็นตัวแบบ
ที่ดี การเรียนการสอนมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการดูแล และการบริการบัณฑิตของ
คณะมีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีของการจัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ของประเทศ 
(Best Practice) และโดดเด่นในระดับอาเซียน มีการ
คิดค้น สรรค์สร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู ้ และ
นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง เป็นทีย่อมรบัของสงัคมในระดบั

ประเทศและในระดับนานาชาติทั้งด้านการผลิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศาสนาศิลป
วฒันธรรม และการรกัษาธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ 
การเป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่ง
อ้างอิง และคลังความรู้ทางวิชาการศึกษาศาสตร์ของ
ประเทศ ทีท่กุภาคส่วนให้การยอมรับและเชือ่มัน่ในผลงาน
ที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
สามารถพึ่งตนเองได้ในทุก ๆ ด้าน และมีความเข้มแข็ง
ทางการบริหารจัดการสูง บุคลากรมีความสุขและมั่นคง
ในคุณภาพชีวิต ผลผลิตของการด�าเนินงาน (Strategic 
Output) ดังกล่าว เป็นผลที่เกิดจากการด�าเนินงานของ
คณะในรอบปีการศกึษา ประกอบด้วยผลผลติ 3 ประการ 
คือ 1) มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในรอบปีการศึกษา  
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นไป
ตามแผน 2) มีผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านการศึกษาเป็นไปตามแผน 3) มีผู้ได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการศึกษาผ่านหลักสูตรระยะสั้น 
ท่ีเป็น ไปตามแผนส่วนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ด้านการ
ศึกษาของอาเซียน ได้แก่ การเสริมสร้างความตระหนัก
เก่ียวกับอาเซียน การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา การจัด
มาตรฐานการศกึษา การศึกษาตลอดชวีติและการพฒันา
อาชีพ และการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนและการจัดการ
ศึกษาให้มีความเป็นสากล คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท�า
โครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน ได้แก่ โครงการบรกิารวชิาการ 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสาขาหลักสูตรและการ
สอน “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูยุคใหม่สู่
ประชาคมอาเซียน” โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรม
ไทยแก่นสิติกมัพชูา โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการพัฒนา
บุคลากรระดับปริญญาโท โครงการทุนอุดหนุนเพ่ือการ
พัฒนาด้านวิชาการของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
และโครงการ The 1st ASEAN Teacher Education 
Forum ซึง่การเตรยีมความพร้อมในแต่ละด้านของคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์นั้น จะต้อง
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ก้าวไปทีละล�าดับขั้น ให้แผนและโครงการต่าง ๆ  ประสบ
ความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด เมื่อกระท�าทุก
อย่างครบตามแผนแล้ว ในอนาคตซึ่งคณะศึกษาศาสตร์
ก�าหนดไว้ภายในปี พ.ศ. 2558 จะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมาย ดังนั้นในระหว่างนี้จึงเป็นช่วงที่คณะก�าลัง
ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ เม่ือบรรลุวัตถุประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์
จะมีความพร้อมในระดับหนึ่ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปเรื่อยๆ ตามการประเมินผลงาน สอดคล้องกับ
งบประมาณที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับ จากการสัมภาษณ์
ผู ้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใน
แนวทางการพัฒนาการเตรียมความพร้อม พบว่า

3.1 ด้านวชิาการ ผูบ้รหิารคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทางการพัฒนา สรุปได้ว่า 
หวัใจส�าคญัของการพฒันาด้านวิชาการ คอืการพฒันาทาง
ด้านหลกัสตูร เพราะหลักสตูรเป็นเสมอืนตวัก�าหนดความ
คาดหวัง และคุณสมบัติของนิสิตที่จะส�าเร็จการศึกษา  
เป็นตัวพิมพ์เขียวที่น�าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งโดยธรรมชาติ
ของหลักสูตรจะมีการปรับปรุงตามระยะเวลาท่ีคณะ
ก�าหนดไว้อยู่แล้ว แต่ควรมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
เฉพาะกิจ เพื่อให้ตรงกับบริบทของอาเซียน แต่ไม่ใช่การ
ปรับเพียงแค่ให้เรียนภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์เพิ่ม
เท่านั้น แต่ควรปรับให้แสดงถึง อัตลักษณ์ของความเป็น
ครไูทย มีจิตวญิญาณของการเป็นครใูห้มากขึน้ ซึง่รวมถึง 
การประกันคุณภาพแก่นิสิตที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว  
ว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริง เช่น การเติมเต็ม
เรื่องจิตอาสา การสนับสนุนให้จัดค่ายอาสาพัฒนา จึงจะ
สามารถท�าให้เกิดความได้เปรียบในการเข้าสู่อาเซียน ซึ่ง
ระหว่างทีนิ่สติก�าลงัจะส�าเร็จการศกึษา ควรมกีารทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ เพื่อเตรียมนิสิตให้พร้อมเป็นครูที่สามารถไปสอนยัง
ต่างประเทศได้ 

3.2 ด้านบคุลากร ผูบ้รหิารคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทางการ พัฒนา สรุปได้ว่า 
คณะศึกษาศาสตร์ควรมีโครงการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน

อาจารย์ ซ่ึงอาจารย์ดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมทาง
ด้านภาษาเป็นส�าคัญ และสามารถจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะการไปแลกเปลี่ยนไม่ใช่เพียง
เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ แต่จะต้องท�าการปฏิบัติการสอน
จริงได้ วิธีปฏิบัติจะเป็นเช่นทูตทางวัฒนธรรม ระหว่าง
ที่ไปท�าการสอนก็ท�าการเผยแพร่วัฒนธรรมไปด้วย  
เมือ่กลบัมาไทยกส็ามารถบรหิารหลกัสตูรให้ชดัเจนขึน้ได้  
ส่วนพนกังานสายสนบัสนนุจะต้องมกีารพฒันาให้สามารถ
สื่อสารกับนิสิตต่างชาติได้ โดยมีการจัดต้ังศูนย์ส�าหรับ
นิสิตต่างชาติในการให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความ
สะดวกต่าง ๆ

3.3 ด้านงบประมาณ ผู้บริหารคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทาง การพัฒนา 
สรุปได้ว ่า การจัดสรรงบประมาณส�าหรับการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน จะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน 
คณะศึกษาศาสตร ์จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณ  
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมคน คือการเตรียม
ความพรอ้มให้กับบุคลากรทางด้านภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ด้านกิจกรรมและโครงการพิเศษ ซึ่งทั้ง 2 
ส่วน จะต้องตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของคณะได้  
เพื่อท่ีจะท�าให้ทราบว่าการจัดสรรงบประมาณมีความ
แน่นอน และคุ้มค่าในการลงทุน 

3.4 ด ้านกฎระเบียบต่าง ๆ ผู ้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร ์  มหา วิทยาลั ยบู รพา ได ้ ให ้
แนวทาง การพัฒนา สรุปได้ว่า คณะศึกษาศาสตร์ควร
มีการปรับปรุงกฎระเบียบในการรับนิสิตต่างชาติโดยมี
การพัฒนาโปรแกรมการรับสมัครให้เป็นระบบออนไลน์ 
สามารถสมคัรจากท่ีใดของมมุโลกกไ็ด้และคูม่อืการศึกษา
จะต้องจัดท�าเป็นภาษาอังกฤษให้เกิดความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว ในเรื่องการฝึกสอนจะต้องปรับให้สามารถไป
ฝึกสอนท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ โดยจะต้องออก
ใบรับรองการฝึกสอน โดยเฉพาะใบประกอบวิชาชีพ
ครู ท่ีสามารถรองรับนิสิตต่างชาติท่ีจะเข้ามาประกอบ
วิชาชีพครูท่ีประเทศไทยได้ ซึ่งจะต้องมีการจับมือร่วม
กันระหว่างสถาบันในประเทศกลุ่มอาเซียน สอดคล้อง
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กบังานวจิยัของส�านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ (2552)  
ได้วจิยัเรือ่ง การศึกษา: กลไกขบัเคลือ่นประชาคมอาเซียน  
พบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกับการศกึษาในประเทศไทยและ
ความต้องการปัจจยัสนบัสนุนการศกึษาของนักศกึษาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ การเดินทางเข้าออกประเทศไทย 
นกัศกึษามีความต้องการในเรือ่งการอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางในด้านกฎหมาย เช่น การลดค่าธรรมเนียม 
Visa และอนุมัติ Visa ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 
นอกจากน้ีนักศึกษาส่วนหนึ่งต้องการให้มีผู้เดินทางไป
รับเมื่อเข้ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรก และยังพบว่า ใน
การเดินทางเข้ามาศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาตินั้น 
ปัจจุบันยังมีกฎระเบียบในหลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคใน
การเดินทางเข้าประเทศของนักศึกษา อาทิ กฎหมายใน
เรื่องของการแจ้งถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติที่เข้ามาพ�านัก
ในประเทศไทย ซึ่งมีความยุ่งยาก ซ�้าซ้อน และท�าให้
นักศึกษาต่างชาติต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบใน
หลายขัน้ตอน ต้ังแต่การตรวจสอบของเจ้าหน้าทีต่รวจคน
เข้าเมือง การตรวจสอบจากฝ่ายปกครอง และการตรวจ
สอบจากฝ่ายความม่ันคง นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติ
ทีเ่ดนิทางเข้ามายงัประสบปัญหาความยุง่ยากในเรือ่งการ
ขอวซ่ีาเข้าประเทศ ดังนัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจึงควรเร่ง
ด�าเนินการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้มีความ
ยดืหยุน่ และสนบัสนุนให้เกดิการเดนิทางเข้ามาศกึษาต่อ
ส�าหรับกลุ่มนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน

3.5 ด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้แนวทาง การพัฒนา 
สรุปได้ว่า คณะศึกษาศาสตร์มีนิสิตแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่
เป็นชาวมุสลิม จึงต้องเตรียมความพร้อมทางด้านสถาน
ที่ในการประกอบพิธีทางศาสนา ส�าหรับให้ชาวมุสลิม
ใช้ท�าละหมาดให้เกิดสถานที่เฉพาะส�าหรับแต่ละศาสนา  
การเพิ่มอาหารนานาชาติ ให้เลือกรับประทานได้อย่าง
หลากหลาย รวมถึงการเพิ่มจุด Wifi เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(2548) กล่าวว่า 

อาคารสถานที ่วสัด ุและอปุกรณ์ ต้องสามารถรองรบัการ
จดัการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพและให้บรรยากาศของ
การศกึษาในระดบัสากล แหล่งค้นคว้าอ้างองิ ต้องมอีย่าง
เพยีงพอและสามารถเข้าถงึได้อย่างสะดวก รวมถงึเอกสาร 
ต�ารา งานวจิยั ระบบ IT และการบรกิารด้านห้องสมดุเป็น
ปัจจัยท่ีก�าหนดศักยภาพและความพร้อมของระบบการ
ศึกษาไทยในการให้บริการการศึกษานานาชาติ 

3.6 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้
แนวทางการพัฒนาสรุปได้ว่า คณะศึกษาศาสตร์ควรมี
การจัดตั้งศูนย์ส�าหรับให้บริการ และดูแลให้ค�าปรึกษาแก่
นสิติต่างชาตโิดยเฉพาะ ซึง่จะต้องให้ค�าแนะน�าในการเดนิ
ทาง การจัดท�าวีซ่า และการด�าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  
ควรมีการจัดหาพี่เลี้ยงไว้ส�าหรับให้ค�าแนะน�าได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการจัดหาการประกันความเจ็บป่วยที่
สะดวกสบายและปลอดภัยไว้ส�าหรับให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมในระดับปานกลาง 
แต่ผลของการศึกษาในความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
พร้อมด้านกฎระเบียบและด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ ในความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน  
แม้ความคิดเห็นจะอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 
แต่มีประเด็นความพร้อมในด้านการส่งเสริมให้บุคลากร
ท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง และมีการจัดสรรงบ
ประมาณสนบัสนนุให้บคุลากรท�างานวจิยัอยูใ่นระดบัมาก 
และแนวทางการพฒันาการเตรยีมความพร้อมในความคดิ
เห็นของผู้บริหารก็มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และที่
ส�าคัญคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก็ได้ด�าเนิน
การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
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ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา จากผลการวิจัยดงักล่าว
ได้ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

เชิงนโยบาย ด้านบุคลากร ควรส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้สอนพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้เทียบ
เท่าระดับนานาชาติ และควรจัดสัดส่วนอาจารย์ให้
เหมาะสมกับจ�านวนนิสิต รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากร
สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศในอาเซียน

เชงิปฏบิตักิาร 1) ด้านวชิาการ ควรส่งเสรมิการ
ถ่ายโอนหน่วยกิตการเรียนของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
อาเซียน ในการจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู ้
เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประเทศในอาเซียน 2) ด้านงบประมาณ ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับนิสิตจากต่างประเทศเข้ามา
ศึกษา รวมถึงการจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตจากกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน และจัดสรรงบประมาณส�าหรับ
การพฒันาบคุลากรในการศึกษาดงูานในประเทศอาเซียน 
หรือการอบรมด้านภาษา 3) ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ  
คณะศกึษาศาสตร์ควรก�าหนดคณุสมบัตด้ิานภาษาในการ
รบัอาจารย์เข้าท�างาน และก�าหนดกฎระเบียบ/ แนวปฏบัิติ
เก่ียวกบัการก�าหนดคณุสมบัตทิางด้านเทคโนโลยีและการ
ติดต่อสื่อสารมาใช้เพื่อพิจารณารับบุคลากรเข้าท�างาน  

4) ด้านอาคารสถานที่ ควรจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศสมาชิกอาเซียน และจัดอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน รวมทั้ง
จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นประชาคมอาเซียน

เชิงวิชาการ ด ้านสิ่งอ�านวยความสะดวก
อื่น ๆ ควรผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น และจัดท�าสื่อ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรค

ในการด�าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือการให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

2. ควรศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษา
ส�าหรับนิสิตต่างวัฒนธรรมหรือนิสิตจากประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนท่ีเหมาะสมในอนาคต เพ่ือให้หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องน�าไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาในการ
ด�าเนินชีวิตของนิสิตต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย 
เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ หรืออ�านวย
ความสะดวกต่อนิสิตต่างชาติ
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การพัฒนารูปแบบการเรียการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง

ความรู้สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต*

The Development of Instruction Model Based  

on Cooperative Learning And Knowledge Construction  

for Undergraduate Students

กฤษณี สงสวัสดิ์** 

ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์*** 

ดร.สุนทร บำาเรอราช****

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัสร้าง

ความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การทดลองใช้และ
ประเมนิประสทิธผิลของรูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาข้ึน ทดลองใช้กบันกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
3) แบบทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 4) แบบประเมินทักษะการ
สร้างความรู้ 5) แบบประเมินทักษะความร่วมมือกันเรียนรู้ และ 6) แบบวัดเจตคติต่อรายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถติิ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.56, 
SD = .049) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่ส�าคัญคือ หลักการของรูปแบบ วัตถุ ประสงค์ของรูปแบบ 
กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และมี 5 ขั้นตอนในการสร้างความรู้ คือ 
1) การตรวจสอบความรู้เดิมและกระตุ้นความคิด 2) การน�าเสนอความรู้ใหม่และวางแผนการเรียนรู้ 3) การสืบค้น
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การน�าเสนอผลและจัดโครงสร้างความรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้และประเมินผลการ
เรียนรู้

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ พบว่า 
1) ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสร้างความรู้โดยรวมสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 2) ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะความร่วมมอืกนัเรยีนรูโ้ดยรวมสงูกว่าผูเ้รยีนกลุม่ควบคมุ

*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ด้านความรูเ้นือ้หารายวชิาไม่สงูกว่าผูเ้รยีน
กลุม่ควบคมุอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติ ิ4) ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอรายวชิาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

คำาสำาคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน/ การเรียนแบบร่วมมือกันสร้างความรู้/ นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

Abstract
The purposes of this study were 1) to develop an instructional model based on cooperative 

learning and knowledge construction for undergraduate students. And 2) to study the results of 
the instructional model that were developed. The research procedure was divided into two phases. 
The first phase was the development of instructional model. In the second phase, trial was used 
to evaluate the effectiveness of the instructional model which implemented to undergraduate 
students of Suratthani Rajabhat Univetsity studying in the second semester of academic year 2012. 
The research instruments were1) handbook of instructional model based on cooperative learning 
and knowledge construction for undergraduate students, 2) lesson plan, 3)the knowledge test 
of Strategies for Integrated Learning subject, 4) the evaluation of knowledge construction skills, 
5) the evaluation of cooperative learning skills, and 6) the test of attitude towards the subject. 
The collected data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, t-test, and ANCOVA. 
The findings of this study were as follows:

1. The developed instructional model which improved, the overall performance was at the 
highest level. (x = 4.56, SD = .049) It consisted of five components: 1) principles, 2) objectives, 
3) the instructional process, 4) contents, and 5) measurement and evaluations. Eight steps to 
create knowledge included: 1) verify knowledge and stimulate thinking, 2) presentation of new 
knowledge and plan learning, 3) search and knowledge sharing, 4) present the results and Cognitive 
structure, and 5) application and evaluation of learning 

2. Results of trial instructional model based on cooperative learning and knowledge 
construction which compared by the results of learning, findings as follows: 

1) The experimental group students had overall higher average scores of knowledge 
construction skills than the control group with statistically significant at the 0.5 level. 

2) The experimental group students had overall higher scores of cooperative learning 
skills than the control group with statistically significant at the 0.5 level. 

3) The experimental group students’ average scores of subject content knowledge were 
not higher than the control group. 

4) The experimental group students who had an average score had attitude towards 
their subject score after trial would be at good level. 

Keywords : Instruction model/ Cooperative Learning and Knowledge Construction/ Undergraduate 
students.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 เป็นห้วงเวลาท่ี

มนุษย์ก�าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากกระแส
โลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
และคุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพคน และน�าคนไปสู่การพัฒนาสังคม
และสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาชาติ (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 
2550, หน้า 21) ดังนั้น หน่วยงานการศึกษาจึงจ�าเป็น
ต้องมีการปรับตัวโดยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพร้อมรับ
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคศตวรรษที่ 21 

การประกาศใช ้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ส่งผลให้เกิดการปฏรูิปการศกึษาทกุ
ระดบั มกีารเน้นหนักให้ปรบัปรงุหลกัสตูรและปรบัเปลีย่น
วธีิการสอนเพือ่พฒันานกัศกึษาให้คดิเป็น แก้ปัญหาเป็น 
กระบวนการเรยีนรูท้กุระดบัจึงต้องมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันา
มนุษย์ทั้งกาย ใจ และปัญญา การฝึกให้ผู้เรียนได้หัดคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ (วิชัย ตันศิริ, 2547, หน้า 123) 
แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน ยังพบว่า มีปัญหาในด้านการเรียนการสอน
ในเรื่องคุณภาพยังไม่น่าพอใจ (สุทธศรี สงษ์สมาน, 
2554, หน้า 6) และขณะนี้การศึกษาไทยนับว่าอยู่ใน
สภาวะวิกฤตเชิงคุณภาพท�าให้การศึกษาไม่สามารถสร้าง
องค์ความรูแ้ละปัญญาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, 
หน้า ค) ซึ่งสอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ ที่เห็น
ว่า บัณฑิตควรมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคือ  
มีความสามารถในการท�างาน และท�างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ต้องพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้ได้ในระดับที่เหมาะกับงาน (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2554, หน้า 141)

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่หลักลักษณะ
หนึ่งในการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ด�าเนินการ

จัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงของคุรุสภาและตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน
ได้ให้ความส�าคัญมุ่งเน้นทั้งด้านเนื้อหาภาคทฤษฎีและ
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้และ
การปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริงในวิชาชีพจากการศึกษาผลการเรียน
นักศึกษาในกลุ่มรายวิชาชีพครู การสัมภาษณ์อาจารย์
นเิทศก์และอาจารย์ผูส้อน รวมถงึจากการประชุมสมัมนา
ครูพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู พบว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตยังจ�าเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการแสวงหาความรู้
และสร้างความรู้ด้วยตนเองในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
รวมถึงทักษะท�างานแบบกระบวน การกลุ ่มร่วมมือ
สอดคล้องกับปัญหาการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น นอกจากนั้นนักศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2553 ส่วนใหญ่
อยูร่ะดบัปานกลางและค่อนข้างต�า่ กล่าวคอืมผีูไ้ด้คะแนน
รวมถึงร้อยละ 80 มีเพียงจ�านวน 7 คน จากท้ังหมด 
จ�านวน 76 คน ซ่ึงนกัศกึษาส่วนใหญ่มคีะแนนต�า่กว่า 65 
มจี�านวนถงึ 32 คน คดิเป็นร้อยละ 42.11 (มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2553)

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีสนองตอบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และเป็นแนวทางที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานที่คาดหวัง อาทิ แนวคิดการเรียนรู้
ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) และ
แนวการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (Cooperative Learning) ท่ี
นับว่าเป็นแนวคิดที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับว่ามีความ
ส�าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างมาก
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ในยุคปัจจุบันและสามารถสร้างความรู้จากความร่วมมือ
กันในการเรียนรู้ได้ 

การจัดการเรียนรู ้ที่เน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู ้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมแีนวคดิทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้รยีนได้แสวงหา
ความรู้ วางแผน วิเคราะห์ สรุปและสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเอง โดยในการเรียนการสอนผู้เรียนจะมี
บทบาทอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active) 
เกิดความรู้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น สื่อ และสภาพแวดล้อมมี
การเรียนรูด้้วยการแก้ปัญหาในบรบิทและสถานการณ์จรงิ  
มีโอกาสสะท้อนความคิดและประสบการณ์แล้วน�าข้อมูล
ความรู้เดิมมาตรวจสอบเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ทั้งนี้ 
ครูผู ้สอนจะเป็นผู ้จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศและ
วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พร้อมทั้งเป็นผู้มีบทบาทเป็นผู้คอยให้ค�าปรึกษา แนะน�า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจนบรรลุ
จุดประสงค์ โดยมีการประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย 
(goal free evaluation) (ทิศนา แขมมณี, 2551, 
หน้า 94-95) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เป็นการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ ผู้เรียนท�างานร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกันใน
การแสวงหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่ม
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในกลุ่มสมาชิกและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน โดยมีเป้าหมายคือ ความ
ส�าเร็จของสมาชิกทุกคน (Johnson and Johnson, 
1989, Johnson and Johnson, 2001, pp. 1, 14-16 
อ้างถึงใน ขวัญตา บุญวาศ, 2547, หน้า 3) โดยมี
องค์ประกอบที่ส�าคัญ 5 ประการในการเรียนรู ้ได้แก่ 
1. การพึง่พาและช่วยเหลอืเก้ือกูลกัน 2. การมปีฏสิมัพนัธ์
กนัอย่างใกล้ชิด 3. ความรบัผิดชอบของสมาชกิแต่ละคน
ที่ตรวจสอบได้ 4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและทักษะการท�างานกลุ่มย่อย 5. การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม (Johnson et al, 2006)

ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รายวชิาชีพครท่ีูมุ่งเน้นถงึความส�าคญัท้ังด้านเนือ้หาสาระ

และทักษะกระบวนการให้นกัศึกษามีความสามารถในการ
สร้างความรูแ้บบร่วมมอืกนั จงึนบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัเพือ่แก้
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนควรมีลักษณะ
ท่ีเน้นการส่งเสริมกระบวนคิด กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
แสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อน�าองค์ความรู้
ไปประกอบวิชาชีพเป็นครูที่มีความรู้กว้าง คิดไกล ใฝ่รู้
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและสามารถร่วมท�างานกับผู้
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตามแนว

การเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2. เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานการวิจัย
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ

สอนที่พัฒนาขึ้น 
1. นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอน

ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ มีทักษะ
การสร้างความรู้สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ

2. นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ มีทักษะ
ความร่วมมือกันเรียนรู้สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ

3. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู ้  
มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนด้านความรู้เน้ือหารายวิชา 
สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ

4. นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ มีเจตคติ
ต่อรายวิชาหลังการทดลองอยู่ในระดับมากขึ้นไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การผสานหลักการ

แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการก�าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ประกอบด้วย หลักการของทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ แนวคิด
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยสิ่ง
ช่วยจัดกรอบมโนทัศน์ล่วงหน้าเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ของรูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
สร้างความรู้โดยให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ  ตามกระบวนการเรยีนการสอนอย่างกระตอืรอืร้น
(active) ด้วยตัวผู้เรียนและจากความร่วมมือกับกลุ่ม  
จนเกิดการเรียนรู้สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการ

วิจัย ดังนี้
1. รปูแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมอืกนัสร้าง

ความรู้ที่ศึกษามาจากแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3 แนวคิด 
ดังนี้คือ

1.1 การเรยีนรู้แบบสร้างความรู ้ประกอบด้วย 
องค์ประกอบและขัน้ตอนกระบวนการเรยีนการสอนของ
การสร้างความรู้ 

1.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัการพึง่พาเชงิบวก (Positive 
interdependence) ภาระความรับผิดชอบของบุคคล
และของกลุม่ (Individual and Group Accountability) 
การปฏิสัมพันธ์เชิงส่งเสริมอย่างใกล้ชิด (Face-to-face 
Promotive Interaction) ทักษะระหว่างบุคคลและ
ทักษะกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small Group 
Skills for Social Skills) และกระบวนการกลุม่ (Group 
Processing) 

1.3 หลักการเรียนรู ้อย ่างมีความหมาย 
ประกอบด้วย การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการน�าเสนอ
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance Organizer) เพื่อใช้

เชือ่มโยงความรูเ้ก่าก่อนให้ผูเ้รยีนได้เรยีนเนือ้หาใหม่ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

2 .  ประชากรที่ ใช ้ ในการวิ จั ย เพื่ อศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่าง
ได้สุ่มแบบเจาะจงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ�านวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ�านวน 35 คน 
และกลุ่มควบคุม จ�านวน 43 คน 

3. ตวัแปรท่ีใช้ในการวจิยั เพือ่ศกึษาประสทิธผิล
ของรูปแบบ ประกอบด้วย

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครศุาสตรบณัฑติ และรปูแบบ การเรยีนการสอนแบบปกติ

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ได้แก่ ทกัษะการสร้างความรู ้ทกัษะความร่วมมอืกนัเรยีนรู้  
ความรู้ตามเนื้อหารายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ และเจตคติท่ีมีต่อรายวิชายุทธศาสตร์
เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

4. ระยะเวลาในการทดลองใช้รปูแบบและเอกสาร
ประกอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 6 
สัปดาห์ ๆ ละ 4-6 คาบ รวมจ�านวน 26 คาบ

5. เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลองได้แก่ สาระการเรยีนรู ้
ในหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ หลักสูตร
ครุศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้  เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบสร้างความรู้
ส�าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ ผูว้จิยัด�าเนนิ
การวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
มีข้ันตอนการด�าเนินการวิจัย แบ่งการด�าเนินการตาม
ขั้นตอน 6 ขั้น ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันสร้างความรู้ในสภาพปัจจุบันเพื่อศึกษาปัญหา
และความต้องการแล้วน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

2. ศึกษา วิเคราะห์หลักการแนวคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎีการเรียนรู ้และแนวคิดการจัดการเรียนรู ้  
เพ่ือสงัเคราะห์สาระส�าคญัเป็นแนวคดิพ้ืนฐานของรปูแบบ
การเรียนการสอนที่จะพัฒนาขึ้น 

3. สร ้างรูปแบบและก�าหนดองค์ประกอบ
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ โดยสังเคราะห์
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ จัดท�ารายละเอียด
แล้วจดัระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ของ
รูปแบบการเรียนการสอนจ�าลองที่สร้างขึ้น 

4. จัดท�าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
และเอกสารประกอบได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
ส�าหรับใช้กับกลุ่มทดลอง จ�านวน 6 แผน และแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแบบปกติ ส�าหรับใช้กับกลุ่มควบคุม 
จ�านวน 6 แผน

5. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ และเอกสาร
ประกอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน แล้วน�า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาความเป็น
ไปได้ก่อนการทดลองใช้จริง

6. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน
และเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ก่อนน�าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง

ระยะที ่2 การทดลองใช้และประเมนิประสทิธผิล
ของรูปแบบการเรยีนการสอนเพือ่ทดสอบสมมตฐิานของ
การวิจัย มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 4 ขั้น ดังนี้

 1. เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นโดยการเลือกประชากรและก�าหนด

กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ประชากรได้แก่ นักศึกษา
หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑติ ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจงได้นักศึกษา
ศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 
2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มทดลอง 
45 คน

 2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเพ่ือศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบ ผูว้จิยัด�าเนนิการ
สร้างเครื่องมือ จ�านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย

2.1 แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้เป็น
แบบประเมนิค่า 5 ระดบั ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ตามกรอบทกัษะ
ในด้านการวางแผนแสวงหาความรู ้การคดิวเิคราะห์ การ
สงัเคราะห์ความรู ้การสรปุและประยกุต์ใช้ จ�านวน 24 ข้อ 

2.2 แบบประเมินทักษะความร่วมมือกัน
เรียนรู้เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
กรอบทักษะด้านการสื่อสาร การท�างานเป็นทีม การแก้
ปัญหา ภาวะผู้น�า จ�านวน 37 ข้อ 

2.3 แบบทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชา 
เป็นแบบทดสอบวัดความรู้แบบอิงเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ ประกอบด้วย เนือ้หาในหน่วยเรยีนรู ้เร่ือง การจดัการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การสอนแบบ
บูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ การจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ การฝึกทักษะการ
สอนแบบจุลภาค และแผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 62 
ข้อ

2.4 แบบวดัเจตคตต่ิอรายวชิายทุธศาสตร์เชงิ
บรูณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ มลีกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) ชนดิ 5 ระดับท่ีผูว้จิยัพฒันา
ขึ้นตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)

ผู้วิจัยน�าเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมดไปตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยอาจารย์ ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) 
ของเครื่องมือ
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3. ด�าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
experimental design) ประเภทวจัิย Non-equivalent 
Control Group Design เป็นแบบแผนที่มีกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกันมีการวัดผลก่อนและ
หลังการทดลองทุกกลุ่ม (พิษณุ ฟองศรี, 2549, หน้า 
127-130) ด�าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเองทั้งสอง
กลุม่ โดยกลุม่ทดลองจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จ�านวน 6 แผน 
ส�าหรับกลุ่มควบคุมจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ�านวน 6 แผน 

 4. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอน ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ ผลการประเมิน
ทักษะการสร้างความรู้ และทักษะความร่วมมือกันเรียนรู้  
ผลการทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชา และผลการ
ทดสอบวดัเจตคตต่ิอรายวิชาของผูเ้รยีนกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

4.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิประสทิธผิล
ของรูปแบบได้แก่ แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้ 
แบบประเมินทักษะความร่วมมือกันเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดด้านความรู้เน้ือหารายวิชา และแบบวัดเจตคติต่อ
รายวิชา

4.3 สถิติและการวิเคราะห์ข ้อมูล โดย
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินทักษะการสร้างความรู ้ ทักษะความร่วมมือ
กันเรียนรู ้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง
การทดลองโดยทดสอบค่าที (Independent t-test) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เน้ือหารายวิชาหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และหาค่าเฉลีย่
ของคะแนนเจตคติต่อรายวิชา 

ผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียน

รู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตท่ีพัฒนาข้ึน โดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับความเหมาะสม มากที่สุด (x = 4.56, SD = .049)  
มอีงค์ประกอบได้แก่ หลกัการ วตัถปุระสงค์ กระบวนการ
เรียนการสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้

แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตมีหลักการ 3 ประการ ดังนี้คือ

1.1.1 หลักการสร้างความรู้โดยผู้เรียน

หลักการสร้างความรู้โดยผู้เรียนเป็นการ

ให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้า ท�ากิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การจัดกระท�ากับข้อมูลและ

ประสบการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจข้ึน

ผูเ้รยีนเป็นผูม้บีทบาทอย่างเตม็ทีใ่นการเรยีนรูอ้ย่างตืน่ตวั  

(Active) ที่เน้นกระบวนการแสวงหาและสร้างความรู้ขึ้น

ใหม่ด้วยตนเอง

1.1.2 หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ

หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการให้

ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย สมาชิกคละความรู้

ความสามารถ โดยเรียนรู้ด้วยการพึ่งพาในความร่วมมือ

ช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัในการศกึษาค้นคว้าเรยีนรู้

จากสิง่แวดล้อมและสือ่ต่าง ๆ  การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละมี

ปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม โดยอาศัยทักษะระหว่างบุคคล

และทกัษะกลุม่ย่อย (Interpersonal and Small Group 

Skills for Social Skills) และการใช้กระบวนการกลุ่ม 

(Group Processing) ในการเรียนรู้ร่วมกัน 

1.1.3 หลกัการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 

หลักการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่ง

เป็นการใช้สิ่งช่วยจัดกรอบมโนทัศน์ล่วงหน้า (Advance 

Organizer) เพื่อเชื่อมโยงความรู ้เก่าก่อนให้ผู ้เรียน
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ได้เรียนเนื้อหาใหม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน

การสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้

แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้คือ

1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความ

รู้ด้วยตนเองและความร่วมมือจากเพื่อนในการแสวงหา

และสร้างความรู ้ในความสามารถด้านการวางแผน

แสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้ 

การสรุปผลและประยุกต์ใช้ความรู้ 

1.2.2 เพื่อพัฒนาทักษะความร่วมมือ

ในการเรียนรู ้ร่วมกันในความสามารถด้านการสื่อสาร  

การท�างานเป็นทีม การแก้ปัญหา และภาวะผู้น�า 

1.2.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเนื้อหา

สาระในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน

1.2.4 เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีต ่อ

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.3 กระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้

แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบณัฑติ ประกอบด้วยขัน้ตอนกระบวนการเรยีน
การสอน 5 ขั้น ดังนี้ 

ขัน้ที ่1 การตรวจสอบความรูเ้ดมิและกระตุน้
ความคิด 

การตรวจสอบความรูเ้ดมิและกระตุน้ความคดิ 
ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ผู้สอน น�าเสนอหน่วย
การเรียนในลักษณะการเสนอสิ่งช่วยจัดมโนทัศน์กว้าง
ล่วงหน้า ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดหรือมโนทัศน์ของหน่วย
การเรียนแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจภาพรวมและ
กระตุน้ให้ผู้เรยีนคิดทบทวนส�ารวจความรูเ้ดมิของตนเอง 
เพ่ือเช่ือมโยงความรูเ้ดิมกับมโนทศัน์ก่อนเรยีนเน้ือหาใหม่ 

ขั้นที่ 2 การน�าเสนอความรู้ใหม่และวางแผน
การเรียนรู้ 

การน�าเสนอความรู้ใหม่ และวางแผนการ
เรียนรู้ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นท่ีผู้สอนน�าเสนอความรู้ใหม่
แก่ผู้เรียนในลักษณะเป็นประเด็นหรือสถานการณ์ปัญหา 
เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย พร้อมทั้งให้
ผู้เรียนกลุ่มย่อยได้ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและวางแผน
การเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ตามประเด็นท่ีกลุ่มต้อง 
การครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่กลุ่มก�าหนด 

ขั้นที่ 3 การสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

การสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนร่วม
กันไปศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามแผนการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตามบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และน�าเสนอผล
การเรียนรู้ของแต่ละคนต่อกลุ่มย่อย โดยการอธิบายและ
สรปุความรูใ้ห้เพ่ือนในกลุม่ให้เข้าใจ พร้อมท้ังแลกเปลีย่น
ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปเป็นความรู้ของ
กลุ่ม ประเมินผลการเรียนรู้พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่ม 

ขั้นท่ี 4 การน�าเสนอผลและจัดโครงสร้าง
ความรู้ 

การน�าเสนอผลและจัดโครงสร้างความรู ้
ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนน�าเสนอรายงาน
สรุปผลความรู้จากการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มต่อกลุ่ม
ใหญ่ เพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยผู้สอนซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นการทบทวน
ข้อมูล และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจให้ถกูต้องสมบรูณ์แล้วสรปุปรบัเป็นโครงสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

ขั้นท่ี 5 การประยุกต์ใช้และประเมินผลการ
เรียนรู้

การประยุกต์ใช้และประเมินผลการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนวางแผนน�าผลการ
เรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการ
ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัด�าเนนิ
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การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลังเสรจ็สิน้การเรยีน 
โดยการประเมนิจากผู้เรยีนประเมนิตนเอง และผูส้อนเป็น
ผู้ประเมินก่อนด�าเนินการเรียนการสอนเนื้อหาบทต่อไป 

1.4 เนื้อหา/ สาระการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียน

รู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตใช้เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู ้ใน
รายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดการ
เรียนรู ้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอน
แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การสอนแบบจุลภาค แผนการจัดการเรียนรู้

1.5 การวัดและประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู ้ส�าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีการวัดและประเมินผล
ทั้งในระหว่างการจัดการเรียนการสอนและหลังการจัด 
การเรียนการสอน 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยเปรียบเทียบผล
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนกลุม่ทดลองและผูเ้รยีนกลุม่ควบคมุ 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การสร้างความรูห้ลงัการทดลองด้านการวางแผนแสวงหา
ความรู ้คดิวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การสรปุและประยกุต์ใช้  
และโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
ความร่วมมือกันเรียนรู้หลังการทดลองด้านการสื่อสาร 
การท�างานเป็นทมี ภาวะผูน้�า และโดยรวมสงูกว่าคะแนน
เฉลี่ยของผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน

2.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรูเ้นือ้หารายวชิาหลงัการทดลองสงูกว่าคะแนนเฉลีย่
ของผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.4 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเจตคติต่อ
รายวิชาภายหลังการทดลอง โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เจตคติอยู่ในระดับมาก (x = 4.02, SD = 0.29) 

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จัยตามขั้นตอนดังกล ่าวข ้างต ้น

สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู ้ส�าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้รูปแบบการเรียนการสอน
ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่ หลักการ
ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการเรียน
การสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และผลการประเมนิคณุภาพรปูแบบการเรยีนการสอนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.56, SD = .049) 
ท้ังนี้เป็นเพราะว่า รูปแบบมีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมและได้รบัการพฒันาโดยผสานแนวคดิทีช่ดัเจน 
สอดคล้องตามแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนของนักการศึกษาหลายท่านที่ได้น�าเสนอไว้
เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียน
รู้แบบสร้างความรู้ (Devries, 1992 อ้างถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, 2545, หน้า 94-95) ผสานกับแนวการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Slavin 1987, Johnson and Johnson, 
Holubec 1993, ทิศนา แขมมณ,ี 2545, หน้า 89) ซึง่ได้
แนวคดิว่า การจดัสถานการณ์หรอืการจดัสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
ตืน่ตวั (Active) โดยการแสวงหาและสร้างความรูข้ึน้ด้วย
ตัวผู้เรียนเองจากความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเพื่อนโดยการเชื่อมโยงความรู้เก่ากับข้อมูลใหม่จะ
ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้
ขึ้นใหม่ได้ อีกทั้ง รูปแบบได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบที่
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สอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน  
ซึ่งจอยส์และวีล (Joyce and Weil, Calhoun, 2000, 
pp. 13-14) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนรู้ไว้ว่าประกอบด้วย เป้าหมายของรูปแบบการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มุ่งพัฒนาหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน หลักการหรือแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของ
รูปแบบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการสอนหรือการ
ด�าเนินการสอน และการประเมินผลที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบนั้น จึงส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบได้จริงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2.1 ทักษะการสร้างความรู้ของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 คือ หลังการ
ทดลองใช้รูปแบบผู ้เรียนกลุ ่มทดลองมีทักษะในการ
สร้างความรู้สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนตามแบบ
ปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถส่ง
เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนกลุ่มทดลอง
ได้รับการเตรียมการเพื่อการจัดเรียนการสอนตาม
กระบวนการสร้างความรู ้ด้วยตัวผู ้เรียนเองและผ่าน
การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการสร้างความ
รู้แต่ละขั้นตอนของรูปแบบ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ
เรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivist) ที่มีแนวคิด
มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมในการแสวงหา
ความรู้และสร้างความรู้ด้วนตนเอง ผลการเรียนรู้มุ่งเน้น
กระบวนการสร้างความรู้ (process of knowledge 
construction) มีเป้าหมายการเรียนรู ้จะต้องมาจาก
การปฏิบัติจริง (authentic tasks) โดยการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าท�ากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
การจัดกระท�ากับข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ต่าง ๆ กับผู้อื่นจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น โดยผู้

เรียนเป็นผู้มีบทบาทอย่างเต็มท่ีในการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว  
(active) เป็นความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยบุคคล
เป็นผู้สร้างความรู้จากสิ่งท่ีพบเห็นหรือสัมพันธ์กับความ
รู้น�าความรู้ท่ีมีอยู ่มาเช่ือมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม ่
จนสามารถเกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 
structure) (Devries, 1992 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี,  
2545, หน้า 94-95; พรทิพย์ สุวรรณโรจน์, 2543, 
หน้า 12) จึงท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความช�านาญจาก
การได้ปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะในการสร้างความรู้ขึ้นใน
ตวัผูเ้รยีน สอดคล้องกบัผลการวจิยัของดอนน่า (Donna, 
2008) ได้ท�าการวิจัยเร่ืองการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ
ออนไลน์ตวัอย่างตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ พบว่า ผูเ้รยีน
สามารถเรยีนรูไ้ด้ทัง้ด้านเนือ้หาและกระบวนการจากวชิา
ที่เรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์หลังเรียนเพิ่มขึ้น

2.2 ทักษะความร่วมมือของผู ้เรียนกลุ ่ม
ทดลองเป็นไปตามสมมตฐิานข้อที ่2 คือหลงัการทดลอง
ใช้รูปแบบ ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีทักษะความร่วมมือกัน
เรียนรู้ สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่ารปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ สามารถ
ท�าให้ผู ้เรียนมีทักษะความร่วมมือกันเรียนรู ้เพ่ิมขึ้น 
ท้ังนี้เป็นเพราะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ คละความรู้ความสามารถมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
สมาชกิในกลุม่เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูช่้วยเหลอืเกือ้กลู
ซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของจอห์นสนั และ
จอห์นสัน และ Holubec ที่ได้ให้ทัศนะว่าผู้เรียนควรร่วม
มือกันในการเรียนรู ้มากกว่าการแข่งขันกันเพราะการ
แข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้-ชนะ ต่างจาก
การร่วมมอืกนัซึง่ก่อให้เกดิสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ  
อันเป็นสภาพการณ์ที่ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและสติ
ปัญญา โดยมกีารร่วมมอืบนหลกัการพืน้ฐาน 1) การพึง่พา 
เชิงบวก (Positive interdependence) 2) ภาระ
ความรับผิดชอบของบุคคลและของกลุ่ม (Individual 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 161

and Group Accountability) 3) การปฏิสัมพันธ์
เชิงส่งเสริมอย่างใกล้ชิด (Face-to-face Pro-motive 
Interaction) 4) ทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะกลุม่ย่อย 
(Interpersonal and Small Group Skills for Social 
Skills) การร่วมมอืกนัเรยีนรูต้้องการเรยีนเนือ้หาวชิาการ
และการท�างานเป็นทีม และ 5) กระบวนการกลุม่ (Group 
Processing) (Johnson & Johnson, 1974, หน้า 
213-240 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2545, หน้า 263) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1995, 
pp. 2-3) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความ
สามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง รับผิดชอบ
ร่วมมือกันช่วยเหลือกันและกัน ซ่ึงแต่ละคนมีบทบาท
ส�าคัญต่อความส�าเร็จต่อกลุ่ม รวมถึงเกิดผลด้านอื่น ๆ 
เช่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม การยอมรับนับถือกัน
และกันและเกิดการเรียนรู้ที่จ�าเป็นต่อการคิดแก้ปัญหา
และเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างลึก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปิ่นนเรศ กาศอุดม (2551) ที่พบว่า  
คุณลักษณะการเรียนรู ้เป็นทีมของอาจารย์พยาบาล
หลังการทดลองสูงข้ึนจากการได้เรียนรู้ตามรูปแบบที่มี
กระบวนการส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกันและกันบนพื้นฐานของบรรยากาศที่มีการ
ยอมรับและไว้วางใจกัน

2.3 ความรู้เนื้อหารายวิชายุทธศาสตร์เชิง
บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู ้หลังการทดลองของ
ผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
ทดสอบความรู้เนื้อหารายวิชา กล่าวคือในวันที่ท�าการ
ทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชานั้น ตรงกับวันที่ผู้เรียน
กลุ่มทดลองจะต้องเข้าร่วมจัดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของ
หลักสตูรท�าให้ผูเ้รยีน มคีวามเร่งรบี กังวลและขาดสมาธทิี่
จะท�าการทดสอบ จงึอาจส่งผลให้ผูเ้รียนมผีลการทดสอบ
ความรู้เนือ้หารายวิชาไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน สอดคล้อง
กบั Izard (1972, pp. 37-41 อ้างถึงใน นุชนารถ ภู่เจรญิ,  

2547, หน้า 87) ท่ีได้เสนอผลการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านความคิดความจ�า การรับรู้และการเรียนรู้ไว้ตอน
หนึ่งว่า ผู้เรียนมีความวิตกกังวล ขาดสมาธิจะส่งผล
ให้ระบบความจ�าและการเรียนรู้ของผู้เรียนลดน้อยลง 
อีกท้ังจากการสงัเกตของผูวิ้จยั พบว่า ผูเ้รียนกลุม่ควบคุม
ส่วนใหญ่มีความต้ังใจในการเรียนค่อนข้างมาก และดูมี
ความกังวลเกรงว่าจะได้รับความรู้ไม่เท่ากับผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองกเ็ป็นได้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของขวญัตา 
บุญวาศ (2547, หน้า 166) ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพรูป
แบบการเรียนการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยการสร้าง
ความรู้แบบร่วมมือ กลุ่มนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 
พบว่า ความรูเ้นือ้หาในรายวชิาการพยาบาลผูส้งูอายขุอง
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน

2.4 เจตคติของผู ้ เรียนกลุ ่มทดลองต่อ
รายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 4 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบปกตินั้นส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะ
กลุ ่มใหญ่ เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย
โดยผู้สอน ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองน้อย อีกท้ังไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหา สังเคราะห์และสรุป
เป็นความรู้โดยผู้เรียนเอง ดังนั้น เมื่อได้เรียนรายวิชา
ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู ้ ซ่ึง
เป็นรายวิชาท่ีมีลักษณะให้ความส�าคัญในการเรียนรู้ท้ัง
เนื้อหาภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ
จอห์นสัน (Johnson et al, 2006) ซึ่งเป็นแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ท่ีมแีนวคดิมุง่เน้นการเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิิจกรรมแบบร่วม
มือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในการแสวงหาและ
สร้างความรู้ท่ีผู้เรียนสนใจร่วมกันและเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ  ผูเ้รยีนทีเ่ก่งกว่าสามารถช่วยเหลอืเกือ้กลูเพือ่นใน
กลุ่มอย่างกัลยาณมิตรช่วยลดภาวะความกดดันเรื่องการ



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557162

แข่งขันแก่ผู้เรียนที่เรียนอ่อน โดยมีเป้าหมายความส�าเร็จ
ของกลุ่มร่วมกัน จึงท�าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิจิกรรมตามขัน้ตอนด้วยความสนใจ
เกดิความรูค้วามเข้าใจเนือ้หารายวิชามคีวามสนกุและเกิด
ความรูส้กึทีด่ต่ีอรายวชิาดงักล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของจุรี ทัพวงษ์ (2552) ที่พบว่า นักศึกษามีเจตคติ
ต่อการบริการสังคมในด้านการท�างานร่วมกันกับกลุ่มที่
มีพื้นฐานแตกต่างกัน และด้านความกระตือรือร้นและ
การท�างานร่วมกันหลังการทดลองอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง

ข้อเสนอแนะในการนำารูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้

1. ผู้สอนที่จะน�ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไป
ใช้ ควรศึกษาเพือ่ท�าความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ  ของ
รูปแบบการสอนก่อนน�าไปใช้ แต่ทัง้นี ้สามารถปรบัเปลีย่น
เนื้อหา และการปรับเวลาในการท�ากิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสม

2. ก่อนเริ่มด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบน้ี ผู้สอนควรอธิบายกระบวนการเรียนการสอน
ทั้งกระบวนการให้ผู้เรียนเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีเป้าหมาย
การเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เนื่องจากการ
เรียนการสอนตามรูปแบบนี้แตกต่างจากการสอนแบบ
ปกติอย่างมาก

3. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้สอนควรต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิดทบทวนเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้และความรู้เดิม
อย่างสม�่าเสมอทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดผลระยะยาวแก่
ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนไปอยู่ในบริบทอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกับที่
เคยปฏิบัติมาจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการเช่ือมโยงความคิด
อย่างเป็นระบบได้อย่างอัตโนมัติ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการสอน

ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียน
รู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้กับรูปแบบการสอนอื่นที่
นอกเหนือจากการสอนแบบปกติ อาทิ การสอนแบบ
เน้นปัญหาเป็นฐาน หรือการสอนแบบโครงงาน เป็นต้น

2. ควรมกีารศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบการ
เรียนการสอนนี้ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ด้านความ
สามารถในการสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความสามารถใน
การคดิเชือ่มโยง หรอืในด้านทกัษะการบรหิารเวลา ความ
รับผิดชอบ และการน�าตนเอง เพื่อศึกษาให้ทราบว่าการ
น�ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใช้แล้วจะช่วยส่งเสริม
ผู้เรียนในด้านอื่น ๆ ได้อย่างไรบ้าง
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้ ความเหมาะสมของวารสารศึกษาศาสตร์ 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา และประเมนิผลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของวารสารศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องจ�านวน 122 คน และข้อมูล
เชิงคุณภาพจากการประชุมวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 17 คน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ พฤติกรรมการใช้วารสาร
ศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับระยะเวลาพบว่าผู้ตอบอ่านวารสารศึกษาศาสตร์ นานๆ ครั้ง มากท่ีสุด (ร้อยละ 60.70)  
โดยมีผู้อ่านเป็นประจ�าทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ 23.80 และเมื่อพิจารณาสถานที่อ่านพบว่าอ่านจากหอสมุด มากที่สุด  
(ร้อยละ 32.8) รองลงมาอ่านจากท่ีท�างาน (ร้อยละ 31.10) ความเหมาะสมของวารสารศึกษาศาสตร์โดยรวม  
พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ความคิดเห็นต่อวารสารศึกษาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์
ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม 
จุดที่ควรปรับปรุง ได้แก่ ควรปรับปรุงหน้าปกและรูปแบบการพิมพ์ การออกวารสารให้ตรงต่อเวลา จ�านวนครั้งที่ออก
น้อยไปควรเพิ่มเป็น 4 เล่มต่อปี เนื้อหาในเล่ม ควรมีลักษณะ มีบทความของนักวิชาการเด่นฉบับละ 1 เรื่อง ควรมี
บทความเชิงสหวทิยาการและทนัสมยัมากข้ึน จดุเด่นทีค่วรรกัษาไว้ คอื วารสารมมีคีวามหลากหลาย ความเข้มข้นของ
การรักษาคณุภาพ ในการคดักรอง สดัส่วนของผูน้�าเสนองานวิชาการและงานวิจัยในฉบับและรปูแบบการจัดท�าวารสาร 
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่วารสารศึกษาศาสตร์ควรรักษาไว้ ส่วนข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้มคีวามคล่องตวั รวดเรว็ขึน้ ควรเผยแพร่ และส่งเสรมิให้ศษิย์เก่าของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพามโีอกาส
เข้าถึง ในการส่งบทความทางวิชาการมาลงในวารสาร และรณรงค์ให้ศิษย์เก่าเป็นสมาชิกวารสารให้มากขึ้น ควรเพิ่ม
จ�านวนเล่มจะท�าให้วารสารได้มโีอกาสเพิม่กจิกรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้มากขึน้ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมมากขึ้น ควรปรับเป้าหมายของวารสารให้มีความครอบคลุมบทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาอื่นๆ 

คำาสำาคัญ: การประเมินวารสาร/ วารสารศึกษาศาสตร์

*ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556

**เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This study aimed to evaluate the use behavior of the Journal of Education produced 

by faculty of Education, Burapha University. The study evaluated the journal in two aspects; 
appropriateness and achievement of the objectives of the journal. Questionnaires were used to 
collect data from 122 respondents who work in the related fields and the qualitative data were 
collected from the critical meeting. The results of the study were as follows; The behavior of using 
the journal of education in terms of time showed that 60.70% of the respondents rarely read the 
journal. 23.80% of the respondents read every issue. 32.8% of the respondents read the journal 
from a library and 31.10% read from the office.

In terms of the appropriateness of the journal, the result showed that the overall journal was 
highly appropriate. The objectives of the journal were highly achieved (100%). The improvement 
of the journal included its cover page and the printing format. Moreover, the periodical of the 
journal was not punctual. The number of issues should be 4 times per year. The content should 
include an academic outstanding article, an interdisciplinary article and should be more up to date. 

The features of the journal that should be maintained were the diversity of the journal, 
the maintenance of the quality, the quality of screening, the proportion of academic and research 
presentation, the form of the journal and other comments.

Suggestion
Screening and monitoring system should be developed by experts in order to have the 

flexibility to produce the journal faster and more punctual. Encourage alumni of faculty of Education, 
Burapha University to access and submit their academic papers to publish in the journal and 
subscribe to the journal. The journal should be considered by the editorial board to increase the 
number of the journals. This will enhance more opportunities to distribute the academic papers 
and meet the needs of the society. The journal should be considered by the editorial board in 
terms of the overall picture of the journal. It should have a balance of both in the field and off 
the field of education. The journal may have to change its objectives to include research and 
academic papers in other fields.

Keywords: Journal Evaluation/ Journal of Education
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
วารสารวิชาการ เป็นทรัพยากรสารสนเทศท่ี

มีคุณค่ายิ่งในฐานะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ 
ความคิดและพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ วารสารจึงเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการ ความรู ้ และผลงานวิจัย
ใหม่ๆ ในรูปของบทความ ส�าหรับนักศึกษา อาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในการ
ติดตามความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตนเองสนใจเพื่อ
เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการน�าเอา
ผลการศกึษาวจิยัไปใช้ประโยชน์ เพือ่ให้ก้าวทนัวิทยาการ 
ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของวารสารวิชาการ 
ซึ่งวารสารถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความ
รู ้ความคิดในรูปของการเสนอบทความทางวิชาการ 
งานวิจัย บทคิดเห็น บทวิจารณ์ และเผยแพร่ความรู้ทาง
วชิาการด้านการศกึษา ด้วยเหตนุีค้ณะศกึษาศาสตร์จึงได้
จัดท�าวารสารศึกษาศาสตร์ข้ึน เพื่อเป็นสื่อกลางส�าหรับ
คณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้น�า
เสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปของบทความออกสู่
สงัคมภายนอก จงึได้จดัท�าวารสารศกึษาศาสตร์ขึน้ ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อเป็นแหล่ง
แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ผลงานการวจิยัของคณาจารย์และนักวิชาการ เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการแขนงศึกษาศาสตร์ มีก�าหนด 
ออกในระยะแรกปีละ 2 ฉบับ จนถึงปีที่ 19 (พ.ศ.2550) 
เป็นต้นมา ได้ก�าหนดออกปีละ 3 ฉบับ 

ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 วารสารศึกษาศาสตร์ ได้
ท�าวารสารวิชาการมาเป็นปีที่ 23 และบทความทุก
เรื่องได้รับการประเมินโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยโดยในปีงบประมาณ 2550-
2551 วารสารศึกษาศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนวารสาร
วิชาการที่มีคุณภาพจากส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี

การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย, 2556) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสาร
อย่างต่อเนื่อง และเป็นวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษย์
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ต่อ รวมทัง้พฒันาให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลต่อไป เพื่อ
ให้การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพวารสาร ให้มีมาตรฐาน
และเป็นท่ียอมรับในแวดวงทางวิชาการมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในการปรับปรุงคุณภาพวารสารจ�าเป็นต้องมีข้อมูลพื้น
ฐานเกี่ยวกับสภาพการผลิตวารสาร สภาพการใช้วารสาร 
ความพึงพอใจต่อวารสาร ตลอดจนความต้องการ
ปรับปรุงและพัฒนาวารสารในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าต้น คณะผู ้วิจัยจึงมี
ความประสงค์ทีจ่ะศกึษาและประเมนิเพือ่พฒันาคณุภาพ
วารสารศกึษาศาสตร์ให้มคีณุภาพ น�าไปสูค่วามเป็นแหล่ง
ในการศกึษาค้นคว้าอ้างองิส�าหรบั คณาจารย์ นกัวชิาการ 
นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้วารสารศึกษา

ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพ่ือประเมนิความเหมาะสมของวารสารศกึษา

ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อประเมินผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รายงานการวิจัยการประเมินวารสารศึกษา

ศาสตร์ เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
วารสารศึกษาศาสตร์

2. ได้ทราบความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ของผูท้รง
คุณวุฒิ กองบรรณาธิการ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
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นิสิตนักศึกษา สมาชิก เพื่อน�าข้อมูลมาวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงวารสารศึกษาศาสตร์

3. ได้แนวทางพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
วารสารศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ส�ารวจความคิดเห็น และศึกษา

ระดับความพึงใจของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ 
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และสมาชิกวารสาร จ�านวนประมาณ 437 
คน โดยใช้แบบสอบถามและการจัดประชุมกลุ่ม (Focus 
groups) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 17 ท่าน

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
พฤติกรรมการใช ้วารสารศึกษาศาสตร  ์

หมายถึง คุณลักษณะของผู ้ตอบแบบสอบถามที่มี
กิจกรรม องค์ประกอบลักษณะการใช้วาระสาร ของกลุ่ม
ผูเ้กีย่วข้องกบัวารสารศกึษาศาสตร์ เป็นมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ความเหมาะสมของวารสารศึกษาศาสตร  ์
หมายถึง การรับรู้ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับวารสารศึกษา
ศาสตร์ ตามการรับรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของวารสาร
ประกอบด้วย 15 ข้อรายการ เป็นมาตรประมาณค่าความ
เหมาะสม 5 ระดับ 

ผลสำ า เร็ จต ามวั ตถุ ป ร ะส งค ์ ขอ งว า รส า ร
ศึกษาศาสตร์ หมายถึง การรับรู้ของกลุ่มผู้เก่ียวข้อง
กับวารสารศึกษาศาสตร์ ตามการรับรู้เกี่ยวกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของวารสารประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้าน
การเป็นสื่อกลาง ด้านการเผยแพร่ และด้านการส่งเสริม
พัฒนา เป็นมาตรประมาณค่าความส�าเร็จ 5 ระดับ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการด�าเนินการทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative & Qualitative 
Research) เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินพฤติกรรมการใช้วารสารศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา และเพือ่ประเมนิผลส�าเรจ็ตาม
วตัถปุระสงค์ของวารสารศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับรูพา การด�าเนนิการวจิยัมรีายละเอียด ดงันี้ 

กลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาคร้ังนี้ประชากรจ�านวน 437 คน 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการผู้ทรง
คณุวฒุจิ�านวน 115 คน กองบรรณาธกิารจ�านวน 23 คน 
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษาศาสตร์จ�านวน 199 คน และสมาชกิวารสาร
จ�านวน 100 คน กลุม่ตวัอย่างในการศึกษาก�าหนดขนาด
โดยวิธีการของ Keringer จ�านวน ประชากรไม่เกิน 
1,000 ใช้กลุ่มตัวอย่าง 25% ในการศึกษาครั้งนี้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 122 คนคิดเป็น
ร้อยละ 27.92 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ความเหมาะสมของ
วารสารจ�านวน 17 ท่าน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ตอนที่ 2 พฤติกรรม
การใช้วารสารศึกษาศาสตร์ ตอนท่ี 3 ความเหมาะสม
ของวารสารศึกษาศาสตร์ ตอนที่ 4 การประเมินผลลัพธ์
ของวารสารตามวัตถุประสงค์ ตอนท่ี 5 เป็นค�าถาม
ปลายเปิด (Open end) ในการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับวารสาร และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย
ส�าหรบับนัทกึการประชมุในการประชมุกลุม่ย่อย (Focus 
Groups) วิพากษ์ผลการส�ารวจ 

เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามและ
ประชุมกลุ่ม (Focus groups) ด�าเนินการและเก็บ
ข้อมูลโดยผู้วิจัย จัดประชุมเสวนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ  
กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศาสตร์ สมาชิกวารสารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจง
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ถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนา
คุณภาพวารสารศึกษาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข ้อมูล ส ่วนที่  1 สถิติภาค
บรรยาย (Descriptive statistic) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความถี่(Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป 
และการศึกษาระดับ เหมาะสม และผลของวารสาร
ตามวัตถุประสงค์ ส่วนท่ี 2 สถิติอ้างอิง(Inferential 
statistic) น�า ข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ 
ศึกษาความสัมพันธ์ และศึกษาปัจจัยต่างๆ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test, One way-ANOVA, rxy ส่วนที่ 3 การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ข้อมูลจาก Focus 
groups , Interview เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้วิธี
การจ�าแนกกลุ่ม แจงนับและการสรุปเนื้อหาโดยภาพรวม 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน�าเสนอเป็น 5 ตอน โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ�านวนของกลุ ่มตัวอย ่างจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 59.0) และเมื่อพิจารณาอายุพบว่ามีอายุ 51 ปี
ขึน้ไปมากทีส่ดุ (ร้อยละ 32.80) โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็น อาจารย์-บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา 
(ร้อยละ 51.60) และพบว่าเป็นศิษย์ปัจจุบัน (ร้อยละ 
27.00) และเมื่อพิจารณาวุฒิการศึกษาพบว่ามีคุณวุฒิ
ระดับปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่ามากทีส่ดุ (ร้อยละ 47.50) 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้วารสารศึกษา
ศาสตร์ จ�านวนของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตาม
การเป็นสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร์ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู ้อ ่านไม่ได้เป็นสมาชิกมากที่สุด 
(ร ้อยละ 82.00) โดยมีผู ้ตอบที่สมัครเป็นสมาชิก
วารสารศึกษาศาสตร์(ร้อยละ 18.00) และจ�านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามจ�าแนกตามพฤติกรรมการติดตามวารสาร
ศึกษาศาสตร์ พบว่า เกี่ยวกับระยะเวลาพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามอ่านวารสารศึกษาศาสตร์นานๆ ครั้ง มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 60.70) โดยมีผู้อ่านเป็นประจ�าทุกฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 23.80 และเมื่อพิจารณาสถานที่อ่าน
พบว่าอ่านจากหอสมุดมากท่ีสดุ (ร้อยละ 32.8) รองลงมา 
อ่านจากที่ท�างาน (ร้อยละ 31.10) 

ตอนที่ 3 ความเหมาะสมของวารสารศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ค ่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ของ
วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา รายข้อและโดยรวม  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความเหมาะสมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.9378) และเมือ่พิจารณารายข้อ  
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดย
ความคิดเห็นต่อ ขนาดของวารสาร (กว้าง x ยาว) ว่ามี
ความเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (x = 4.1311) 
รองลงมาเป็นความคดิเหน็ต่อชนดิของกระดาษทีใ่ช้พมิพ์  
(อาร์ต 210 g) (x = 4.0984) ส่วนความคิดเห็นต่อ ช่วง
เวลาการออกวารสาร (ตรงเวลา) มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด  
(x =3.6964)

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ
วารสารศึกษาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของวารสารศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายข้อและโดยรวม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (x = 3.9254) และเมือ่พจิารณารายข้อ พบ
ว่า บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยความ
คิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ข้อท่ีว่า เป็นการเผยแพร่การ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
(x = 4.1557) รองลงมาเป็นเห็นว่า เป็นการส่งเสริม 
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน (x = 4.1066) 
ส่วนเห็นว่าเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นของศิษย์เก่า  
มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด (x= 3.6964)

การเปรียบเทียบความเหมาะสมและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของวารสารศึกษาศาสตร์ ตามการรับรู ้
ของผู้เกี่ยวข้องท่ีมี เพศต่างกัน โดยการทดสอบค่าที 
(Independent t-test) จ�าแนกตามรายวตัถปุระสงค์และ
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โดยภาพรวมของวตัถปุระสงค์ พบว่า เพศต่างกัน มคีวาม 
แตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติท้ัิงรายย่อย และ
โดยรวมสภาพการเป็นสมาชกิวารสารต่างกัน มคีวามแตก
ต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งรายย่อย และโดย
รวม อาชีพต่างกัน จ�าแนกตามรายวัตถุประสงค์และโดย
ภาพรวมของวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้เกี่ยวข้องที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
ทั้งรายย่อยและโดยรวมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย
บูรพาต่างกัน จ�าแนกตามรายวัตถุประสงค์และโดยภาพ
รวมของวตัถปุระสงค์ พบว่า ผูเ้ก่ียวข้องทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
ทั้งรายย่อยและโดยรวม ระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า 
ด้านวัตถุประสงค์โดยรวม และด้านท�าหน้าที่ส่งเสริม
พัฒนาวิชาการ ผู้เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตาม
ล�าดับ ส่วนด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ส�าหรับด้านวัตถุประสงค์โดยรวม และด้านท�า
หน้าที่ส่งเสริมพัฒนาวิชาการ น�าไปทดสอบรายคู่โดย
วิธีการของ Scheffe การเปรียบเทียบความเหมาะสม 
และการบรรลุวัตถุประสงค์ของวารสารศึกษาศาสตร์ 
เป็นรายคู ่ตามการรบัรูข้องผูเ้ก่ียวข้องทีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกนั ด้านการท�าหน้าทีส่่งเสรมิและพฒันาวชิาการโดย
วธิกีาร Scheffe’s พบว่า ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโท 
มีความคิดเห็นสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอกอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

การเปรียบเทียบความเหมาะสมและการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของวารสารศกึษาศาสตร์ เป็นรายคู ่ตามการ
รับรู้ของผู้เกี่ยวข้องท่ีมี ระดับการศึกษาต่างกัน ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวม โดยวิธีการ Scheffe’s พบว่า 
ทุกคู่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง
สถิติ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเหมาะสมและการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของวารสารศึกษาศาสตร์ ตามการ
รับรู้ของผู้เกี่ยวข้องที่มี พฤติกรรมการติดตามอ่านต่าง
กัน จ�าแนกตามรายวัตถุประสงค์และโดยภาพรวมของ
วตัถปุระสงค์ พบว่า ผูเ้กีย่วข้องท่ีมพีฤตกิรรมการตดิตาม
อ่านต่างกัน มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง
สถิติท้ังรายย่อย และโดยรวม พฤติกรรมแหล่งที่อ่าน
ต่างกัน พบว่า ทั้งรายวัตถุประสงค์และโดยภาพรวมของ
วัตถุประสงค์มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�าคัญทางสถิติ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า 
อายุกับ ความเหมาะสม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเหมาะสมมีความ
สัมพันธ์กับการเป็นสื่อกลาง การเผยแพร่ การส่งเสริม 
และบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลจากคำาถามปลายเปิด 
จุดที่ควรปรับปรุง มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กบัสิง่ทีอ่ยากให้มกีารปรบัปรงุวารสารในครัง้ต่อไปจ�านวน 
30 ความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มความคิดเห็น 
ดังตาราง

ตารางที่ 1 ความถี่และค่าร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงวารสารในครั้งต่อไป จ�านวน 30 

ความคิดเห็น จ�าแนกตาม 4 กลุ่มความคิดเห็น

รายการกลุ่มความคิดเห็น ความถี่ของความคิดเห็น ร้อยละ (n = 30)

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหน้าปกและรูปแบบการพิมพ์ 6 20.00

2. ความตรงต่อเวลาในการออกวารสารแต่ละครั้ง 10 33.33

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในเล่ม 5 16.67

4. ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุงวารสาร 9 30.00
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จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปรับปรุงหน้าปกและรูปแบบการพิมพ ์

ร้อยละ 20 โดยเห็นว่าควรมกีารปรบัปรงุรปูแบบการพมิพ์  

ยกตัวอย่างเช่น Font ปก น่าจะมีการปรับปรุงให้มี

สีสัน และความน่าสนใจมากกว่าปัจจุบัน, หน้าปกควร

ลดข้อความลงให้ดูน่าอ่าน,เพื่อให้บทความต่าง ๆ อยู่

ใน Format เดยีวกนั ปกในด้านหลงัควรจะมรีปูแบบการ

ด�าเนินงานวารสารวิชาการอย่างละเอียด โปรดดูวารสาร

วชิาการมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย หรอืของธรรมศาสตร์ 

จุฬา, Space ตัวหนังสือแน่นไป ตัวหนังสือขนาดใหญ่

ดีแล้ว แต่เต็มหน้าเกินไป,สารบัญควร Run เลขหน้าต่อ

เนือ่งจากเล่ม 1-3, ควรปรบัปรงุแบบตวัอกัษร ให้น่าอ่าน 

ส่วนความตรงต่อเวลาในการออกวารสารแต่ละครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยเห็นว่าการออกวารสารไม่

ตรงต่อเวลา ยกตัวอย่างเช่น การออกควรตรงเวลาตาม

ที่ก�าหนดและควรมีทิศทางของวารสาร, ออกไม่เคยตรง

ตามเวลาเลยสักที, พยายามออกให้ตรงเวลา, ควรออก

วารสารให้ตรงเวลามากขึน้ และเพ่ิมเป็น 4 เล่มต่อปี, ระยะ

เวลาการออกของวารสาร ช้ามาก ไม่ตรงเวลา, การออก

ไม่ตรงเวลา, ความตรงเวลาในการออกวารสาร ส�าหรับ 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัเนือ้หาในเล่ม คดิเป็นร้อยละ16.67 

โดยเห็นว่าเนื้อหาในเล่ม ควรมีลักษณะดังนี้ มีบทความ

วจิยัทัง้หมด ท�าให้ขาดคณุลกัษณะวารสารเชงิความรูด้้าน

ศาสตร์การศึกษาทั่วๆ ไป ซึ่งควรมีบ้าง,น่าจะมีบทความ

ของนกัวชิาการเด่นฉบับละ 1 เร่ือง กจ็ะท�าให้น่าสนใจมาก

ยิง่ขึน้ ซึง่อาจจะเป็นศาสตราจารย์ หรือนกัวจิยัท่ีมชีือ่เสยีง

ระดับใดระดับหนึ่งก็ได้, ควรมีบทความเชิงสหวิทยาการ

และทันสมัยมากขึ้น, ควรส่งเสริมให้มีการสังเคราะห์

ผลงานการวิจัย เพื่อการพัฒนาการวางแผนการเรียน

การสอน การจดัการเรยีนรู ้และการพฒันานวตักรรม และ 

ความคดิเหน็อืน่ ๆ  ทีค่วรปรบัปรงุวารสาร ร้อยละ 30.00 

ได้แก่ Peer review ช้ามาก, การเขียนบทคัดย่อทั้งไทย

และอังกฤษ ควรสั้นและกระชับมากกว่านี้, คุณภาพและ

คณุค่าทีค่งทีแ่ต่ละบทความ, ชือ่เรือ่งท่ีเป็นภาษาองักฤษมี

พิมพ์ผดิ, บทคัดย่อภาษาองักฤษมท่ีีผดิและส�านวนภาษา

อาจไม่เป็นธรรมชาตินัก, ควรมีการเผยแพร่สื่อ, คุณภาพ

ของงานวิจัย, จ�านวนเรื่อง, ความหนาของวารสาร 
จุดเด่นที่ควรรักษาไว้ มีผู้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับจุดเด่นที่ควรรักษาไว้ จ�านวน 25 ความคิดเห็น 
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มความคิดเห็น ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ความถี่และค่าร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นที่ควรรักษาไว้ จ�านวน 25 ความคิดเห็นจ�าแนกตาม 

5 กลุ่มความคิดเห็น 

รายการกลุ่มความคิดเห็น ความถี่ของความคิดเห็น ร้อยละ (n = 25)

1. วารสารมีความหลากหลาย 3 12

2. ความเข้มข้นของการรักษาคุณภาพ การคัดกรอง 9 36

3. สัดส่วนของผู้น�าเสนองานวิชาการและงานวิจัยในฉบับ 3 12

4. รูปแบบการจัดท�า 3 12

5. ความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นจุดเด่นควรรักษาไว้ 7 28

จากตารางที ่2 พบว่า ผู้ตอบมคีวามเหน็ว่าวารสารมจุีดเด่นท่ี มคีวามหลากหลาย (ร้อยละ 12) ยกตวัอย่างเช่น 

ความหลากหลายของเนื้อหา, ความหลากหลายของบทความวิจัย ความเข้มข้นของการรักษาคุณภาพ การคัดกรอง 

(ร้อยละ 36) ยกตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นของการรักษาคุณภาพบทความ การคัดกรองและคุณภาพของ กรรมการ 

Peer Review, งานมีคณุภาพได้รบัการพจิารณาจากผูท้รงคณุวฒุ,ิ งานมคีณุภาพได้รบัการพจิารณาจากผูท้รงคณุวฒุ,ิ 
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ความเข้มของการตรวจ การกลัน่กรอง, คุณภาพของงาน

วิจัยและบทความทางวิชาการ, มาตรฐานของบทความ

และงานวิจัย, การมี Peer บทความวิชาการเป็นสิ่งที่ดี. 

คุณภาพทางวิชาการ/ การจัดท�า/ จัดพิมพ์ จุดเด่นที่ควร

รักษาไว้ตามความคิดเห็นของผู้ตอบเก่ียวกับ สัดส่วน

ของผู้น�าเสนองานวิชาการและงานวิจัยในฉบับ (ร้อยละ 

12) ยกตัวอย่างเช่น การเปิดโอกาสให้นักวิชาการและ

อาจารย์ รวมทัง้นิสตินักศกึษาจากต่างสถาบนัได้น�าเสนอ

บทความวจิยั / บทความวิชาการ, ความสม�า่เสมอและทัง้

การให้โอกาสอาจารย์ นสิติ ตพีมิพ์ บทความวารสาร และ

บทความวจิยั, ความเสมอภาคในโอกาสการน�าเสนอ/การ

วัดและประเมนิผลงานทางวิชาการ ส�าหรบัรปูแบบการจัด

ท�าวารสาร (ร้อยละ 12) ที่บอกว่าเป็นจุดเด่นที่ควรรักษา

ไว้ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบการจัดท�าหน้าปกวารสารน่า

สนใจ ชัดเจน, รูปแบบต่าง ๆ ในเล่ม/ โครงสร้างเนื้อหา

บทความ,ความสะอาด เป็นระเบียบ ความคิดเห็นอื่น ๆ 

ทีเ่ป็นจดุเด่นควรรกัษาไว้ (ร้อยละ 28) เช่น การรกัษาสิง่ท่ี

ด ีๆ  ไว้, การเสนอผลงานการวิจัยเป็นส่วนมาก, การเขยีน

อ้างองิในงานวิจยัไม่ควรเป็นบรรณานุกรม, ควรท�าวารสาร

ต่อไป, ดีแล้วควรท�าต่อไป, ควรคิดที่จะแก้ไขปรับปรุง

และพัฒนาตลอดเวลาให้ดีกว่าเดิม, เป็นประโยชน์ต่อวง

วิชาการ, 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ผู้ตอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาวารสารไว้

หลากหลาย เช่น ควรตพีมิพ์เป็นภาษาองักฤษให้มากขึน้,  
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ มีอัธยาศัยดี, บทคัดย่อของ
บทความควรสัน้ประมาณ 7 - 10 บรรทัด ทีผ่่านมาเหมอืน
ใช้บทคัดย่อจากรายงานการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์มา  
จึงยาวเกินไปส�าหรับบทความ 10 - 15 หน้า, ควรเสนอ
ผลงานการวิจัยของศิษย์เก่าด้วย, ควรยกมาตรฐาน
การอ้างอิงเป็นอ้างผลงานต้นฉบับ ไม่ควรใช้อ้างอิงใน, 
การจัดพิมพ์ติดขอบมากเกินไป ท�าให้ไม่น่าอ่าน, ถ้า
เป็นไปได้น่าจะมีการบอกกล่าวถึงสถิติการน�าบทความ
ในวารสารไปใช้อ้างอิงทางวิชาการมากหรือน้อยเพียงใด  

ในช่วง 1-3 (5) ปี กจ็กัเป็นประโยชน์แก่บคุคลท่ีเกีย่วข้อง
และผู้สนใจ (ซึ่งยังไม่ค่อยเห็นมีการท�าเช่นนี้ น่าจะริเริ่ม), 
ค่าสมาชิกน้อยเกินไป (3 เล่ม 150 บาท), ขอให้ก�าลังใจ
ทุกท่าน, บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ควรจะมีการตรวจทาน
พอสมควรก่อนจะพิมพ์, ควรใช้กระดาษถนอมสายตา /
ตวัอกัษรควรปรบัให้อยูใ่นฟอนต์อกัษรใหม่ทีส่�านกันายก
รฐัมนตรกี�าหนด/ แบบปกควรแสดงความเป็นตวัตนของ
ศึกษาศาสตร์

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของวารสาร

ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ค่าเฉล่ียระดับความคดิเหน็ต่อสิง่ต่าง ๆ  ของวารสารศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่า ช่วงเวลาการออกวารสาร (ตรงเวลา) มีคะแนน
เฉลีย่ต�า่สดุ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะว่า ความล่าช้าในการออก
วารสารเกิดขึ้นเป็นประจ�า ในการออกวารสารทุกฉบับ 
กระบวนการต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการตรวจสอบหรอื
การส่งให้ผู้อ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องใช้ระยะเวลานาน 

2. การประเมินผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ต่อวารสารศกึษาศาสตร์
ตามวัตถุประสงค์ พบว่า ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์
ข้อท่ีว่า เป็นการเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าวิจัยของ
คณาจารย์ มคีะแนนเฉลีย่สงูท่ีสดุ ทัง้นีเ้นือ่งจากคณาจารย์
จัดเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่จะได้รับการพิจารณาให้น�า
เสนอผลงานลงในวารสาร รองลงมาเป็นเห็นว่า เป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนท่ีเห็น
ว่าเป็นสือ่กลางแสดงความคดิเหน็ของศษิย์เก่า มคีะแนน
เฉลี่ยต�่าสุดเนื่องจากศิษย์เก่ามาใช้บริการในการเผยแพร่
ผลงานเป็นจ�านวนน้อย 

การเปรียบเทียบความเหมาะสมและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของวารสารศึกษาศาสตร์ เป็นรายคู่ ตาม
การรับรู้ของผูเ้กีย่วข้องท่ีมรีะดบัการศกึษาต่างกนัจ�าแนก
ตามรายวัตถุประสงค์และโดยภาพรวมของวัตถุประสงค์ 
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พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็น
ว่าเหมาะสมสูงกว่าปริญญาตรี และปริญญาเอก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่างานวิจัยของนิสิตปริญญาโทเป็นกลุ่ม
ที่เข้าถึงวารสารได้มากกว่ากลุ่มอื่น ส�าหรับปริญญาตรี
มีส่วนน้อยที่ได้ใช้บริการ ส่วนระดับปริญญาเอกจาก
ข้อมูลทั่วไปเป็นกลุ่มที่มีปริมาณน้อย ประกอบกับระดับ
ปริญญาโทได้รบัการน�าเสนอบทความมากกว่ากลุม่อืน่ๆ 
เพราะเป็นกลุ่มใหญ่กว่า 

อายุกับความเหมาะสมมีความสัมพันธ์กัน และ
ความเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการเป็นสื่อกลาง  
การเผยแพร่ การส่งเสรมิ และ บรรลวัุตถปุระสงค์โดยรวม 
แสดงว่าผู้ที่มีอายุมากเห็นว่ามีความเหมาะสมมากท้ังนี้
เพราะว่ากลุ ่มผู้มีอายุมากซึ่งมีระดับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นกลุ ่มที่เห็นความส�าคัญของวารสาร
มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย

จุดที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการออกวารสารไม่
ตรงต่อเวลาในการออกวารสารแต่ละฉบับอาจเป็นเพราะ
ว่ากระบวนการในการรักษาคุณภาพของวารสารท�าให้
กระบวนการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลานาน  
ซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นที่พบว่าความเข้มข้นของการ
รักษาคุณภาพในการคัดกรองบทความส่วน จ�านวนครั้ง
ทีอ่อกน้อยไปควรเพิม่เป็น 4 เล่มต่อปี นัน้อาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันมีผู้นิยมส่งบทความมาแสดงความจ�านงที่จะลง
วารสารศึกษาศาสตร์จ�านวนมากท�าให้วารสารแต่ละเล่ม
มีความหนามากข้ึน ซึ่งการเพิ่มจ�านวนเล่มอาจช่วยการ
บรรเทาความคั่งของบทความที่ลงวารสารลดลง ตัวเล่ม
ไม่หนามากท�าให้น่าสนใจน่าอ่านมากขึ้น ส�าหรับบาง
ความคิดเห็นที่ต้องการให้เนื้อหาในเล่ม ควรมีลักษณะ
เป็นบทความของนักวิชาการเด่นฉบับละ 1 เรื่อง และ
ควรมีบทความเชิงสหวิทยาการและทันสมัยมากขึ้นนั้น  
โดยทั่วไปตามกระบวนการกลั่นกรองบทความที่จะ
น�ามาลงวารสารได้มีการก�าหนดประเด็นการพิจารณา
เป็นบทความใหม่ๆทันสมัยอยู่ด้วยแล้ว ส่วนความเป็น

สหวิทยาการ อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีควรพิจารณาในการน�า
มาลงในโอกาสต่อไปซ่ึงอาจก�าหนดเป็นข้อพิจารณา
เพิ่มเติมส�าหรับการพิจารณาโดยภาพรวมโดยคณะ
กรรมการกองบรรณาธกิารซึง่เป็นผูพ้จิารณาโดยภาพรวม
ของเล่มวารสาร

ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัยที่พบว่า ช่วงเวลาการออกวารสาร 

(ตรงเวลา) มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมต�่าสุดจึงควร
พัฒนาระบบการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความ
คล่องตัว รวดเร็วขึ้น เพ่ือจะท�าให้วารสารสามารถออก
ได้ตรงเวลายิ่งขึ้น 

จากผลวิจัยที่พบว่าวารสารมีบทบาทการเป็น
สื่อกลางแสดงความคิดเห็นของศิษย์เก่า มีคะแนนเฉลี่ย
ต�่าสุด จึงควรเผยแพร่ และส่งเสริมให้ศิษย์เก่าของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีโอกาสเข้าถึง ในการ
ส่งบทความทางวิชาการมาลงในวารสาร และรณรงค์ให้
ศิษย์เก่าเป็นสมาชิกวารสารให้มากขึ้น

จากผลวิจัยท่ีพบว่ามีความคิดเห็นบางส่วน
ต้องการให้จ�านวนครัง้ท่ีออกเพิม่เป็น 4 เล่มต่อปี นัน้ควร
ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการกองบรรณาธิการ 
เน่ืองจากการเพ่ิมจ�านวนเล่มจะท�าให้วารสารได้มีโอกาส
เพ่ิมกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้มากขึ้น
ตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น 

จากความคิดเห็นท่ีต้องการเพ่ิมบทความเชิง
สหวทิยาการนัน้ ควรได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการ
กองบรรณาธิการที่จะต้องพิจารณาโดยภาพรวมในแต่ละ
ฉบบัให้มคีวามสมดุล ท้ังบทความในสาขาและนอกสาขา 
อาจต้องปรับเป้าหมายของวารสารให้มีความครอบคลุม
บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาอื่นๆ จะท�าให้
วารสารสามารถก่อประโยชน์ต่อวงวิชาการที่กว้างขวาง
ขึ้น 
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การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย 

เรื่อง การดำารงชีวิตของพืช สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง

การด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�าหนด 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ  
สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 4) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ 4 ขั้นตอน 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร  
4) การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

กลุม่ประชากรในครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จ�านวน 16 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวทิยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย แบบวัดเจตคตต่ิอการเรยีนด้วยหลกัสตูรบรูณาการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว  
(t-test for one sample)

ผลการวิจัยพบว่าได้หลักสูตรบูรณาการที่มีความเหมาะสมระดับมาก (x = 4.29 , SD = 0.47) และมีค่า
ความสอดคล้อง (0.95) หลักสูตรมีส่วนประกอบครบถ้วน มีความสอดคล้องกับความต้องการ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนหลงัเรยีนด้วยหลกัสตูรบูรณาการ สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดคอืร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทยของ

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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นักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�าหนดคือร้อยละ 70 และเจตคติต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คำาสำาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ/รายวิชาวิทยาศาสตร์/รายวิชาภาษาไทย 

Abstract
The purpose of this research were to: 1) develop integrated curriculum of science and 

thai language courses on topic “ Living Plant ” for grade 4 students of Ban Khaothong school, 
Chantaburi province. 2) compare achievement of studying science after studied with integrated 
curriculum higher than the pretest and higher than standard 3) compare achievement of studying 
thai language after studied with integrated curriculum higher than the pretest and higher than 
standard 4) study the attitude towards learning of integrated curriculum . The research process 
was divided into four phases: 1) curriculum development 2) curriculum evaluation 3) curriculum 
implementation and 4) curriculum improvement.

The population used in research consisted of 16 Grade 4 students of Ban Khaothong 
school, Chantaburi province in the second semester of academic year 2012. The method was used 
in intergrated curriculum, learning plans management, test of achievement studying for science, 
test of achievement for thai language and test of attitude for integrated curriculum. The statistics 
utilized in analyzing the data included mean, percentage, standard deviation and t-test one sample

The result of research found that integrated curriculum is suitable (x = 4.29, SD = 0.47) and 
contain all factors which is accordingly (0.95) and achievement of studying science after studied 
with integrated curriculum higher than the pretest with the significance at .05 level and higher 
than standard which is 70 percent. Achievement of studying thai language after studied with 
integrated curriculum higher than the pretest with the significance at .05 level and higher than 
standard which is 70 percent. And Attitude of studying for integrated curriculum level very good. 

Keywords: Development Integrated Curriculum/ Science/ Thai Language
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งในโลกสังคม

ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนทั้ งในชีวิตประจ�า วันและการงานอาชีพ
ต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเคร่ืองใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกใน
ชีวิตและการท�างาน เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�าให้สามารถประกอบ
กิจธุระ การงาน และด�ารงชี วิตร ่วมกันในสังคม 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 37) ความเจริญ ก้าวหน้าในเทคโนโลยีท�าให้การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายกับ
มนุษย์ ภาษาจึงมีคุณค่า มีความหมาย เป็นหัวใจของการ
ติดต่อสื่อสารที่ท�าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซ่ึงมนุษย์
สามารถเรยีนรู้และพฒันาทกัษะในการใช้ภาษาให้ถกูต้อง
ได้ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด 

ในป ัจจุบันพบว ่า เด็กไทยอ ่อนภาษาไทย 
เกี่ยวพันกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศ เพราะภาษาคือพื้นฐานส�าคัญในการเรียน  
เพ่ือต่อยอดการเรียนรู้ไปยังทุกศาสตร์และทุกสาขาวิชา 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบตามมา เนื่องจากเด็กไม่สามารถท่ีจะอ่าน
เขียนไม่คล่องในวชิาวทิยาศาสตร์ ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการเรียน การแสวงหาความรู้ลดลง ท�าให้สมองขาด
ความรู้พื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ท�าให้เกดิความเบือ่หน่ายในการเรยีน ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ส�านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ (2545, หน้า 11) มกีารเน้นพฒันาคน
อย่างรอบด้านและสมดุล เพือ่ให้ทกุคนมโีอกาสเข้าถึงการ
เรยีนรู ้ปลกูฝังและเสรมิสร้างศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา  22  
ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน

มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพในมาตรา 23 (2) เน้นการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ความส�าคัญของ
การบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมของระดบัการศกึษา (กรมวชิาการ, 2545, 
หน้า 1) ซ่ึงจากผลการประเมินการทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-Net (Ordinary National 
Educational Test) ปี 2553 ของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรยีนบ้านเขาทอง มคีะแนนเฉลีย่วชิา
วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 27.27% วิชาภาษาไทย 36.50% 
ซึ่งไม่ถึง 50% ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนดและ
เกณฑ์ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาก�าหนด และจาก
การวัดผลประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2553 มีคะแนน
เฉลีย่วทิยาศาสตร์เท่ากบั 58.88% วชิาภาษาไทยด้านการ
อ่าน 45.55% ด้านการเขียน 38.88% ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์
ตามที่โรงเรียนก�าหนดและต�่ากว่าเกณฑ์ที่ส�านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาก�าหนด สาเหตุของปัญหานี้ อาจเนื่อง
มาจากการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์และ
ครูภาษาไทย มีจัดการเรียนการสอนไม่น่าสนใจหรือไม่
หลากหลายไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ซ่ึงท�าให้นักเรียน
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน แต่ในความเป็นจริง
การใช้ความรู้ ความจ�า ความคิดและความเข้าใจท่ีเป็น
ขั้นตอน ที่เป็นกระบวนการส�าคัญ การเรียนวิทยาศาสตร์
และวิชาอื่น ๆ ต้องอาศัยทักษะด้านภาษา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ไวก๊อตกี้ (Vygotsky, 1962) ภาษา
เป็นสิ่งท่ีสัมพันธ์กับความคิด ภาษาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ
ในการคิด ซึ่งผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์พบ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนไม่สามารถ
อ่านค�ายาก ๆ  ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ และเขียนได้ ท�าให้
นกัเรยีนไม่อยากเรยีน และไม่สนใจในการเรยีน ขาดความ
กระตือรือร้น ทั้งที่วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาความรู้เป็น
เรื่องใกล้ตัวนักเรียน และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็น
ในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย ซึ่งผู้วิจัยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสตูรบรูณาการพบว่า การสอนแบบบูรณาการเป็นการ
สอนที่สามารถเชื่อมโยงศาสตร์สาขาต่าง ๆ เข้ามา
ผสมผสานกัน ท�าให้เกิดความคิดรวบยอดของศาสตร์
สาขาต่าง ๆ นั้นเข้าด้วยกัน การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการช่วยลดความซ�้าซ้อนของเนื้อหารายวิชา
ต่าง ๆ ได้ 

ดั งนั้ นผู ้ วิ จั ย สน ใจที่ จ ะพัฒนาหลั กสู ต ร 
บูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียนใน
วิชาภาษาไทยมาพัฒนาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ
ท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล แสวงหาความรู้ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสทิธภิาพตามความมุง่หมายและหลกัการของ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชา 

วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของ
พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เร่ือง การด�ารงชีวิตของพืช 
ส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านเขาทอง 
จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าก่อนเรียน

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เร่ือง การด�ารงชีวิตของพืช 

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านเขาทอง 
จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าก่อนเรียน

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เร่ือง การด�ารงชีวิตของพืช 
ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านเขาทอง 
จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของ
พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

3 .  เ พ่ื อศึ กษา เจตคติต ่ อการ เ รี ยนด ้ วย
หลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย 
เร่ือง การด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่องการด�ารงชีวิตของ
พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าก่อนเรียน

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีน
หลงัเรยีนด้วยหลกัสตูรบรูณาการรายวชิาวทิยาศาสตร์และ
ภาษาไทย เรือ่ง การด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 
สูงกว่าก่อนเรียน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช 
ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านเขาทอง 
จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
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วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง 
จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
                   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1.  ไดห้ลกัสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เร่ือง การดาํรงชีวิตของพืช 
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี  ้ 4 โรงเรียนบา้นเขาทอง  จงัหวดัจนัทบุรี  
 2.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทงัดา้นความรู้  ความเขา้ใจ การคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์้

รวมทงัทกัษะการอานและเขียนวิชาภาษาไ้ ่ ทย  
 3.  เป็นประโยชน์สาํหรับครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ในการจดัการเรียนการสอนในวชิา
วิทยาศาสตร์ชนัประถมศึกษาปีท่ี ้ 4 ในเร่ืองการดาํรงชีวิตของพืช 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากร ในการวิจยัครังนี ไดแ้ก นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีท่ี ้ ้้ ่ 4 โรงเรียนบา้นเขาทอง   
จาํนวน 16 คน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ขั้นตอนที ่ 1  การศึกษาข้อมลพืน้ฐานู    
 ผลการวิเคราะห์การศึกษาขอ้มูลพืนฐานเพือ่กาหนดขอ้มูลพืนฐานท่ีจาํเป็นในการพฒันา ้ ้ํ

หลกัสูตร แบงเป็น ่ 3 สวน ดงันี่ ้  
 1.  ศึกษาปัญหาในการจดัการเรียนการสอน  จากการสมัภาษณ์ครู  นกัเรียน  สงัเกตการ
สอนของครูผูส้อน ผลการทดสอบ Ordinary National Educational Test, National Test พบวาปัญหา่

ในการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ คือทกัษะการอาน การเขียน ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นเรงดวน่ ่ ่

ซ่ึงทาํใหมี้ผลตอการศึกษาหาความรู้ของนกัเรียนและมีผลกระทบตอการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ทาํให้่ ่  

 การใชห้ลกัสูตรบูรณาการรายวิชา
วทิยาศาสตร์และภาษาไทย  เร่ือง  
การดาํรงชีวติของพืช  สาํหรับนกัเรียน 
ชนัประถมศึกษาปีท่ี ้ 4 โรงเรียน 
บา้นเขาทอง จงัหวดัจนัทบุรี 

1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนวทิยาศาสตร์์  
2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทย์  
3. เจตคติตอการเรียนดว้ยหลกัสูตรบูรณาการ่  

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้หลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์

และภาษาไทย เรือ่ง การด�ารงชวิีตของพชื ส�าหรบันกัเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัด
จันทบุรี

2. ผู ้ เรียนได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู ้ 
ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์รวมทั้ง
ทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทย 

3 .  เป ็นประโยชน ์ส� าหรับครูผู ้ สอนวิชา
วิทยาศาสตร ์ ในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องการด�ารง
ชีวิตของพืช

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จ�านวน 16 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการวิเคราะห์การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อ

ก�าหนดข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็นในการพัฒนา หลักสูตร 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอน จาก
การสัมภาษณ์ครู นักเรียน สังเกตการสอนของครูผู้สอน 
ผลการทดสอบ Ordinary National Educational 
Test, National Test พบว่าปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คือทักษะการอ่าน การเขียน  
ซ่ึงเป็นทักษะท่ีจ�าเป็นเร่งด่วนซ่ึงท�าให้มีผลต่อการศึกษา
หาความรู้ของนักเรียนและมีผลกระทบต่อการเรียนวิชา
อื่น ๆ ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต�่า 

2. ศึกษาความต้องการในการจัดท�าหลักสูตร 
บรูณาการรายวชิาวทิยาศาสตร์และภาษาไทย ซึง่หลกัสตูร
ที่จะพัฒนาข้ึนต้องมีการตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน ให้นักเรียนรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น 
รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและ
ทัศนคติของนักเรียน 
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3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน การสร้างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร 
และการประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรเป็นแบบบูรณาการโดยการเชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 วชิา โดยวชิาวทิยาศาสตร์เป็นแกน  
มคีรผููส้อนคนเดยีวคอืครวิูทยาศาสตร์ โดยใช้รปูแบบการ
สอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5 E) ซึ่งใช้การ
สอนแบบสอดแทรก (Infusion) 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร 
ข้ันตอนน้ีเป ็นการเขียนโครงร ่างหลักสูตร 

บูรณาการให้สอดคล้องกับขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน โครงร่างหลักสูตรบูรณาการ ประกอบ
ด้วย ความเป็นมาของหลักสูตร หลักการและเหตุผล 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบูรณาการ โครงสร้างเน้ือหา
และอัตราเวลาเรียน ค�าอธิบายรายวิชา แนวการจัดการ
เรียนการสอน สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล 
แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่น�ามาบูรณาการ 
วิชาวิทยาศาสตร์คือ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด�ารงชีวิต และวิชาภาษาไทยคือ สาระที่ 1 การอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน น�ามาบูรณาการร่วมกันโดยที่วิชา
วิทยาศาสตร์เป็นแกน แบ่งออกเป็น 4 แผน ใช้เวลาเรียน 
22 ชั่วโมง หลังจากน้ันน�าโครงร่างหลักสูตรบูรณาการ
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา
หลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้านภาษาไทย ด้านบริหารหลักสูตร เพื่อหาคุณภาพค่า
ความเหมาะสมเท่ากับ 4.29 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.95 ซึ่งพบว่า 
หลักสูตรมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมมาก 
ส�าหรับแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 
4.83 มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
สามารถน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรได้ เครื่องมือ
ของโครงร่างหลักสูตรได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทย แบบวัดเจตคติต่อการเรียนด้วย
หลักสูตรบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร 
ผู ้ วิ จัยได ้น�าหลักสูตรไปทดลองใช ้กับกลุ ่ม

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 16 คน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้แบบทดสอบ
แบบ One Group Pre-test-Post-test Design โดยมี
การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หลังจากน้ันผู้วิจัยได้
ด�าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร
บูรณาการ และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง กลุ่มประชากรได้
รบัการทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) การวเิคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 
SPSS for Windows สถิติที่ทดสอบ ด้วยสถิติ t-test 
แบบ One Sample

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร 

หลังจากน�าหลักสูตรบูรณาการไปทดลองใช้เพ่ือ
หาประสทิธภิาพของหลกัสตูร ผูว้จิยัได้ปรบัปรงุหลกัสตูร
ดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาของหลักสูตรบูรณาการได้ปรับให้
สอดคล้องกัน และจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบมาก
ขึ้น 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ได้จัดให้เหมาะสมกับวัย
ของนักเรียนมากขึ้น 

3. การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับจุด
ประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 

4. เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนอาจมีการคลาด
เคลือ่น มากบ้างน้อยบ้างท้ังนีอ้าจมาจากหลายสาเหต ุเช่น 
ตวัของนกัเรยีน การท�าการทดลองทีต้่องใช้ระยะเวลา รวม
ทั้งการท�าความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ของผู้เรียน
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สรุปผลการวิจัย
ผลจากการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชา

วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของ
พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สรุปผลได้ดังนี้

1. หลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาไทย เรือ่ง การด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 
มีความเหมะสมในระดับมาก

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เร่ือง การด�ารงชีวิตของพืช  
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เร่ือง การด�ารงชีวิตของพืช  
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนัก เรี ยนหลั ง เรี ยนด ้ วยหลักสูตร บู รณาการ
รายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารง
ชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก�าหนด คือ ร้อยละ 75.63 หรือ 21 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน (x = 22.69)

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของ
พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 

คือ ร้อยละ 82.50 หรือ 21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน (x = 24.75)

3. เจตคติต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ
รายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิต
ของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีการอภิปรายผลดังนี้
1. หลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

ภาษาไทย เรือ่ง การด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
จากนักพัฒนาหลักสูตรได้แก่ ทาบา (Taba, 1962,  
pp. 12-13) และ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2535, หน้า 16-17)  
มาก� าหนด เป ็นขั้ นตอนในการพัฒนาหลั กสู ต ร  
มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  
2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร  
และ 4) การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตรของผู้วิจัย พบว่าหลักสูตรบูรณาการ 
ท� า ให ้นัก เรี ยนมีประสบการณ ์ที่ สัมพันธ ์กันและ
ต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรง สามารถน�าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม เรยีนรูด้้วยตนเอง มคีวาม
เข้าใจเนือ้หาต่าง ๆ  โดยองค์รวมเชือ่มโยงการเรยีนรูต่้าง ๆ  
เข้าด้วยกนัเป็นความเข้าใจของตนเอง หลกัสตูรบรูณาการ
ที่พัฒนาขึ้น สามารถกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความคิดและ
ตระหนักถงึการเช่ือมโยงความคดิ หลกัสตูรบรูณาการเป็น
หลกัสตูรทีร่วมประสบการณ์การเรยีนรูต่้าง ๆ  เข้าด้วยกนั 
เป็นประสบการณ์ท่ีคัดเลือกมาจากวิชาวิทยาศาสตร์ใน
หัวข้อเรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช แล้วน�ามาจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้น โดยอาศัยทักษะการอ่าน
การเขยีนมาช่วยให้การเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์น่าสนใจขึน้  
เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์สมัพันธ์และต่อเนือ่ง 
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สอดคล้องกับ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553, หน้า 148) 
กล่าวว่าหลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก
หลักสูตรกว้างโดยน�าเอาเนื้อหาวิชาต่าง ๆ มาหลอม
รวมกันที่สอดคล้องกับชีวิตจริงท�าให้นักเรียนใช้ทักษะ
และขวนขวายหาความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัว
ของนักเรียน ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 145-146) ได้
สรุปไว้ว่า การบูรณาการเป็นการน�าเนื้อหาสาระที่มีความ
หมายเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ในลักษณะที่ เป ็นองค ์รวมและสามารถน�าความรู ้  
ซึ่งหลักสูตรบูรณาการท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนได้น�าโครงร่าง
หลักสูตรให้ผู ้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลกัสตูร รวมทัง้ความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน
ความเหมาะสม ของแต่ละองค์ประกอบของโครงร่าง
หลักสูตรพบว่า มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.80 - 4.60 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตั้งแต่ 0.44 - 0.89 แสดงว่า
ทุกส่วนขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินความ
สอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรพบว่ามีค่าระหว่าง 
0.80 - 1.00 แสดงว่าทุกส่วนขององค์ประกอบของ
โครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น  
ซึ่งพบว่าหลักสูตรบูรณาการที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
เหมาะสมในระดับมาก

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของ
พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 และหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ์
ทีก่�าหนด ร้อยละ 75.63 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อที ่1 
และข้อท่ี 3 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการใช้หลกัสตูรบูรณาการทีม่ี
การจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5E) เป็นการจัดการเรียนการสอนที ่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ให้นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจแล้วสร้างเป็นองค์ความรู้
ของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติ
ปัญญาของเพยีเจต์ สอดคล้องกบัทิศนา แขมมณ ี(2551, 
หน้า 64) ซึ่งกล่าวว่า เด็กอายุระหว่าง 9 - 11 ปี ซึ่งเข้า
สู่ระยะท่ีคิดอย่างเป็นรูปธรรมการจัดการเรียนการสอน
ควรให้นกัเรียนมปีระสบการณ์ตรง ได้พบเหน็ลงมอืปฏิบตัิ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับแนวคิดของ 
กรมวชิาการ (2545, หน้า 219) ซึง่กล่าวว่า กระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิด
จากค�าบอกเล่าของครู หรือนักเรียนเพียงจดจ�าแนวคิด
ต่าง ๆ ที่มีผู้บอกเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่นักเรียน
จะต้องสืบค้น เสาะหา ส�ารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า
ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท�าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและ
เกิดการรับรู้อย่างมีความหมายจึงจะสามารถสร้างเป็น
องค์ความรู้ของนักเรียนและเก็บเป็นข้อมูลในสมองได้
ยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บัลด์วิน และ
วิลเลี่ยม (Baldwin & Williams, 1988, pp. 4-5) 
กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นวิธีการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และทิศนา แขมมณี (2551, 
หน้า 141) กล่าวว่า หลักการในการเรียนรู้สืบสอบด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) ว่า
เป็นกระบวนการท่ีจ�าเป็นต่อการแสวงหา ความรู้และ
ศึกษาความรู้ต่าง ๆ ค�าถามท่ีเหมาะสม สามารถน�า
ผู้เรียนไปสู่การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ได้ และการจัดการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค�าถาม เกิด
ความคิด และลงมือแสวงหาความรู้ เพื่อประมวลหา 
ค�าตอบหรอืข้อสรปุด้วยตนเอง ซ่ึงบลมู (Bloom, 1976) 
กล่าวว่าวิธีการท่ีท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการค้นพบด้วย
ตนเองเป็นวิธกีารสอนท่ีดกีว่าการอธบิาย การสาธติแสดง
กฎ หรือสูตร โดยใช้ใบงานที่ได้ฝึกความคิดร่วมกัน รู้จัก
คิดอย่างมีเหตุผล และเป็นการแสดงถึงการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างดี ตามท่ีสถาพร หมวดอินทร์ (2546, 
หน้า 67 อ้างถงึใน รุ่งฟ้า กติิญาณสัุนต์, 2552, หน้า 148)  
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กล่าวว่าพฤตกิรรมการสอนของครจูะส่งผลต่อพฤตกิรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองและครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการตัดสินใจใช้สติปัญญา
ของผู้เรียนเองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการค้น
พบด้วยตนเอง ซ่ึงจะท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ 
พัฒนาตนเอง จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนดังนั้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเรียนให้เกิดขึ้น 
ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ดงันัน้การเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการสามารถพัฒนาความสามารถด้านการเรียนให้
เกิดขึ้น ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีน
หลังเรยีนด้วยหลกัสตูรบรูณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาไทย เรือ่ง การด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ร้อยละ 82.50 
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และข้อที่ 4 ทั้งนี้เนื่องมา
จากการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการระหว่าง
วิทยาศาสตร์กับภาษาไทย ซึ่งเนื้อหาที่ใช้อ่านเป็นเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยที่
จะให้นักเรียนพัฒนาด้าน การอ่าน การเขียนโดยใช้วิชา
วทิยาศาสตร์เป็นเน้ือหาหลกัในการเรยีน ซ่ึงเกีย่วกบัเรือ่ง 
การด�ารงชีวิตของพืช เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับล�าดับ
ขั้นความรู้และพัฒนาการของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
นลินี บ�าเรอราช (2545, หน้า 116) ที่กล่าวว่าเด็กจะมี
จะมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจชีวิตจริงมากขึ้น เด็ก
จึงชอบนิทาน นิยาย สารคดีและบทความสั้น ๆ ที่ให้
ความรู้ สอดคล้องกับ สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2545) 
ข้ันตอนของการถ่ายโยงความรู ้ หนังสือที่มีเน้ือหา
แตกต่างจากหนังสือแบบเรียน ทั้งหนังสือที่อ่านเพื่อ
ความรู้และความบนัเทงิ เด็กจะสนใจ ซึง่จะน�าไปใช้ในการ
เรยีนรู้วชิาอ่ืน ๆ  มากข้ึน ท�าให้มปีระสบการณ์ในการอ่าน
กว้างขวาง เนื้อเรื่องเป็นเรื่องสั้น ๆ ที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
ที่ท�าให้นักเรียนสนใจและเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ รซิซาโต (Rizzato, 1996) 
ได้ท�าการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์การอ่าน การเขียน และ
การพัฒนาทางภาษาในโปรแกรมของโรงเรียนที่เรียน
แบบบูรณาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรแบบเดิมกับ
นักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรแบบบูรณาการในด้านการ
อ่าน การเขียน และพัฒนาการทางภาษา การสอนตาม
หลักสูตรบูรณาการดีกว่าการสอนท่ีจ�ากัดขอบเขตของ
รายวิชา การสอนแบบบูรณาการเหมาะส�าหรับการสอนที่
เน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญัเน้นการสอนให้สอดคล้องกบัชวีติ
จริงมามากกว่า 40 ปี จึงพบว่าหลักสูตรบูรณาการช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

4. เจตคติต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ
รายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิต
ของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 อยู่ในเกณฑ์
ที่ดีมาก อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส�าคัญให้นักเรียนมีการวางแผนปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี  
มีอิสระในการศึกษาหาความรู ้ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
เจตคติต่อการเรียน การค้นพบค�าตอบของปัญหาด้วย
ตนเอง จะท�าให้นักเรียนเกิดความชอบและความสนใจ
นักเรียนมีโอกาสได้ท�างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ท�าให้บรรยากาศในการเรียนไม่เครียด เกิดความ
สนกุสนานในการเรียน จงึส่งผลให้นกัเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อ
การเรยีน ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 ที่ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์ มีความ
คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดเจตคติที่ดี ท�าให้ผู ้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ผู ้สอนจัดกิจกรรมโดยยึดหลักจิตวิทยาท่ี
กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual 
Differrence) ให้ท�างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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ตามท่ี ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 51) ได้กล่าว
ถึงกฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้แก่ 
กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) โดยการ
จัดกิจกรรมข้ันส�ารวจและปูความรู้ในแต่ละเรื่องที่ศึกษา
ให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในกฎแห่งการฝึกหัด (Law 
of Exercise) การเรียนรู้จะได้ผลต้องอาศัยการได้ฝึก
หรือท�าซ�้า จนเกิดความช�านาญได้กฎแห่งผล (Law of 
Effect) เมื่อนักเรียนท�ากิจกรรมเสร็จนักเรียนก็ได้ทราบ
ผลการท�างานทันที พร้อมทั้งค�าติชม ชี้แนะข้อที่ดี และ
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อในการท�างานในครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยได้ให้ค�าชมเชย และการให้รางวัลซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุรางค์ โค้วตระกูล (2541, หน้า 287-288) 
ซึ่งกล่าวว่าการเสริมแรง มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
การเสริมแรงที่ดีจะท�าให้นักเรียนมีก�าลังใจ สนใจร่วม
กจิกรรม และเรยีนรูอ้ย่างมีประสทิธภิาพ และกิจกรรมทีจั่ด
ในการเรยีนการสอนมกีารน�าสือ่ทีห่ลากหลายมาใช้ในการ
เรียนการสอนท�าให้นักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน 
ไม่เกิดความเบื่อหน่าย กระตุ้นความสนใจในการเรียน 
ให้นักเรียนได้เรียนรู ้และเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ท�าให้
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาหลักสูตรไปใช้
1. หลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

ภาษาไทย เรือ่ง การด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จ.จันทบุรี เป็น
หลักสูตรที่สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการแก้ปัญหาจากการเรียนของนักเรียน

2. ในการน�าหลักสูตรบูรณาการไปใช้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรได้ตาม
ความเหมาะสม 

3. การก�าหนดหัวเรื่องในหลักสูตรบูรณาการ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงควรให้ค�านึงถึงความปลอดภัย  
ในระหว่างท�ากิจกรรม

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชา

วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารง ชีวิตของพืช  
ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ี ท่ี  4 โรงเรียน
บ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรี เป็นหลักสูตรที่สามารถ
น�าไปจัดการเรียนการสอนได้ท้ังวิชาท่ีเป็นภาษาไทย
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนท้ังวิชาภาษาไทยและ
วิทยาศาสตร์สามารถจะสลับกันสอนได้ตามความ
เหมาะสม จากการทีน่�าหลกัสตูรบรูณาการไปจดัการเรยีน
การสอน ในระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 4 พบว่าส่งผลดีต่อ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดงันัน้จงึควรส่งเสรมิให้มกีารพฒันา
หลักสูตรบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย

2. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการในการวิจัยใน
ครั้งต่อไป สามารถน�าเนื้อหาต่าง ๆ  มาจัดการเรียนรู้เพื่อ
ให้ครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู้

3. ควรมกีารท�าวจิยัในหวัข้อการศกึษาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนตามหลกัสตูรบรูณาการรายวชิา
วิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การด�ารงชีวิตของพืช 
ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านเขาทอง 
จ.จันทบุร ีหลงัจากท่ีได้น�าหลกัสตูรบูรณาการไปใช้จรงิเพือ่
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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เน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3*
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บทคัดย่อ
การวจิยัในครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) หลังเรียนกับเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด และศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-
based learning) 

กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวัดท่าศาลาราม 
(เรอืนบญุนาคาลยั) อ�าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรุ ีเขต 2 
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน 23 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One group pretest – posttest design)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ (Task-based learning)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) ใช้เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ One sample t-test

ผลการวิจัย พบว่า 
1. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตั ิ(Task-based learning)มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด อย่างไม่มีนัยส�าคัญทาง
สถิติ นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) อยู่ในระดับดี

คำาสำาคัญ: เน้นงานปฏิบัติ/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ เจตคติต่อภาษาอังกฤษ

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract

The purposes of this research were to compare the achievement of English after studying 
through task-based learning with the set criterion of PrathomSuksa III students and to study 
attitude towards learning English by using task – based learning of PrathomSuksa III students.

The sample group consisted of 23 students from one classroom of PrathomSuksa III in the 
first semester of the academic year 2013 at Watthasalaram School, under the Office of Phetchaburi 
Primary Educational Service Area Office 2. They were purposively sampled. The design of this 
research was a one-group pretest-posttest design.

The instruments used in this study were learning activities of task – based learning lesson 
plans, the English achievement test and the attitude-evaluation form. The research took 12 hours. 
The statistics used for data analysis was percentage, mean, standard deviation, and One sample 
t-test.

The research finding were as follows:
1. After the students were taught by utilizing learning activities of task – based learning, 

the posttest score was found statistically significant higher than that of the pretest at the .05 level.
2. After the students were taught by utilizing learning activities of task – based learning, 

the posttest score was not found statistically significant higher than that of the given criterion.
3. The students taught by the utilizing learning activities of task – based learning felt highly 

positive attitude towards English studying.

Keywords: Task-based learning/ English achievement/ English attitude

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
สังคมโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท�าให้บุคคลต้องมีการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือด�าเนินกิจกรรมทางสังคม ส่งผลให้ประเทศต่างๆ  
มีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นและจ�าเป็นในการใช้ภาษา
ต่างประเทศเพือ่เป็นสือ่กลางในการตดิต่อกนั โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นภาษาสากลท่ีถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารไปสูค่นทัว่โลก (Post & Rathet, 1996) ประเทศ
ต่าง ๆ ให้ความส�าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพือ่ความเจรญิก้าวหน้าในด้านอตุสาหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท�าให้ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญและมี

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยมีความ
ส�าคัญทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน อีกท้ังในปัจจบุนัการสือ่สารต้องใช้เคร่ืองมอื
ที่ทันสมัยและรวดเร็วเพื่อการติดต่อ ซึ่งส่วนใหญ่ภาษาที่
ใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าผู้ใช้เครื่องมือในการสื่อสาร
ไม่มีความรู้ทางด้านภาษาดังกล่าว ย่อมท�าให้เกิดปัญหา
การสื่อสาร นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังแทรกอยู่ตามสื่อ
ต่างๆ ท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป ทุกคนต้องเรียนรู้และสัมผัส
อยู่ทุกวัน ฉะน้ันการเรียนภาษาอังกฤษจึงมีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ (กนกรัตน์ มหากนก, 2548)  
ด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษจึงได้รับการบรรจุให้อยู ่ใน
หลักสูตรการศึกษาของชาติตลอดมา
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นูแนน (Nunan, 1998) กล่าวว่า การสอน
ไวยากรณ์และกจิกรรมท่ีใช้ฝึกไม่เหมาะสม ท�าให้นกัเรียน
ไม่สนใจเนื้อหาในบทเรียน การเรียนการสอนไวยากรณ์
ของภาษาถือว่าเป็นรากฐานส�าคัญ แต่สภาพการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ได้มี
การศึกษาค้นคว้าหาหนทางแก้ไขปัญหาการเรียนภาษา
อังกฤษโดยเฉพาะการน�าความรู้ภาษาอังกฤษที่เรียนมา
ใช้ในการสือ่สาร ถงึแม้ว่านกัเรยีนจะเรยีนภาษาองักฤษมา
เป็นเวลานานเท่าไรก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถใช้ภาษาที่เรียน
มาสือ่ความหมายให้คนอืน่เข้าใจได้ เพราะนกัเรยีนมคีวาม
กังวลในด้านการใช้ไวยากรณ์ซึ่งจัดว่าเป็นปัญหาส�าคัญ
อีกประการหนึ่ง กล่าวคือ นักเรียนมีความรู้ด้านภาษา
อังกฤษน้อยจนไม่สามารถน�าภาษาไปใช้ในการสื่อสาร 
ส่วนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนภาษาอังกฤษ
ก็เพียงแต่อธิบายกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ โดยไม่มีกิจกรรม
ฝึกให้นักเรียนสามารถใช้ไวยากรณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในสถานการณ์จริงหรือคิดค้นวิธีสอนไวยากรณ์ใหม่ๆ  
เพ่ือกระตุน้ให้นักเรยีนเกดิความสนใจในการเรียน (วารณุี 
จันทรานุวัฒน์, 2540, หน้า 121)

การเรียนภาษาต่างประเทศ แตกต่างจากการ
เรียนสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เนื่องจากนักเรียนไม่ได้เรียน
ภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพื่อ
ให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้ โดยจัดตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ 
ทัง้ในชีวติประจ�าวนัและการงานอาชพี การทีน่กัเรยีนจะใช้
ภาษาได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับ
ทกัษะการใช้ภาษา ดงันัน้ ในการจดัการเรยีนการสอนทีด่ี 
นกัเรียนจะต้องได้ฝึกทกัษะการใช้ภาษาให้มากทีส่ดุ ท้ังใน
ห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน การจัดกระบวนการการเรยีน
การสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ
ของภาษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรจัดกิจกรรม
ให้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและ
กจิกรรมการฝึกนักเรยีนให้รู้วธิกีารเรยีนภาษาด้วยตนเอง
ควบคูไ่ปด้วย อนัจะน�าไปสู่การเป็นนักเรยีนทีพ่ึง่ตนเองได้ 

(Learner-independence) และสามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอด
ชีวิต (Lifelong learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
เครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ หรือในการศึกษาต่อ รวมทั้งในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งเป็นจุดหมายส�าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูป
การเรียนรู้ (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 1)

พันธณีย ์ วิหคโต (2546, หน้า 24-29)  
ได้สงัเคราะห์งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ  
พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น  
ควรเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูจ้ากสงัคม
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน ผู้สอนและนักเรียนมี
บทบาทร่วมกนัในการเรียนการสอนมบีรรยากาศการเรียน
ท่ีเป็นกันเองและสนุกสนานควบคู่ไปกับวิชาการ ผู้สอน
ควรหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
โอกาสใช้ภาษา และการพฒันาทักษะกระบวนการเพือ่สือ่
ความหมาย สามารถสื่อสารได้ อีกทั้งสามารถน�าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงและชีวิตประจ�าวันได้

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) เป็นการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ใช้ภาษาและได้เรียนรู้ภาษาในสถานการณ์จริงโดยการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานตามภาระที่ได้รับมอบหมาย  
ได้ใช้ภาษาเป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน เน้นความหมาย 
ในการสือ่สาร (Meaning) มากกว่ารปูแบบภาษา (Form) 
จนบรรลุผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และปรากฏ
ชิ้นงานหรือผลงานให้เห็น ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ
งานอย่างชัดเจน เอลลิส (Ellis, 2003, pp. 244-262)  
และ วิลลิส (Willis, 1996, pp. 38-64) ได้เสนอขัน้ตอน 
การเรียนการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based 
learning) ดังนี้

1. ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) เป็น
ขั้นตอนเตรียมตัวนักเรียนในการปฏิบัติงานกิจกรรม 
ได้แก่ การเตรียมค�าศัพท์ ส�านวน หรือ การน�าเสนอค�า
ศพัท์ใหม่ท่ีต้องใช้ในการปฏบิตังิาน การศกึษารูปแบบการ
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ปฏิบัติงาน และการให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
คล้ายกับงานที่จะต้องปฏิบัติจริง

2. ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (During-task) เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
งาน เพื่อบรรลุผลส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้ โดยเน้นการ
สื่อความหมาย (Meaning)มากกว่ารูปแบบทางภาษา 
(Form) ซึ่งการท�างานอาจจะอยู่ในลักษณะการท�าเป็นคู่
หรือท�าเป็นกลุ่ม

3. ขั้นหลังการปฏิบัติงาน (Post-task) เป็น
ข้ันตอนสดุท้าย ซึง่นกัเรยีนต้องรายงานผลการปฏบัิตงิาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง หรือของ
กลุ่ม พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เรียนรู้รูปแบบของภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์
ทีถ่กูต้อง จากน้ันนกัเรยีนจะได้ฝึกการใช้ภาษาเพือ่ให้เกดิ
ความคล่องแคล่ว รวมทัง้สามารถใช้ภาษาได้ถกูต้องตาม
โครงสร้างทางไวยากรณ์ โดยอาจให้นักเรียนได้ท�างาน
ปฏิบัติซ�้าอีกครั้ง แต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบาง
ประการที่ให้มีความแตกต่างกันกับการปฏิบัติงานใน
ครั้งแรก

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) 
มีข้อดีหลายประการ ดังที่ ลิตเติลวูด (Littlewood, 
1981, pp. 17-18) เทย์เลอร ์(Taylor, 1983,  
pp. 69-83) บรมัฟิต (Brumfit, 1984, p. 65) และวิลลสิ 
(Willis, 1996, p.137) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้แบบเน้นงานปฏิบัติ 
(Task-based learning) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ได้ฝึกการใช้
ภาษาตามธรรมชาติ ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหา เกิดความ
สนกุสนาน และเกดิแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน สร้างความ
มั่นใจในการใช้ภาษา และยังสร้างความมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกนัระหว่างตวัผู้สอนกบันกัเรียน และระหว่างนกัเรยีน
ด้วยกัน

ดอฟตี และพคิา (Doughty & Pica, 1986, pp. 
305-325) โฟโตส และเอลลิส (Fotos & Ellis, 1991, 

pp. 605-627) ลอง และครุกส (Long & Clookes, 
1992, pp. 27-47) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรยีนรูภ้าษาโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัิ 
(Task-based learning) ผลการศกึษาสรปุว่าการจดัการ
เรยีนรูภ้าษาโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัิ 
(Task-based learning) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
เรยีนรูภ้าษาของนกัเรยีน ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้มโีอกาสใน
การฝึกทกัษะการใช้ภาษาทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์จรงิ 
ด้วยการท�างานในลักษณะต่างๆกัน ท�าให้ความสามารถ
ทางภาษาของนกัเรยีนเพิม่มากขึน้ และความมัน่ใจในการ
ใช้ภาษาของนักเรียนสูงขึ้น

จากการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปรากฏว่ามี
ปัญหาด้านครูผู้สอนพบว่าวิธีสอนของผู้สอนเน้นความ
รู้ความจ�ามากกว่าความคิดและกระบวนการ ไม่สอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร แต่เน้นการสอนเก่ียวกับไวยากรณ์  
จงึเป็นสาเหตุให้นกัเรยีนเกดิความเบือ่หน่ายและมเีจตคติ
ท่ีไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังขาดแคลนสื่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ปัญหา
ด้านตัวนักเรียน ได้แก่ นักเรียนขาดทักษะในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต�่า  
รู้ค�าศัพท์น้อย คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ทั้งทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขยีน ดงันัน้ จงึจ�าเป็นจะต้องหา
แนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสือ่สาร
ของนักเรียนให้ดีขึ้น

จากความส�าคัญและประโยชน์ของการจัดการ
เรยีนรูภ้าษาโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัิ 
(Task-based learning) ผู้วิจัยจึงสนใจน�าเอาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นต่อไป และเพื่อ
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อีกทั้งเพื่อให้
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สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการจัดการ
เรียนรู ้ตามสภาพจริง ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้  
จะเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
องักฤษเพือ่การสือ่สารโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้น
งานปฏิบัติ (Task-based learning) เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารของนักเรยีน
ในชั้นอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษา

อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based 
learning) หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก�าหนด*

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีท่ี 3 ทีมี่ต่อกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบัิติ 
(Task-based learning) 

* เกณฑ์ทีก่ำาหนด หมายถงึ เกณฑ์คะแนนเฉลีย่
ของสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ที่ทางโรงเรียนก�าหนด ให้นักเรียนต้องมีคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยไม่ต�่า
กว่าร้อยละ 70

สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้
แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) มีผล
สัมฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ์
ที่ก�าหนด

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) มีเจตคติต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based 
learning) อยู่ในระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนประถมศกึษาในศนูย์
เครือข่ายบ้านลาด-หาดทราย อ�าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา
เพชรบุรี เขต 2 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 
7 โรงเรียน จ�านวน 7 ห้องเรียน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดท่าศาลาราม 
(เรือนบุญนาคาลัย) อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรุี 
เขต 2 ภาคเรยีน 1 ปีการศกึษา 2556 จ�านวน 1 ห้องเรยีน 
จ�านวน 23 คนซ่ึงได้มาโดยวิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning) 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
2.2 เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น

งานปฏิบัติ (Task-based learning)
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ที่ผู ้วิจัยได ้คัดเลือกเนื้อหาจากสื่อ หนังสือเรียนที่

หลากหลายประเภท น�ามาท�าแผนการจัดการเรียนรู้  

มีการก�าหนดภาระงานที่มีระดับความยากง่ายเหมาะกับ

ระดับชั้นและวัยของนักเรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

มีจ�านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2556 ใช้เวลาทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ครั้ง รวมเวลา 
12 ชั่วโมง

วิธีดำาเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่ม

เดียว (One group pretest – posttest design) มีการ
สอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543, หน้า 60-61) ดังนี้

T
1
 X T

2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย
X  แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนภาษา

อังกฤษโดยใช้กิจกรรม
  การเรียนรู ้แบบเน้นงานปฏิบัติ 

(Task-based learning)
T

1
  แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ ่ม

ตัวอย่าง
T

2
 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ ่ม

ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจัิยในคร้ังนี ้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based 
learning) มีทั้งหมด 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษา
อังกฤษ เป็นแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน

3. แบบวัดเจตคตต่ิอกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้น
งานปฏิบัติ (Task-based learning) มีจ�านวน 20 ข้อ
โดยใช้วัดเจตคติของนักเรียนหลังเรียน

วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-
based learning) โดยศึกษาข้อมูลรายละเอียดใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
พร้อมทั้งศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) อีก
ทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งในและต่าง
ประเทศ ตลอดจนการคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือเรียน
หลากหลาย และสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน จาก
นั้นสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning) จ�านวน 6 แผน  
แผนละ 2 ชัว่โมง และน�าแผนการจดัการเรยีนรู้ท่ีสร้างขึน้
เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวิทยานพินธ์เพือ่พจิารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน�ากลับมาปรับปรุงแก้ไข  
จากนัน้จึงน�าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวน 6 ท่าน พิจารณาตรวจ
สอบความถกูต้องความเหมาะสม และความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การวดัและประเมนิผล ตามกรอบของรปูแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาลง
ความคิดเห็นและให้คะแนน จากนั้นน�าคะแนนที่ได้มา
วเิคราะห์หาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) มค่ีาดัชนคีวาม
สอดคล้องอยูร่ะหว่าง 0.67 - 1.00 รวมท้ังปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
และน�าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีไ่ด้ปรบัปรงุแก้ไขเรยีบร้อย
แล้วไปทดลองใช้สอน (Try out) กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนที่มี
สภาพใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรม และเวลา ผลการทดลอง
พบว่า จากกจิกรรมทีก่�าหนดไว้นกัเรยีนสามารถท�าได้ แต่
ควรปรับภาษาที่ใช้ในการอธิบายและค�าถามให้เหมาะสม 
จากนั้นบันทึกอุปสรรคและปัญหาระหว่างเรียน สุดท้าย
น�าอุปสรรคและปัญหามาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สมบูรณ์ แล้วน�าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ ่ม
ตัวอย่าง
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2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏบิติั และสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน ภาษาอังกฤษโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
เน้นงานปฏิบตั ิ(Task-based learning) เป็นแบบปรนยั
จ�านวน 60 ข้อ 4 ตัวเลือก จากนั้นน�าแบบทดสอบที่
สร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาวิทยานพินธ์เพือ่
ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อค�าถามกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้และแก้ไข ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน�า
แบบทดสอบทั้ง 60 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 6 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content validity) 
ความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) และ
ความเหมาะสมด้านการใช้ภาษาเพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ (IOC) มีค่า
ดัชนคีวามสอดคล้องอยูร่ะหว่าง 0.67 - 1.00 จากนัน้น�า
แบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้องไปปรับปรุงแก้ไข แล้วน�าไปทดลองใช้  
(Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจ
จ�าแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ คัดเลือกข้อสอบไว้
จ�านวน 40 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 
- 0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21- 0.57 
หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเตอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson) ได้ค่าความเทีย่งเท่ากับ 0.98 จากนัน้จะได้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based 
learning) เพื่อน�าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

3. สร้างแบบวัดเจตคติที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติโดยศึกษาวิธีการ สร้างและ
วิเคราะห์เครื่องมือประเภทแบบวัดเจตคติ จากน้ัน
สร้างแบบวัดเจตคติที่มีต ่อกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ

เน้นงานปฏิบัติ จ�านวน 30 ข้อ โดยก�าหนดเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท โดยสร้าง
ให้มีข้อกระทงทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งเป็นข้อกระทง
ที่แสดงถึงความคิด ความรู้สึก หรือการกระท�าที่ตรงกับ
ตนเองมากท่ีสุด เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนภาษา
องักฤษโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตั ิโดย
มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ ดี ค่อนข้างดี ปานกลาง ค่อน
ข้างไม่ดี และไม่ดีจากนั้นน�าแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ 
หลังจากได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน�าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 6 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง
ตามโครงสร้าง ตลอดจนความชัดเจนทางภาษา เพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามในแต่ละเน้ือหา 
(IOC) มค่ีาดัชนคีวามสอดคล้องอยูร่ะหว่าง 0.67 - 1.00 
จากนั้นคัดเลือกข้อค�าถามท่ีใช้ได้ไว้จ�านวน 20 ข้อน�า
แบบวดัเจตคตต่ิอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัิ
มาหาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 
0.80 และน�าแบบเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัย เพื่อศึกษาผลการเรียน

ภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning) และในการด�าเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองด้วย
ตนเอง พร้อมการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โดยเร่ิมจากท�าการทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ก่อนด�าเนินการทดลอง ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง ต่อไปผู้วิจัยด�าเนินการสอนนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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จ�านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลา 6 สัปดาห์ รวม
ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง หลังจากด�าเนินการทดลองครบตาม
ที่ก�าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยท�าการทดสอบ
หลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบชดุเดยีวกนักบัการทดสอบก่อนเรยีนใช้เวลา 
1 ชั่วโมง จากนั้นผู้วิจัยด�าเนินการแจกแบบวัดเจตคติที่
มต่ีอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงานปฏบิติัให้นกัเรียนท�า 
และได้ข้อมูลครบถ้วนร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based 
learning) ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยน�าข้อมูลไปหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (x) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
องักฤษของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
เน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยทดสอบค่าที (t-test แบบ One sample 
t-test)

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
องักฤษของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
เน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) หลังเรียนกับ
เกณฑ์ทีก่�าหนดร้อยละ 70 โดยทดสอบค่าท ี(t-test แบบ 
One sample t-test)

4. น�าคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบวัดเจตคติ
ของนักเรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษหลังการทดลองมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อภาษาอังกฤษ
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นงาน
ปฏิบตั ิ(Task-based learning) โดยการหาค่าเฉลีย่ (x)

ผลการวิจัย
1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนเท่ากับ 15.30 และหลังเรียน
เท่ากับ 28.57 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน เมื่อทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้แบบเน้น
งานปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญท่ี
ระดับ .05

2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนเท่ากับ ร้อยละ 71.41 และ
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ร้อยละ 70 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู ้
แบบเน้นงานปฏิบัติ โดยภาพรวมมีเจตคติต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) เท่ากบั 4.67 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) เท่ากับ 0.08

การอภิปรายผล
1. ผลของการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรยีนในครัง้นี ้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษา
องักฤษเพือ่การสือ่สารโดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้น
งานปฏิบัติ (Task-based learning) ท�าให้นักเรียน
กล้าพูด กล้าแสดงออก และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็น
อย่างดี ในขณะปฏิบัติภาระงาน มีผลงานปรากฏให้เห็น
เป็นชิ้นงานหรือเป็นผลงาน จนท�าให้สามารถพัฒนาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนให้ดขีึน้ได้  
โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้ถึง
ร้อยละ 71.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด 
คือ ร้อยละ 70 และสูงกว่าคะแนนการทดสอบภาค
ความรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนท่ี
เรียนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏบิตั ิ(Task-
based learning) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็น
ขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างต่อเน่ือง 
เริ่มจากขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre-task) เป็นขั้นที่มีการ
ให้ความรู้และให้รูปแบบทางภาษาท่ีจ�าเป็น อีกท้ังการให้
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ได้ฝึกปฏิบัติภาระงานย่อย (Task 1) เพ่ือให้เกิดความ
พร้อมทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ได้จรงิในขัน้ระหว่างปฏบัิตงิาน 
(During-task) (Task 2) และในขั้นระหว่างปฏิบัติงาน 
(During-task) นักเรียนได้ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้
รบัมอบหมายในลกัษณะงานกลุ่มหรอืงานคู ่ท�าให้นักเรยีน
ได้มีปฏิสัมพันธ์กันทางภาษา ได้ใช้ภาษาในสถานการณ์
จริง โดยเน้นความหมายของการสื่อสาร พร้อมกับความ
ถูกต้องตามรูปแบบและโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา 
ท�าให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างสมจริง และคิดแก้ปัญหา
ทางภาษาที่อาจเกิดขึ้นตามความสามารถที่มีอยู่ จาก
นั้นตามด้วยขั้นรายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลให้
นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเองในการ
ใช้ภาษา รู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
ประเมินผลงาน และในขั้นตอนสุดท้าย เป็นขั้นหลัง
ปฏิบัติงาน (Post-task) ขั้นนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันฝึก
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้ภาษา รูปแบบ
ภาษาและโครงสร้างภาษาที่ใช้ในงานปฏิบัติ ซึ่งมีครูเป็น
ผู้ให้ค�าแนะน�า ตรวจสอบแก้ไข และเสนอแนะรูปแบบ
ทางภาษาที่ถูกต้อง ตลอดจนเสนอโครงสร้างทางภาษาที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และนักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษา เพื่อให้
เกิดความคล่องแคล่ว มีความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้องอีกครั้งในข้ันตอนสุดท้าย คือ ขั้นฝึกใช้
ภาษา (Practice) ผลของการเรียนรู้ตามกระบวนการดัง
กล่าว นักเรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ทางภาษาอย่างต่อ
เนือ่ง ท�าให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการใช้ภาษาเพือ่การ
ส่ือสารดขีึน้ เรยีนรูไ้ด้อย่างมคีวามสขุ สนกุสนาน มคีวาม
มัน่ใจในตนเอง ในการใช้ภาษา จึงท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สมลักษณ์ สุเมธ (2539) ที่ศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเน้นงาน
ปฏิบัติ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ใน
โรงเรียนเอกชน ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนที่เรียน
ตามแผนการสอนหลักสูตรเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
แบบเน้นงานปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถ
ทางภาษาเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้แผนการสอน 

ตามปกติ นอกจากนี้ ช่อทิพย์ แสงดารา (2536) ได้
ศึกษาผลการสอนแบบการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งงานปฏิบัติ 
ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรี 
จงัหวดัพษิณโุลก ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนท่ีเรยีนโดย
การจดักจิกรรมเน้นงานปฏบิตั ิมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สูงกว่าผู้ที่เรียนโดยวิธีสอนตามปกติ

2. การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) 
ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับดี เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า 
ก่อนหน้านี้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในภาพรวม  
มักจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมแบบ
เป็นรายบุคคลซึ่งนักเรียนต้องคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยไม่สามารถปรึกษาเพ่ือนร่วมช้ันได้ แต่เมื่อผู้สอนมี
การจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏบิติั มขีัน้ตอนท่ี
เป็นกระบวนการการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่อง และมีการจัดการ
เรียนรู้แบบเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ แต่ละขั้นตอนนักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย ได้ช่วยเหลืองานกลุ่มด้วยความ
เต็มใจและความกระตือรือร้น ได้ร่วมกิจกรรมอย่าง
สนุกสนาน เพ่ือให้เกิดช้ินงานหรือผลงานขึ้น นักเรียน
ทุกคนมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบเพื่อให้งานกลุ่มมุ่งไปสู่
เป้าหมายและความส�าเร็จ ท�าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง อีกท้ังสื่อการเรียนการสอนก็จัดเป็นส่ิงเร้าที่ดี 
ที่ช่วยท�าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ กระตือรือร้น อยาก
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based 
learning)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนสอนทุกครั้ง ครูผู้สอนควรได้จัดเตรียม

สื่อการเรียนการสอนให้พร้อมตามเนื้อหาและครบถ้วน
ตามจ�านวนกลุ่มนักเรียน อีกท้ังครูผู้สอนควรได้มีการ
ทดลองฝึกปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีได้ก�าหนดไว้ใน
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แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับศึกษาระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. ก่อนสอน ครูผู ้สอนควรได้จัดปฐมนิเทศ
นักเรียน เพื่อท�าความเข้าใจในขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) 
เพราะนักเรียนจะต้องได้มีปฏิสัมพันธ์ทางภาษาในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มหรือคู่ของตนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ให้เกิดชิ้นงานหรือผลงานขึ้น

3. ในการจัดกลุ่มนักเรียน ครูผู้สอนควรจัดคละ
ความสามารถของนกัเรยีนไว้ในกลุม่เดยีวกนั เพือ่ฝึกการ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และนกัเรยีนในแต่ละกลุม่ควรจัด
ให้มคีวามสามารถทีใ่กล้เคยีงกนั เพือ่ให้เกดิคณุภาพของ
ผลงานที่ไม่เหลื่อมล�้ากัน

4. ในการปฏิบตักิจิกรรมตามภาระงานทีก่�าหนด 
ครูผูส้อนควรให้นกัเรยีนได้มปีฏสิมัพนัธ์ทางภาษาระหว่าง
กันและกันให้ได้มากที่สุด โดยเน้นความหมายของการ
สือ่สาร เพือ่ให้นกัเรยีนได้มโีอกาสพดูภาษาองักฤษมากขึน้  
และเป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อให ้เกิดความมั่นใจ  
ความคล่องแคล่ว และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา
อังกฤษ

5. ครูผู้สอนควรแจ้งก�าหนดระยะเวลาในการ
ปฏบิติังานให้นักเรียนได้ทราบทุกขัน้ตอน เพ่ือให้นกัเรียน
สามารถวางแผนงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้
นกัเรยีนสามารถปฏบิติังานได้ส�าเรจ็ตรงตามก�าหนดเวลา

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการเรียนภาษา

อังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ 
(Task-based learning) ของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ

2. ในการคดัเลอืกเนือ้หาส�าหรบัการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ(Task-based learning) 
ครูผู ้สอนควรค�านึงถึงความเหมาะสมกับระดับความ
สามารถของนักเรียนและระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสม เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. การจดักจิกรรมการเรียนรูแ้บบเน้นงานปฏบิตัิ
ในการวิจัยคร้ังน้ี ถึงแม้จะช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็สามารถ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีน
ให้สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดได้ ครผููส้อนสามารถน�าวธิสีอน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติน้ีไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 ได้ 
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การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน*

Development of Administration for Learning Activity to 

Improving Student’s Desirable Characteristics Basic Educational 

Commission Level

สุธิรา เภาสระคู**  

ดร.กระพัน ศรีงาน*** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประเมินระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 5 คน หัวหน้าวิชาการ จ�านวน 5 คน และนักเรียน จ�านวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 
45 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบส�ารวจ คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
อนัพึงประสงค์ของนักเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 แบบประเมนิตนเองและ
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี
ประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การทดสอบค่า t-test (Dependent Sample t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอน พบว่ามีสภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (x = 4.06) และเมื่อพิจารณาสภาพ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (x = 3.80-4.39)

2. ปัญหาการพฒันาคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
ครูผู้สอน พบว่า มีปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย (x = 1.78) และเมื่อพิจารณาปัญหา
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน (x = 1.60-2.33) 

3. ผลการพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การสร้างความตระหนกั การจัดกจิกรรมส่งเสริมคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ การน�าไปประยุกต์ใช้และการประเมินผล 

4. ผลการประเมินระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า นกัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

***คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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พุทธศกัราช 2551 หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 ค่าดชันปีระสทิธผิล
โดยรวมเท่ากับ 0.7682 แสดงว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมสูงกว่าก่อนทดลองเท่ากับ .7682 
คิดเป็นร้อยละ 76.82 งานวิจัยนี้ท�าให้เห็นว่าระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียนส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งมั่นในการท�างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

คำาสำาคัญ: การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

Abstract
The objectives of this research were to study state and problem that to develop the 

management system learning activity for improving student’s desirable characteristics basic 
education commission level and to evaluate its effectiveness the management system learning 
activity for improving student’s desirable characteristics of Surin Primary Educational Service 
Area Office 2. The sample that to used to develop the management system learning activity for 
improving student’s desirable characteristics is 5 administrators, 5 head of academics affairs 
and 35 students. Then the total of sample was 45. They were selected by a purposive sampling 
method. The instrument used for gathering data was the Questionnaire for the patrol. The 
Handbook for learning activity following The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 
2008). The Evaluation From of Management Implementation for improving the student’s desirable 
characteristics and the Interview.The statistics used to analyze the data were Alpha Coefficient’s 
Cronbach , mean , standard deviation , the index of effectiveness and tested the hypotheses by 
dependent sample t-test.

The finding were as follows: 
1. Most of teachers and administrators had strongly agreed that state of develop the 

management system learning activity for improving student’s desirable characteristics was in “ 
High” level (x = 4.06) when , separate lay a side meet that was in “ High” level (x = 3.80-4.39)

2. Most of teachers and administrators had strongly agreed that problem of develop the 
management system learning activity for improving student’s desirable characteristics following The 
was in “few” level (x = 1.78) when , separate lay a side meet that was in “few” level (x = 1.60-2.33)

3. The result of development the management system learning activity for improving 
student’s desirable characteristics basic education commission level were composed of 4 
stages: 1) awareness of activities, 2) activities for characteristics promotions, 3) application ; and 
4) evaluation.
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4. The result of the implementing the management system learning activity for improving 
student’s desirable characteristics basic education commission level. At the posttest significantly 
higher than the pretest at .05. The effectiveness index total 0.7682 meaning 76.82 % of student’s 
learning were developed.

This study revealed that administration for learning activity to improving student’s desirable 
characteristics effect to student’s desirable characteristics following The Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) in the sense of Love of nation, religion and king , Honesty and 
integrity , Self-discipline, Avidity for learning, Observance of principles of Sufficiency Economy 
Philosophy in one’s way of life , Dedication and commitment to work , Cherishing Thai-ness and 
Public-mindedness

Keywords: Development of administration/ Learning activity/ Desirable Characteristics/ student, 

Basic Education Commission level

บทนำา
การศึกษามีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

เป็นกระบวนการส�าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีความ
เจริญงอกงามทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม  
สร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่
จ�าเป็น มีลักษณะนิสัย จิตใจที่ดีงาม การศึกษาท�าให้
บุคคลรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองแล้วพัฒนาตนเองได้ 
ตลอดจนมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม  
มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพการงานได้ ถ้าประเทศ
ใดประชากรมีการศึกษาสูง การพัฒนาประเทศก็จะเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พืน้ฐานของรฐัในการน�าพาประเทศไปสูค่วามเจรญิรุง่เรอืง 

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะน�าไปสู่
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพมนุษย์ทกุด้าน หลกัในการ
จัดการศึกษาควรค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนั้นมีพื้นฐาน
ทางด้านครอบครัว การได้รับการอบรมเลี้ยงดู ความรู้  
ความสามารถ ความสนใจและความถนัดเฉพาะตัว 
แตกต่างกนั การจดัการศึกษาจะท�าให้นักเรยีนรูจั้กปรับตวั 
และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทุกด้าน ผลผลิตของ
การจัดการศึกษาคือนักเรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ
ตามคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ดงัน้ันการจัดการศกึษาจึงมี

ความจ�าเป็นทีท่กุประเทศจะต้องด�าเนนิการเพือ่ยกระดับ
คุณภาพของประชากรและเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันระหว่างประเทศให้สูงขึ้น (นรินทร์ 
สังข์รักษา, 2552, หน้า 1)

โรงเรยีนเป็นหน่วยงานทีม่ส่ีวนส�าคญัในการแก้ไข
และป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดแก่เยาวชนรวมท้ังการพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน ด้วยการด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนให้มีความสมดุลในด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้าน
ความรู้ และความสามารถ มีหลักการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องฝึกหัดอบรมจิตใจและความ
ประพฤติของนักเรียนให้รู้เหตุผลและความรับผิดชอบที่
ดีไม่ให้น�าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ การได้รับการศึกษา
ครบถ้วนเหมาะสมทุกด้าน การอบรมกล่อมเกลาความ
ประพฤตขิองนกัเรยีนให้เป็นบคุคลท่ีมคีณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ตามความต้องการของสังคม จะท�าให้โรงเรียน
ซึ่งเป็นสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพบรรลุผลในการจัดการศึกษาได้ในท่ีสุด 
(Lunenburg & Ornstien, 2000, p. 86; วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2553, หน้า 344)

จากสภาพการจัดการศึกษาท่ีผ่านมายังมีปัญหา
ด้านความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนไม่เป็น
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ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ และปัญหา
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ปัญหายกพวกตี
กัน การตดิยาเสพติด การดืม่สรุา ปัญหาชูส้าว การตดิเกม
และอนิเทอร์เนต็ การหนเีรยีน การใช้จ่ายฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือย 
การแต่งกายไม่เหมาะสม ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีวินัย
และเห็นแก่ตัว ปัญหาเหล่าน้ีนับวันจะซับซ้อนมากขึน้ยาก
ที่จะป้องกันแก้ไข คุณภาพนักเรียนทั้งด้านความรู้ความ
สามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรมยังไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เรยีนผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา
และประชาชนโดยท่ัวไปโดยเฉพาะปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมนับว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง (ส�านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2552, หน้า 3-6) 

การจดัการศกึษาในระบบโรงเรียน พบว่าปัจจุบัน
จัดการศึกษาเป็นไปตามปกติ ยังไม่ค ่อยค�านึงถึง
ธรรมชาติของนักเรียนที่แตกต่างกันท�าให้เกิดปัญหากับ
เด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ส่งลูก
เข้าเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่มีเวลาเอาใจใส่นักเรียน
ในความปกครองมากเท่าที่ควร ท�าให้เด็กบางส่วนต้อง
ออกกลางคนัเพือ่ท�างานหารายได้มาช่วยเหลอืครอบครวั 
ส่งผลถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตกต�า่และก่อพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาในระดับสถานศึกษาที่ส�าคัญ
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านบุคลากรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการสอนแบบเดิม คือการสอนแบบ
บรรยายตามหนงัสอืเรยีน นกัเรยีนขาดการลงมอืปฏบิตัจิรงิ  
จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงเรยีนจะต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปในแนวทางปฏิรูปการ
ศกึษาทีต้่องปฏบิตักิจิกรรมร่วมกันระหว่างครกัูบนกัเรยีน 
(หวน พินธุพันธ์, 2549, หน้า 10)

จากที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา จ�าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
รับรู้และน�าส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ไปปฏิบติั เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อการ
ด�าเนนิงานภายในสถานศกึษาตามคณุภาพทีค่าดหวงัคอื 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ผู้วิจัยซ่ึงมี

ความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหา แนวทางพัฒนาและเสนอ
แนะแนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จดัการเรยีนรู ้เพือ่ส่งเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
นักเรียน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและ
สร้างกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัในการพฒันาคณุลกัษณะ 
อันพึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา 
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตลอดจนหน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน�าแนวทาง
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมไป
พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนอันจะน�าไปสู่
การบรรลเุป้าหมายด้านการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ได้ภาพรวมสภาพและปัญหาคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ท่ีส�าคัญของนกัเรียนสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 

2. ได้ภาพรวมอันเป็นแนวคิดในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส�าคัญของนักเรียน สังกัด
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสริุนทร์ เขต 2

3. ผู้บริหารและครูได้แนวคิดไปปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร

งานการจัดการเรียนรู ้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนกัเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มีขอบเขตการวิจัยดังนี้

1. การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมายท่ีเป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสริุนทร์ เขต 2 
รวมทั้งหมด 56 โรงเรียน
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2. การวิจัยนี้ เน ้นข้อมูลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในส่วนทีเ่กีย่วกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 จ�านวน 8 ประการคือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท�างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

3. ข้อมลูท่ีได้จากการประมวลผลจากสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวทางอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาที่มีต่อการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการ
เรยีนรู ้เพือ่พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 2

3. เพื่อประเมินระบบการบริหารงานการจัดการ
เรยีนรู ้เพือ่พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 2

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาระบบการบรหิารงานการจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ

นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปเป็นกรอบแนวคิดดังนี้   237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัครังนีประกอบดว้ย้ ้  
 1. แบบสาํรวจสภาพและปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสาํรวจสภาพและปัญหาการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
สงักดสาํนกังานเขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ั ้ 2 เป็นชนิดเลือกตอบ (Checklist) 
จาํนวน 80 ขอ้ ใชส้าํหรับเกบรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นจากกลุมตวัอยางท่ีเป็นผูบ้ริหาร็ ่ ่

สถานศึกษาจาํนวน 56 คนและครูผูส้อน จาํนวน 322  คน รวมทงัสิน ้ ้ 378  คน 
 2. คูมือการจดักจกรรมพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนตามหลกัสูตร่ ิ

แกนกลางการศึกษาขั้นพนืฐาน  พทุธศกัราช   ้ 2551  

กระบวนการวจิยัแบบมีสวนรวม่ ่  
ตามแนวคิดของเคมมิส และแมกเทกการ์ด (Kemmis & McTaggart, 1988, pp. 11-15) 

การบริหารงานการจดัการเรียนรู้ 

Input Process Out put 

สถานศึกษา  
 - ครู ผูบ้ริหาร  
 - ผูป้กครอง 
 - นกัเรียน, คณะกรรมการ 
 สภานกัเรียน 
 - กรรมการสถานศึกษา 
 ขนัพืนฐาน้ ้  
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 - ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก ์
 

พฒันาตามวงจรคุณภาพ

ของเดมมิง่  (Demming 
Cycle: PDCA) 
- กระบวนการศึกษาปัญหา 
- กระบวนการพฒันา 
- กระบวนการประเมินผล 
 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

นกัเรียนทงั้  8 ดา้น 
ดา้นท่ี 1 รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
ดา้นท่ี 2 ซ่ือสัตย ์สุจริต 
ดา้นท่ี 3 มีวนิยั  
ดา้นท่ี 4 ใฝ่เรียนรู้ 
ดา้นท่ี 5 อยอูยางพอเพียง่ ่  
ดา้นท่ี 6 มุงมนัในการทาํงาน่ ่  
ดา้นท่ี 7 รักความเป็นไทย 
ดา้นท่ี 8 มีจิตสาธารณะ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบส�ารวจสภาพและปัญหาการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นเครื่องมือท่ี
ใช้ในการส�ารวจสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะ
อนัพงึประสงค์ของนักเรยีน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นชนิดเลือกตอบ 
(Checklist) จ�านวน 80 ข้อ ใช้ส�าหรบัเกบ็รวบรวมข้อมลู
ความคดิเห็นจากกลุม่ตัวอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา
จ�านวน 56 คนและครผููส้อน จ�านวน 322 คน รวมท้ังสิน้  
378 คน

2. คู่มือการจดักิจกรรมพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. แบบประเมินตนเองของนักเรียน เป็นแบบ
ประเมินพฤติกรรมตนเองของนักเรียนตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นชนิดเลือกตอบ 
(Checklist) จ�านวน 56 ข้อ

4. แบบสัมภาษณ์ เป็นค�าถามส�าหรับผู้บริหาร
และครูวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
นกัเรยีนตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้ง 8 ด้าน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้ 
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์  
ถึงผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส�ารวจ
สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

ทีเ่ป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน จ�านวน 378 คน 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

2. ไปแจกแบบส�ารวจสภาพและปัญหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและ
น�าคู ่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนกัเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแบบประเมินตนเองของ
นักเรียนไปทดลองใช้ และไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของนกัเรยีน เพือ่รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นก่อนท�าการวจิยั 

3. การเก็บข้อมูลจากแบบส�ารวจสภาพและ
ปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผู้วิจัย
แจกแบบส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากแจกแบบ
ส�ารวจไปแล้ว 20 วันด้วยตนเอง ได้แบบส�ารวจกลับคืน
มาครบทุกฉบบั เมือ่ได้รับแบบส�ารวจคนื ผูว้จิยัด�าเนนิการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบส�ารวจ จากนั้น
น�าไปจัดกระท�าและวิเคราะห์ข้อมูล

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดสนทนา
กลุ่มครูวิชาการ มีการเตรียมหัวข้อและข้อค�าถามเกี่ยว
กับการสนทนากลุ ่ม เป็นค�าถามเกี่ยวกับการพัฒนา
คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนตามหลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท�างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ โดยการเตรียมบุคลากร ผู้ด�าเนิน
การสนทนาคือ ผู้วิจัยด�าเนินการเอง มีการจดบันทึกการ
สนทนาเพ่ือรวบรวมข้อมลู จากการจดบนัทึก การสนทนา
กลุ่ม การสัมภาษณ์ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา

4.1 ให้นักเรียนประเมินตนเองก่อนและหลัง
ด�าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคู่มือ
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยใช้แบบประเมินตนเอง จ�านวน 
56 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินตนเองของ
นกัเรยีนจ�านวน 35 คนโดยใช้ค่าสถติ ิt-test dependent
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4.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 
5 คนและหัวหน้าวิชาการ จ�านวน 5 คน ตามกรอบ
ข้อค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร

งานการจัดการเรียนรู ้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน สรุปได้
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิด

เห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียน

ผู้บริหาร ครูผู้สอน โดยรวม

x SD
ความ

หมาย
x SD

ความ

หมาย
x SD

ความ

หมาย

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการท�างาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

4.01

4.30

4.08

3.98

4.17

4.11

4.33

4.14

0.64

0.62

0.53

0.64

0.69

0.58

0.59

0.54

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

4.38

4.17

3.96

3.77

3.96

3.97

4.14

4.00

0.67

0.65

0.61

0.62

0.68

0.65

0.63

0.62

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

4.39

4.19

3.98

3.80

4.00

3.99

4.17

4.03

0.67

0.68

0.61

0.63

0.69

0.64

0.67

0.62

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวมเฉลี่ย 4.14 0.60 มาก 4.04 0.64 มาก 4.06 0.65 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนมีความเห็นว่า สภาพการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.06) และเมื่อ

พิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกด้าน (x = 3.80 - 4.39)

ผลการศึกษาปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน สรุปได้
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน

ผู้บริหาร ครูผู้สอน โดยรวม

x SD
ความ
หมาย

x SD
ความ
หมาย

x SD
ความ
หมาย

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการท�างาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

1.72

1.99

2.23

2.48

2.15

2.33

2.15

2.25

0.92

0.92

0.96

0.88

0.92

0.78

0.89

0.83

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

1.58

1.88

2.21

2.29

2.01

2.16

1.96

2.07

0.70

0.72

0.85

0.86

0.83

0.76

0.73

0.73

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

1.60

1.90

2.14

2.33

2.04

2.19

2.00

2.10

0.75

0.76

0.87

0.87

0.85

0.77

0.77

0.75

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

น้อย

รวมเฉลี่ย 2.16 0.88 น้อย 2.02 0.77 น้อย 1.78 0.79 น้อย

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูผู ้สอน มีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (x = 1.78) และ

เมือ่พจิารณาปัญหาการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีปัญหาการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู ่ในระดับน้อยทุกด้าน 

(x = 1.60-2.33) 
2. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่

ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 จ�านวน 35 คน 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
วิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 พบว่า นักเรยีนขาดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยรวมร้อยละ 58.76 และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน  
โดยเรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านใฝ่เรยีนรู้  

ร้อยละ 85.71 ด้านมีวินัย ร้อยละ 82.85 และด้าน
มุ่งมั่นในการท�างาน ร้อยละ 68.57 

3. การสร้างระบบการบริหารงานการจัดการ
เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 

จากการศกึษาการสร้างระบบการบรหิารงานการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้ นตอน ท่ี  1  การสร ้ า งความตระหนัก 
หมายถึง การชี้แจง อธิบายถึงความส�าคัญและการฝึก
ให้นักเรียนเกิดความเอาใจใส่ รับรู้และเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วย กิจกรรมย้ิมไหว้ทักทายกัน กิจกรรมสัตย์
สัญญา กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมเล่าสู่กันฟังฉันท์
พี่น้อง กิจกรรมสุนทรีย์เท่ียงวัน กิจกรรมเสวนาปัญหา 
กิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และกิจกรรมล�าน�าค�า
พ่อสอน 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 205

ขัน้ตอนที ่2 การจัดกจิกรรมส่งเสรมิคณุลกัษณะ
หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบ ด้วยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมวัดใน
โรงเรียน กิจกรรมค่ายอาสาสมัครพัฒนาชุมชน กิจกรรม
ปลูกฝังจิตอาสา กิจกรรมโลกกว้างจากการเรียนรู ้ 
กจิกรรมสานฝันมุง่สูน่กัเรยีนคุณภาพ กิจกรรมยวุนกัออม 
และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์วินัยเชิงบวก 

ข้ันตอนที่ 3 การน�าไปประยุกต์ใช้ หมายถึง 
นักเรียนน�าความรู้ ความเข้าใจ คุณค่าของแนวคิดการ
พฒันาคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
ในชีวิตประจ�าวัน

ขั้นตอนที่  4 การประเมินผล หมายถึง 
การติดตามผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
พุทธศักราช 2551 โดยใช้แบบประเมินตนเองของ
นักเรียน การบันทึก การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ครูวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา

4. การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการ
เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประเมินตนเองของ
นักเรียน พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 หลังการทดลองใช้คู ่มือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คณุลักษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรยีนตามหลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สูงกว่า 
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จาก
การจดบนัทึก การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและครูวิชาการของโรงเรียน พบว่า การสร้าง
ความตระหนัก และการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท�างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบ

การบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนา
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนตามความคดิเหน็ 
ของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้ สอน พบว ่ า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นต่อสภาพ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวม 
และรายด้านอยู ่ในระดับมากและมีความเห็นเกี่ยว
กับปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านที่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนท่ีพบมากคือ ด้านใฝ่เรียนรู้  
ด้านมีวินัยและด้านมุ่งมั่นในการท�างาน การศึกษาบริบท
ท่ีเกีย่วข้องในขัน้ตอนนีท้�าให้สามารถได้ระบบการบรหิาร
งานการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
น�าหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แนวทาง
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 การพัฒนาการบรหิารจดัการ
และการบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกีย่วข้องกบัการพฒันาระบบการบรหิารงาน มาใช้ในการ
พฒันาระบบการบรหิารงานการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคดิของเฉลยีว บรุภีกัดี (2542, หน้า 27) ได้กล่าวถงึ 
ประโยชน์ของทฤษฎีไว้ว่าช่วยให้เราเข้าใจ ความเป็นมา  
ความเป็นอยู ่และความเป็นไปของปรากฏการณ์หรือ
ที่เรียกรวม ๆ ว่า ทฤษฎีช่วยอธิบายปรากฏการณ์ได้ 
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ช่วยให้มนุษย์สามารถท�านายปรากฏการณ์และควบคุม
ปรากฏการณ์ ส่วนทฤษฎีระบบช่วยให้เราเข้าใจว่า  
การพัฒนาเกดิขึน้ได้เพราะมปัีจจัยน�าเข้าและกระบวนการ
พัฒนา ถ้าปราศจากสองสิ่งนี้ผลการพัฒนาจะไม่เกิดข้ึน 
ทฤษฎีช่วยให้สามารถวางแผน ก�ากบั ควบคมุให้เกดิการ
พัฒนาได้ โดยจดัหาปัจจัยน�าเข้าและจัดให้มกีระบวนการ
พัฒนาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์ 
มะลทิอง (2547, หน้า 35) ซ่ึงสรปุแนวคดิเก่ียวกับการจัด 
ระบบการเรียนการสอนไว้ว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความสัมพันธ์กันเป็นระบบ เพื่อจะน�าไปสู่จุดหมาย
ปลายทางของการเรียนการสอนได้นั้น ระบบจะประกอบ
ไปด้วยข้อมลูน�าเข้า กระบวนการ ผลลพัธ์ และข้อมูลป้อน
กลบัเสมอ และสอดคล้องผลการศกึษาของสทิธศิกัดิ ์ช�าปฏิ  
(2551) เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพขอนแก่น พบว่าการวัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศกึษาทัง้อาจารย์ทีป่รกึษาและผูป้กครอง
นักศึกษามีความเห็นว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังมี
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่
สอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกันอย่างชดัเจน กล่าวคอื 
หลังจากวิทยาลัยน�าระบบการบริหารจัดการมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นกัศกึษา มผีลท�าให้นกัศกึษามพีฒันาการของพฤตกิรรม
และการเรียนไปในทางที่ดีมาก

2. การสร้างระบบการบริหารงานการจัดการ
เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จากการปฏิบัติกิจกรรมสรุปได้ว่าประกอบไป
ด้วย ข้ันตอนการสร้างความตระหนัก การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะ การน�าไปประยุกต์ใช้ และการวัด
และประเมินผล ขั้นตอนการด�าเนินงานสร้างระบบการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 ท่ีผูว้จัิยสร้างและสงัเคราะห์ขึน้ดงักล่าว สอดคล้อง
กับแนวคิดของสุพัตรา สุภาพ (2551, หน้า 38-39) 
ซึ่งกล่าวไว้ว่ากระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เรียกว่า 
การขัดเกลาทางสังคมซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางตรงและ
ทางอ้อมของมนุษย์ในสังคมหน่ึง ๆ การเรียนรู้ทางตรง
เป็นการสอนหรือบอกกนัโดยตรง ส่วนการเรียนรู้ทางอ้อม
เป็นการเรียน โดยอาศัยการสังเกตเลียนแบบ สอดคล้อง
กับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 313) ที่
กล่าวว่า กระบวนการสร้างความตระหนักช่วยกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนสนใจเอาใจใส่ รบัรู ้เหน็คณุค่าในปรากฏการณ์หรอื
พฤตกิรรมต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและ
นามธรรม และแนวคดิการจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุลกัษณะ
ของนักเรียนของ กรมวิชาการ (2542, หน้า 155-160) 
ได้สรุปไว้ว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียน
เป็นกจิกรรมท่ีส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้น�าความรูค้วามเข้าใจ 
คุณค่าและความส�าคัญของคุณลักษณะท่ีดีไปฝึกปฏิบัติ 
โดยมีแนวการจัดท�าการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เด็กไทย โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดอบรม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู ้และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อมัพร เรอืงศร ี(2553, หน้า 91-103) ได้สรปุรปูแบบการ
พฒันาคณุลกัษณะของนกัเรยีนตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ การสร้าง
ความตระหนัก การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
การน�าไปประยกุต์ใช้ และการประเมนิผล เป็นต้น ซึง่จาก
การศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยน�ามาพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียน
รู ้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท�าให้ทราบว่ากิจกรรมสร้าง
ความตระหนักและการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ของนักเรียน การน�าไปประยุกต์ใช้และการประเมินผล  
ส่งผลต่อนักเรียนท�าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านรักชาติ ศาสน์ 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 207

กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท�างาน รกัความเป็นไทย และมจิีตสาธารณะ
ในระดบัทีส่งูข้ึนตามผลการสร้างและพฒันาระบบทีผู่วิ้จัย
สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้ึนมาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนดังได้กล่าวแล้วข้างต้น

3. การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการ
เรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประเมินตนเองของ
นักเรียน พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 หลงัการทดลองใช้คูม่อืการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 สงูกว่า 
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนได้มีส่วนร่วมในการลงมอืปฏบัิตจิรงิ ท�าให้นกัเรยีน
เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า สามารถน�าสิ่งที่ได้
รับการพัฒนาไปใช้ในการเรียนและการด�าเนินชีวิตได้  
โดยครูจัดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู ้และสรุปความเข้าใจด้วยตนเอง 
ครูผู้สอนเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการจัดหากจิกรรม
ทีมี่ความสนุกสนาน มเีทคนคิวธิกีารจดัการเรียนรูแ้บบใหม่  
มกีารจัดหาสือ่ อุปกรณ์ กิจกรรมทีก่ระตุน้ความสนใจของ
ผู้เรียน ทั้งการสาธิต ยกตัวอย่าง การตั้งค�าถาม และการ
สอดแทรกในเนื้อหาและครูยังท�าหน้าท่ีกระตุ้นความคิด
ของผู้เรียนให้ฝึกการคิดวิเคราะห์ โดยครูและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขทุกขั้นตอน

จากข้อค้นพบของการวิจัยดังกล่าวตลอดจน
แนวคิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาระบบการบริหาร
งานการจัดการเรียนรู ้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป ็ นผลการวิ จั ย เชิ งปฏิ บัติ ก า รแบบมี ส ่ วนร ่ วม 
(Participation Action Research: PAR) โดยใช้
กระบวนการ P-D-C-A ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ผล
เป็นอย่างดี หัวใจส�าคัญอยู่ท่ีการตระหนักถึงปัญหาและ
ความตัง้ใจจริงของผูม้ส่ีวนร่วมทุกฝ่ายต้องการเหน็ความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในตัวของนักเรียนอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถาน
ศกึษา ซ่ึงเป็นผูอ้�านวยความสะดวกในทกุๆด้านของการ
บริหารจดัการเรียนรู้ ผลท่ีเกิดขึน้จะก่อให้เกดิคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ในตัวผู ้ เรียนสูงขึ้นและจะส่งผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1.1 บุคลากรที่ร ่วมวิจัยขาดความรู ้และ
ประสบการณ์ในการท�าวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากการ
ด�าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 
Research : PAR) เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีต้องอาศัย
ความร่วมมืออย่างจริงจังทุกฝ่ายและเป็นเรื่องใหม่
ส�าหรับส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการโดยการให้เอกสารในการศึกษา
ค้นคว้าให้กับโรงเรียนท่ีเป็นกลุ ่มเป้าหมาย มีการจัด
ประชุมสัมมนาครูวิชาการ การประสานความร่วมมือ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการวิจัย การพูดคุยกัน
ทางโทรศัพท์ การติดต่อกันผ่านระบบการสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ต การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประชุม
ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติจริง

1.2 ในการสัมภาษณ์ข้อมูลการศึกษาสภาพ
และปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนกับผู ้มีส่วนร่วมในการวิจัย และการประชุม
สัมมนากลุ่มย่อยพบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาและ
สาเหตุ เพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบกับหน่วยงานและ
ตนเอง เช่น นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนภายใน
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โรงเรียน ครูผู้สอนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงได้แยก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก คือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
และนักเรียน มีการนัดหมายและสัมภาษณ์แบ่งเป็นกลุ่ม
และสถานที่ต่างกัน เป็นต้น 

1.3 การด�าเนินการจัดกิจกรรม กระบวนการ
วิจยัแบบมีส่วนร่วมในการด�าเนนิการค่อนข้างใช้เวลานาน
และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยและ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเวลาไม่สอดคล้องกับหน้าที่
และการมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบใหม่ภายใน
โรงเรียน เป็นปัญหาในการด�าเนินการกระบวนวิจัย 
เนื่องจากผู้เข้ามารับผิดชอบงานใหม่ไม่ทราบข้อมูล
เบื้องต้น ไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างและด�าเนินการไป
มากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงต้องฝึกกระบวนการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมทกุครัง้และชีแ้จงประสานงานความร่วมมอืกบั
ทุกฝ่ายบ่อยครั้ง

2. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปแก้ปัญหา
และพัฒนา

2.1 ครูผู้สอน ควรเป็นแบบอย่างเป็นครู
ต้นแบบที่ดี สร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือให้กับ
นักเรียน เอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างจริงใจและต่อ
เนื่อง ให้ค�าแนะน�านักเรียนให้ค�าปรึกษา ด้วยความ
เป็นกันเอง เก็บความลับของนักเรียนท่ีมีปัญหาด้าน
พฤติกรรมและคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ รู้จักคัดกรอง
นักเรียน เป็นกลุ่มปกติ ความเสี่ยง กลุ่มพิเศษและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย ่างหลากหลาย  
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดี มีการกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น มีการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพจริง มีการศึกษาสภาพและปัญหาการ
พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนในชัน้เรยีน
และศึกษาปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมและคุณลักษณะ 
ไม่พงึประสงค์เป็นรายบคุคล จดบนัทกึเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
เพ่ือการพัฒนานักเรียน และร่วมกันสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของนักเรียน และรายงานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียนให้ผูป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ  เพ่ือจะ
ได้แก้ไขพฤตกิรรมของนกัเรียนได้ทันกบัการเปลีย่นแปลง
และเหมาะสม 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องตระหนักถึง
ความส�าคัญและความสามารถควบคุมให้องค์การมีการ
ท�าตามแผนงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ เพือ่ปรบัตวัให้ทนักับความเปลีย่นแปลงของบรบิท
ภายในและภายนอกโรงเรยีนอย่างครบวงจร รวมถงึจดัให้
มกีารประเมนิและตดิตามผลประเมนิไปใช้ในการปรบัปรุง
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสืบต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการวิจัยในลักษณะอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง

ทุกปี และด�าเนินการตลอดทั้งปีการศึกษาหรือในช่วง
ระยะเวลา 2-3 ปี การศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามรูปแบบนี้
สามารถแก้ปัญหาได้ รวมท้ังส่งผลต่อคุณภาพด้านผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของ

โรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ด�าเนิน
การวิจัย 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis) การสมัภาษณ์แบบเชงิลกึรปูแบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีนทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็จากสถานศึกษาทัง้ 3 แห่ง ศกึษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครู
ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 9 แห่ง 2) พัฒนารูปแบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรับรองรูปแบบจ�านวน 9 คน 
3) ทดลองรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group 
Posttest Only Design โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัโรงเรยีนวดัทุ่งยายช ีและ
ประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเทคนิคสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) ด้วยการเลือกอย่างเจาะจงผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 24 คน 4) ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
โดยการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จ�านวน 8 คน ด้วยการเลือกอย่างเจาะจง

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ขัน้ข้อก�าหนดท่ัวไป 2) ขัน้นโยบายสิง่แวดล้อม 
3) ขั้นการวางแผน 4) ขั้นการน�าไปปฏิบัติ 5) ขั้นการตรวจสอบ 6) ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผลการประเมิน
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียน 

คำาสำาคัญ: รูปแบบ/ การจัดการสิ่งแวดล้อม/ มาตรฐาน ISO 14001
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Abstract
The purpose of this study was to develop research aims by developing a model for 

environmental Management System by ISO 14001 for schools under the Office of Basic Education 
Commission by using a Mixed method Research . The research consists of four steps 1) analyzed 
baseline data by doing in depth interview from 3 purposive sampling from successful schools 
in ISO 14001 management and using questionnaires to collect circumstance and problem based 
information about ISO 14001 management from the administrators and teachers in the 9 sample 
schools 2) developed model by discussing and inspecting with provided expert persons who are 
taken from purposive sampling to authenticate the model 3) do One Group Posttest Only Design 
experimental practice by using the model in the purposive sampling is Watthungyayshee school 
and evaluated by using Workshop and Focus Group technique among the 24 sampling specialist 
4) Evaluated possibility of the model by using Connoisseurship technique with a selection of 8 
purposive sampling.

The results showed that a model of environmental management development based on ISO 
14001 of schools under the office of basic education commision consists of six steps: 1) General 
Requirements 2) Environmental Policy 3) Planning 4) Implementation 5) Checking 6) Management 
Review the results of evaluating model found that these six step can be applied to use practically 
in schools under the Office of Basic Education Commission

Keywords: Model/ Environmental management standard/ ISO 14001

บทนำา
จากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดย

เฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นปัญหาทีท่กุคนต้อง
ตระหนักและมส่ีวนร่วมในการแก้ไขให้ดขีึน้ เพราะปัญหา
ส่วนใหญ่เกดิจากการขยายตัวของการผลติ กระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประชาชน ทั้งการผลิต การบริโภค บริการ รวมทั้ง
การขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยขาดการวางแผน
และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดจิตส�านึก
ในคุณค่าที่ส�าคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ปัจจัย
เหล่านีก่้อให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อม รวมทัง้มลพษิทางน�า้  
ทางอากาศ กากของเสีย มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ก๊าซพิษ 
และสารอันตรายต่าง ๆ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต (วรรณวิมล ฤกษ์ศิริพงษ์, 2551, หน้า 1) การเริ่ม

ต้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมสามารถ
ท�าได้ง่าย ๆ โดยเริ่มต้นจากครอบครัว สถานศึกษา 
ชมุชนเลก็ๆ แล้วค่อยไปสูส่งัคมท่ีใหญ่ขึน้ (บญุส่ง ไข่เกษ, 
สุธาสินี อั้งสูงเนิน, จิรา แก้วค�า และปัญจ์ปพัชรภร 
บุญพร้อม, 2554, หน้า 31) 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวถ้าหน่วยงานต่างๆ 
น�าระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
(Environmental Management System - EMS) หรอื 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระบบนี้จัดว่าสัมพันธ์
กับองค์กรทุกรูปแบบสามารถใช้เป็นโครงการเพื่อช่วย
ปรับปรงุการกระท�าทีส่่งผลต่อลกัษณะปัญหาสิง่แวดล้อม 
อีกท้ังยังเป็นการด�าเนินงานที่แสดงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมใน
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การป้องกนัมลพษิและปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง (วรรณวิมล 
ฤกษ์ศิริพงษ์, 2551, หน้า 2) 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
อย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ทางการศกึษา จงึเป็นแหล่งรวมของนกัเรยีน คร ูผูป้กครอง 
ชุมชน มห้ีองปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ โรงอาหาร ห้องเรยีน 
ห้องสมุด ห้องสุขา ห้องประชุม บ้านพักครู อาคาร
ต่าง ๆ ท�าให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาขยะมลูฝอย น�า้เสยี และปัญหาอืน่ ๆ  ดงันัน้ถ้าหาก
โรงเรียนไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีแล้ว 
เชื้อโรคต่าง ๆ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต  
ก็จะแพร่กระจายไปมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหาส�าคัญของโรงเรียนจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในสอง
รอบแรกซ่ึงเป็นการประเมินผลจากร่องรอยหลักฐานการ
บริหารจัดการจนเกิดองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับสถานศึกษา 
ความรู ้ในตัวครู นักเรียน ผู ้บริหาร เอกลักษณ์และ
อตัลกัษณ์ของสถานศกึษาทัง้ระบบ พบว่า ผลการประเมนิ
คุณภาพรอบสอง พ.ศ. 2549-2551 มีสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาปฐมวัย สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน เข้ารบัการประเมนิทัง้หมด 20,184 
แห่ง ผ่านการรบัรอง 16,229 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 80.41 
และไม่ผ่านการรับรอง 3,955 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
19.59 ส่วนสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�านวน 15,097 แห่ง มีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรอง 
11,325 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 75.01 ไม่ผ่านการรับรอง 
3,772 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 24.99 โดยมีโรงเรียนที่ผ่าน
ระดับมาตรฐานขั้นต�่า ร้อยละ 76.50 (ศิริลักษณ์ เส็งมี, 
2555, หน้า 3) โดยสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนเป็น
เกณฑ์การประเมินเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้วย ซึ่งแนวโน้มในการประเมินภายนอก รอบ
สามของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นและมีส่วน

สมัพนัธ์กบัการด�าเนนิงานของทกุฝ่าย (ส�านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวถ้าหากโรงเรียนน�า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
มาใช้ในโรงเรียน โดยบูรณาการเข้ากับการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถยก
ระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศกึษา โดยส�านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มีมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 11 
มาตรฐานที่ 13 และมาตรฐานที่ 15 (ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หน้า 11-16)  
ดังนั้นควรศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือ  
ในการพฒันาคณุภาพของโรงเรยีนให้สอดรบักบัมาตรฐาน 
ตวับ่งชี ้ในการประเมนิคณุภาพภายในและภายนอกสถาน
ศกึษาและการจดัการสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนสูม่าตรฐาน 
ISO 14001 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของ
โรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2 .  เพื่ อพัฒนารูปแบบระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เ พ่ือประเมินรูปแบบระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีการวิจัย
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
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ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐาน 
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001  
จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. การศกึษารปูแบบระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนที่ประสบความ
ส�าเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยศึกษา
โรงเรียนจ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรยีน สงักดัส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 แห่ง คือ โรงเรียน
เทคโนโลยีศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานศึกษา  
สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 1 แห่ง คอื 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 1 แห่ง คือ โรงเรยีนอนบุาลกาญจนบุร ีจังหวัด
กาญจนบุรี

2.1 สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) 
จ�านวน 15 คน ดังนี้ 1) ผู้อ�านวยการโรงเรียน แห่งละ 
1 คน รวมจ�านวน 3 คน 2) รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 แห่งละ 1 คน 
รวมจ�านวน 3 คน 3) ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 แห่งละ 
3 คน รวมจ�านวน 9 คน

2.2 วิ เคราะห ์รูปแบบระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จากสถานศึกษา
ทั้ง 3 แห่ง โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis)

3. การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของ

โรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาโรงเรียนท่ีเคยผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO 14001 สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน จ�านวน 9 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามชนดิ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert) จ�านวน 279 คน มีเกณฑ์การคัดเลือก  
คือ โรงเรียนที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ�านวน 9 แห่ง สอบถามผู้อ�านวยการโรงเรียน แห่งละ 
1 คน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน แห่งละ 1 คน และครู
แห่งละ 29 คน รวมจ�านวน 279 คน 

3.1 น�าข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 โรงเรียนมารวบรวมประเด็นจัด
หมวดหมูค่วามสอดคล้องของข้อมลูเพือ่น�ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2 น�าข้อมูลที่จัดประเด็นแล้วมาจัดล�าดับ
ความสอดคล้องของข้อมูลเพื่อน�าข้อมูลมาสร้างเป็น
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนารูปแบบระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของ
โรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อไป

ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของ
โรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ร่างรูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป ขั้นนโยบายสิ่งแวดล้อม ขั้นการ
วางแผน ขั้นการน�าไปปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบ ขั้นการ
ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

2. น�าร่างรูปแบบระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ
จ�านวน 5 คน เพือ่พจิารณาตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา 
(Content Validity) 

3. พัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบรบัรองรปูแบบจ�านวน 9 คน โดยการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 1) นักวิชาการ 
ผู้มีความรู ้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ISO 14001 จ�านวน 3 คน 2) ผู้อ�านวยการโรงเรียนที่มี
ผลงานคณุภาพเชงิประจักษ์ในการจัดการสิง่แวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน หรือได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน 3 คน 3) ผู้มีส่วนในการ
ก�าหนดแนวนโยบายและก�ากับตดิตามคณุภาพการบรหิาร
จัดการโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 3 คน

4. น�าร่างรูปแบบให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 9 คน 
ตรวจสอบรับรอง โดยน�ามาจัดท�าเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Rating Scale) 
ตั้งแต่ 1-5 เรียงล�าดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด แทน
ค่าตวัเลขจาก 1, 2, 3, 4, 5 ตามล�าดบั เพือ่สอบถามระดบั
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องรูปแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สงักดัส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และสร้าง
รูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านักงานคณะกรรมการศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน โดยน�าค�าตอบจากผูเ้ชีย่วชาญทกุคนมาหาค่า
เฉลีย่ (x) และเลอืกประเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองรูปแบบระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ที่ได้ 
จากตอนที่ 2 โดยผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามข้ันตอน 
ดังนี้

1. น�ารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญ 
โดยผ่านการตรวจสอบรับรองรูปแบบมาทดลองด�าเนิน
การใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Posttest 
Only Design โดยการสุ ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยทดลองใช้รูปแบบกับ
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ประเมินผลการทดลองการใช้รูปแบบระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช ้ เทคนิคการประชุมปฏิบั ติการ 
(Workshop) และเทคนิคสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ด้วยการเลือกอย่างเจาะจง 4 กลุ่ม จ�านวน 24 คน ดังนี้ 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัด
ทุ่งยายชี จ�านวน 6 คน 2) คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จ�านวน 6 คน 3) ครู 
โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จ�านวน 6 คน 4) นักเรียน โรงเรียน
วัดทุ่งยายชี จ�านวน 6 คน 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดสัมมนาอิง
ผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship) จ�านวน 8 คน ด้วยการ
เลอืกอย่างเจาะจงจากกลุม่บุคคล ดงันี ้1) ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน จ�านวน 2 คน 2) ผู้บรหิาร
โรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ�านวน 2 คน 3) นักวิชาการผู้มีผลงานจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จ�านวน 2 คน 
4) ผู้มีส่วนในการก�าหนดแนวนโยบายและก�ากับติดตาม
คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2 คน
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ผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 จากการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) โดยศึกษาจาก
เอกสารทีเ่กีย่วกบัแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง
เพื่อศึกษาแนวทางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษารูปแบบระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของ
โรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ISO 14001 โดยสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้บริหารโรงเรียน และครู วิเคราะห์รูปแบบ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
จากโรงเรยีนโรงเรยีนทีป่ระสบความส�าเรจ็ ผ่านการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 14001 และศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยศึกษาโรงเรยีนท่ีเคยผ่านการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 14001 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน จ�านวน 9 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ท (Likert) สรุปได้ประเด็นระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป 2) ขั้นนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 3) ขั้นการวางแผน 4) ขั้นการน�าไปปฏิบัติ 
5) ขั้นการตรวจสอบ 6) ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

2. การพัฒนารูปแบบโดยให ้ผู ้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบรับรองรูปแบบจ�านวน 9 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) พบว่า รูปแบบ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นข้อกำาหนดทั่วไป ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ�านวน 13 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียนผ่าน
การอบรมระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 2) ผู้บริหารโรงเรียนประชุมท�าความเข้าใจต่อ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนก่อนเริ่มด�าเนิน
การเข้าสูม่าตรฐาน ISO 14001 3) ผูบ้รหิารโรงเรยีนชีแ้จง
ให้บคุลากรและนกัเรียนเหน็ประโยชน์ทีจ่ะเกดิร่วมกนัจาก
การเข้าสูร่ะบบการจัดการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 4) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชือ่ม่ันและศรัทธา
ให้กับผู้ร่วมงานในการจะน�าพาโรงเรียนสู่มาตรฐาน ISO 
14001 5) การน�าบคุลากรศกึษาดงูานจากหน่วยงานหรือ
องค์การต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 
6) การจัดท�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 14001 
โดยมคีูม่อืการจดัการสิง่แวดล้อมเป็นแนวทางการบรหิาร
จัดการ 7) การจัดท�าคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีนประกอบด้วย บรบิท
ของโรงเรียน การบริหารคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และเอกสารประกอบ 8) บริบทของโรงเรียน 
ประกอบด้วย ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง และเนื้อที่ ระดับ
การศึกษาที่เปิดสอน บุคลากร ปรัชญาโรงเรียน ค�าขวัญ
โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ บัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือครองเอกสาร ประวัติการแก้ไขเอกสาร นิยามศัพท์ 
9) การบริหารคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม อ�านาจ
หน้าท่ีและความรับผดิชอบ การควบคมุและแจกจ่ายคู่มอื
การจัดการสิ่งแวดล้อม 10) ขอบข่ายระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อมของโรงเรยีนให้ครอบคลมุการด�าเนนิงานของ
บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และครอบคลุม
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พ้ืนทีใ่นโรงเรยีนทัง้หมด 11) ระบบการจัดการสิง่แวดล้อม 
ประกอบด้วย ข้อก�าหนดทั่วไป นโยบายสิ่งแวดล้อม  
การวางแผน การน�าไปปฏบิติั การตรวจสอบ และการทบทวน 
โดยฝ่ายบริหาร 12) โรงเรียนเตรียมความพร้อมในด้าน
งบประมาณและทรัพยากร 13) การประเมินพัฒนา 
ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหารโดยการประชุมคณะ
กรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ข้ันนโยบายส่ิงแวดล้อม ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สงักดั
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน 10 
มาตรฐาน ได้แก่ 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องก�าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้นโยบายบรรลุผลส�าเร็จ 
2) นโยบายสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนสามารถเป็นแนวทาง
การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสู่มาตรฐาน ISO 
14001 ได้ 3) จัดท�านโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์
อักษรแสดงไว้อย่างชัดเจน 4) นโยบายสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนมีความชัดเจนพร้อมท่ีจะให้สาธารณชน
ตรวจสอบได้ 5) ก�าหนดนโยบายสิง่แวดล้อมให้สอดคล้อง
กับบริบทโรงเรียนและเหมาะสมกับการด�าเนินงาน
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 6) การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
ให้นักเรียน บุคลากร รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
และเครือข่ายผู ้ปกครองของโรงเรียน ทราบทุกคน  
7) นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีการถ่ายทอด
ให้นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติได้ 8) การประกาศ
นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และจัดท�าข้อมูลที่
เพียงพอเพื่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายสิ่งแวดล้อม
และให ้ เกิดความร ่วมมือจากชุมชนในการรักษา
สิง่แวดล้อม 9) การน�านโยบายสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนไป
ปฏิบัตจิรงิและอย่างต่อเนือ่ง 10) ประชมุทบทวนนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

3. ขัน้การวางแผน ระบบการจัดการสิง่แวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 

19 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) มีเอกสาร
ข้อมูลเพื่อการศึกษาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 3) จัดท�า
เอกสารเพ่ือระบุถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 4) วิเคราะห์
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน  
5) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือค้นหาและก�าหนด
ประเด็นปัญหาของทุกๆ กิจกรรมในโรงเรียนท่ีอาจส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 6) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ท่ีเด่นชัดหรือส�าคัญถูกน�ามาก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์ 
7) จัดท�าวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะสามารถบรรลุผลตาม
นโยบาย และสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในโรงเรียนด้วย 8) จัดท�าแผนกลยุทธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่างชัดเจน  
9) จดัท�าแผน/โครงการ/กจิกรรม ท่ีแสดงถงึวธิกีารด�าเนนิ
กิจกรรมโดยครอบคลุมทุกปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม รวมถงึอบุตัเิหตแุละภาวะฉกุเฉนิ10) ปรบัปรงุ
หลั กสู ตร โดยการสอดแทรก เนื้ อหาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 สู่การจัดการ
เรียนรู ้ในทุกวิชาและทุกระดับชั้น 11) การวางแผน 
ประกอบด้วย ลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
และข้อก�าหนดอืน่ๆ วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย แผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
12) จดัท�าระเบยีบวธีิปฏบิตัด้ิานกฎหมายและข้อก�าหนด
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 13) น�ากฎหมายและ
ข้อก�าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน 14) รวบรวมข้อกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไข
และท่ีออกใหม่เป็นรูปเล่มไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
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ปฏิบัติงาน 15) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติในการก�าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 16) วัตถุประสงค์และเป้า
หมายทีก่�าหนดต้องสอดคล้องกบันโยบายลกัษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ และสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 17) จัดท�า
ระเบยีบวธิปีฏบิติัในการปรบัปรงุหลกัสตูรสถานศึกษาเพือ่
บรูณาการ ISO 14001 ในการจัดการเรยีนรูท้กุรายวิชาใน
ทกุระดบัชัน้ 19) การประเมนิพฒันาขัน้การวางแผนโดย
ฝ่ายบริหารโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

4. ขั้นการนำาไปปฏิบัติ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ�านวน 25 มาตรฐาน ได้แก่ 1) โรงเรียนควรหรือ
อาจท�าบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 2) ผู้บริหารโรงเรียนจัด
ท�าโครงสร้างระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 3) โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ
สิง่แวดล้อมมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู ้แทน
ฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ
ด�าเนินงานด้านเอกสาร ด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ด้านอบรม/สัมมนา ด้านกฎหมาย ด้านน�้าทิ้ง ด้านขยะ
และของเสีย ด้านความร้อน แสง และเสียง ด้านการ
จัดการปลดปล่อยของเสียสู ่อากาศ ด้านการจัดการ
สารพิษและสารเคมี ด้านอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน และ
ด้านบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 4) ผู้บริหารโรงเรียน
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน 5) โรงเรียนจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อก�าหนด
ขั้นตอนและรายละเอียดรวมทั้งวิธีการในการฝึกอบรม
จิตส�านึกและความสามารถ และประเมินผลการฝึก
อบรมนักเรียนและบุคลากรในการด�าเนินงานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6) โรงเรียนจัดท�าระเบียบวิธี

การปฏิบัติในเรื่อง การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก 
7) แนวทางในการสื่อสาร รณรงค์ และประชาสัมพันธ์
ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน และชุมชน
ภายนอกหรือท้องถิ่นได้รับทราบการด�าเนินงานด้าน
สิง่แวดล้อม นโยบายสิง่แวดล้อม กฎหมายและข้อก�าหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม 8) กระบวนการรับ การจัดท�าเอกสาร
และการตอบรับ การสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องจากภายนอก 
9) มีการตอบรับข ้อร ้องเรียนจากบุคคลภายนอก 
10) โรงเรียนจัดท�ารูปแบบเอกสารระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดท�า
เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 11) เอกสารระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยเอกสาร ได้แก่ 
คูม่อืสิง่แวดล้อม ขัน้ตอนหรือระเบียบวธิปีฏบิตั ิวธิปีฏบิตัิ
งาน และเอกสารสนบัสนนุ 12) การจดัท�ารปูแบบเอกสาร
มีองค์ประกอบ ได้แก่ ช่ือเอกสาร เลขท่ีเอกสาร มีการ
ปรบัปรงุแก้ไข วนั เดอืน ปี ทีม่ผีลบงัคบัใช้ ลายเซน็ผูอ้อก
เอกสาร ลายเซ็นผู้อนุมัติเอกสาร แผ่นที่......ของจ�านวน
แผ่นทั้งหมด 13) โรงเรียนจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
ควบคมุเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการสิง่แวดล้อม ซ่ึง
รวมถึงเอกสารภายในและภายนอก 14) จัดท�าระเบียบ
วิธีปฏิบัติควบคุมเอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้ครอบคลุมถึง การอนุมัติและการจ่ายเอกสาร และ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 15) เอกสารท้ังหมดมี
วันท่ีก�ากับชัดเจนได้แก่ วันท่ีแก้ไข หรือวันท่ีก�าหนด
ใช้เอกสาร 16) จัดเอกสารท้ังหมดเรียงเป็นระเบียบและ
สามารถสืบค้นง่าย 17) โรงเรียนจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติ
ในเรือ่งการควบคุมการปฏบิตักิาร ซึง่สมัพนัธ์กบัประเดน็
ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีค้นพบจากขัน้ตอนการวางแผน โดย
ให้เหมาะสมกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
18) จดัท�าระเบยีบวธิปีฏบิตังิานซึง่ควบคมุการด�าเนนิงาน  
ดังนี้ 1) การจัดการเพื่อลดผลกระทบจากความร้อน 
แสง และเสียง 2) การจัดการปลดปล่อยของเสียสู่อากาศ  
3) การจัดการสารพิษและสารเคมี 4) การจัดการน�้า
ทิ้ง 5) การจัดการขยะและของเสีย 6) การป้องกันและ
รับเหตุฉุกเฉิน 19) โรงเรียนจัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติ
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ในการระบุโอกาสการเกิด และตอบสนองกับอุบัติเหตุ 
และสภาวะการณ์ฉุกเฉิน โดยก�าหนดวิธีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 20) จัดท�าแผนการเตรียมพร้อมและ
ตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน โดยก�าหนด หน้าที่ความ
รับผิดชอบ จัดท�ารายชื่อของผู้รับผิดชอบที่ต้องติดต่อ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงช่องทางที่สามารถติดต่อ
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือวิทยุ
ตดิตามตวั 21) ด�าเนินการฝึกซ้อมแผนการเตรยีมพร้อม  
และตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน โดยการซ้อมและตอบโต้
ภาวะฉกุเฉนิ ปีการศกึษาละ 1 ครัง้ 22) ทบทวนและปรบัปรงุ
แก้ไขแผนการเตรียมพร้อม และตอบสนองในสภาวะ
ฉุกเฉิน โดยการบันทึกการฝึกซ้อมและการประเมินผล 
23) คณะกรรมการด�าเนนิงานด้านบูรณาการสูก่ารจัดการ
เรียนรู ้ จัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้แบบ
บูรณาการ ISO 14001 24) รวบรวมแผนการจัดการ
เรียนรู ้พร้อมเสนอความเห็นและเสนอขออนุมัติต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 25) การประเมินพัฒนาขั้นการน�า
ไปปฏิบัติโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

5. ข้ันการตรวจสอบ ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สงักดั
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 
39 มาตรฐาน ได้แก่ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่ และมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการด�าเนินงานสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์
อักษร 2) ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการกับ
ข้อบกพร่อง การแก้ไข และการยับยั้งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 3) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติในการแก้ไขและ
การป้องกันเพ่ือเป็นแนวทางในการสืบหาสาเหตุที่ท�าให้
เกดิปัญหาด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ และการด�าเนินการแก้ไข
ให้สาเหตุน้ันให้หมดไป และป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าขึ้นอีก  
4) ก�าหนดปฏิทินในการตรวจสอบโครงการ กิจกรรม
ที่ด�าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร 5) วิเคราะห์หา 
สาเหตุที่ เกิดขึ้น โดยคณะด�าเนินงานที่รับผิดชอบ  
6) ผูร้บัผดิชอบรายงานผลการแก้ไขป้องกนัให้ผูบ้งัคับบญัชา 

ท่ีเกี่ยวข้องทราบทุกปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยออกใบร้องขอ
ให้ผูท่ี้มหีน้าท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 
ค้นหาสาเหตุ และด�าเนนิการแก้ไข/ป้องกนัปัญหาท่ีเกดิขึน้  
(Corrective Action Request/Report, CAR)  
7) หากเกิดมลพิษหรือผลกระทบส่งผลต่อชุมชน หรือ
สิ่งแวดล้อมให้รายงานผลการแก้ไขและป้องกันต่อ
ผู ้แทนฝ่ายบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมทราบทันที 
8) การแก้ไขด�าเนินการใดๆ จะต้องมีบันทึกผลการ
แก้ไข รวมทั้งหลักฐานการแก้ไขไว้ในเอกสารทุกครั้ง 
9) การติดตามผล กรณีที่มีการออก CAR แต่ไม่มี
การด�าเนินการแก้ไข และป้องกันอย่างเหมาะสม และ
ทันเวลา ผู้ที่ออก CAR สามารถน�า CAR ดังกล่าวเสนอ
ต่อผู้แทนฝ่ายบริหาร เพื่อด�าเนินการผลักดันให้เกิดการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที 10) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การตรวจติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คณุลกัษณะของกจิกรรมในการปฏบิตั ิ11) มกีารสอบเทยีบ 
และบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอืท่ีใช้ในการตรวจตดิตามระเบยีบ
วิธีปฏิบัติที่ก�าหนด 12) มีการตรวจติดตามและตรวจ
วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดในแผน 
13) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และ
การปฏบิตักิารแก้ไขป้องกนั 14) จดัให้มกีารเกบ็รวบรวม
ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม 15) วิเคราะห์ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม 
16) จัดให้มกีารประชุม ผูแ้ทนฝ่ายบริหารและประธานคณะ
ด�าเนนิงานต่าง ๆ  ทีร่บัผดิชอบและทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเพือ่
รบัทราบปัญหา 17) ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารสัง่การให้มกีารแก้ไข
หรอืป้องกนัปัญหา 18) คณะด�าเนนิงานทีร่บัผดิชอบหรอื
มส่ีวนเกีย่วข้องด�าเนนิการวเิคราะห์หาสาเหตโุดยร่วมปรกึษากบั
ฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง 19) คณะด�าเนนิงานท่ีรับผิดชอบ ก�าหนด
มาตรการวิธแีก้ไขและป้องกนั แล้วส่งให้ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร
พิจารณา ถ้าผู้แทนฝ่ายบริหารเห็นด้วยให้ด�าเนินการ
แก้ไข ถ้าไม่เห็นด้วยจะส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
หาสาเหตุใหม่ 20) คณะด�าเนินงานที่รับผิดชอบรายงาน
ผลโดยเขียนระบุผลการแก้ไขและป้องกันส่งผู้แทนฝ่าย
บริหารลงชื่ออนุมัติ 21) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การควบคุมบันทึกสิ่งแวดล้อมท่ีใช้อยู่ให้เป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ 22) จัดท�าบัญชีรายชื่อบันทึกคุณภาพ
สิง่แวดล้อม 23) ก�าหนดการจัดหมวดหมู ่และจัดท�าดชันี
อ้างองิตามความเหมาะสมเพือ่สะดวกต่อการจัดเกบ็และ
น�ามาใช้ 24) ก�าหนดอายุ การจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ 
สถานที่จัดเก็บ และผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ พร้อมทั้ง 
บันทึกไว้ในบัญชีรายช่ือบันทึกคุณภาพ 25) ก�าหนด
เวลาและวิธีในการท�าลาย บันทึกคุณภาพตามประเภท
ของบันทึกคุณภาพ 26) จัดท�าระเบียบวิธีปฏิบัติใน
การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน  
27) ผู้แทนฝ่ายบริหาร พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจติดตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมด้านการตรวจประเมิน 28) คณะตรวจ
ติดตามจัดท�าแผนการตรวจติดตามและตารางการตรวจ
ติดตามแจ้งให้ฝ่ายบริหารและคณะด�าเนินงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องทราบ 29) บันทึกผลการตรวจติดตามระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ถ้าพบข้อบกพร่อง หรือ ไม่เป็น
ไปตามข้อก�าหนด ISO 14001 ผูต้รวจประเมนิต้องออก  
“ใบร้องขอ” 30) สรปุผลการตรวจตดิตาม เสนอฝ่ายบรหิาร
และแจ้งผู้เกีย่วข้องทราบ เพือ่พจิารณาทบทวนระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและก�าหนดแนวทาง
ด�าเนนิการทีเ่หมาะสมต่อไป 31) จัดท�าระเบยีบวิธปีฏบิตัิ
ในการนิเทศการบูรณาการ ISO 14001 สู่การจัดการ
เรยีนรูแ้บบกลัยาณมติร 32) คณะกรรมการด�าเนนิงานด้าน
บรูณาการสูก่ารจดัการเรยีนรูม้อบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบแก่คณะกรรมการนเิทศแบบกัลยาณมติร
ให้ผู้บริหารอนุมัติ 33) ชี้แจงท�าความเข้าใจในระบบการ
นเิทศแบบกลัยาณมติรแก่คณะกรรมการนิเทศและคณะครู
ทกุคนทราบ 34) ครทูกุคนต้องได้รบัการนเิทศอย่างน้อย  
2 ครั้งต่อคนต่อภาคเรียน 35) จัดท�าปฏิทินการนิเทศ 
36) บันทึกผลการนิเทศทุกครั้งและผู้นิเทศแจ้งให้ครู
ทราบหากพบข้อบกพร่อง 37) ประเมินการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยให้นักเรยีนประเมนิคร ูและให้ครูประเมนิตนเอง 
38) สรปุผลการนเิทศเสนอฝ่ายบริหารและแจ้งผูเ้ก่ียวข้อง
ทราบ เพื่อพิจารณาทบทวนการบูรณาการ ISO 14001  
สู ่การจัดการเรียนรู ้และก�าหนดแนวทางด�าเนินการท่ี

เหมาะสมต่อไป 39) การประเมนิพฒันาขัน้การตรวจสอบ
โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

6. ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 18 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
โรงเรียนแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบประชุมทบทวน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ก�าหนดแผน ปฏิทิน 
เพื่อประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 3) ผู้บริหารโรงเรียน
มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 4) การก�าหนด
วาระการประชุม 5) การด�าเนินการประชุมระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 6) การรายงานการประชุม 
7) การตดิตามผลการปฏบิตังิานตามรายงานการประชมุ 
8) การเก็บรักษารายงานการประชุม 9) จัดท�าระเบียบ
วิธีปฏิบัติทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 10) พิจารณาทบทวน
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรยีน 11) ทบทวนผลการด�าเนนิงานระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา พร้อมการแก้ไข และป้องกัน  
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 12) ผลการตรวจติดตาม
ภายใน 13) การปฏิบัติการแก้ไขป้องกัน เพื่อให้แน่ใจ
ว่า การแก้ไขป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิล 14) ทบทวนหลกัสตูรบรูณาการ ISO 14001 
สู่การจัดการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา 15) ขอการตัดสินใจ 
จากท่ีประชุม เมื่อมีปัญหาท่ียังแก้ไขป้องกันไม่ได้ 
16) การน�าผลประชุมทบทวนแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 17) น�าผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารของ
โรงเรยีนไปพฒันาแผนกลยุทธ์การจดัการสิง่แวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 อย่างสม�่าเสมอ 18) การประเมิน
พัฒนาขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหารโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3. ผลการทดลองรูปแบบระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้
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จากผู้เชี่ยวชาญ โดยผ่านการตรวจสอบรับรองรูปแบบ
มาทดลองด�าเนินการใช้แบบแผนการทดลองแบบ One 
Group Posttest Only Design โดยการสุม่กลุม่ตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทดลองใช้
รูปแบบกับโรงเรียนวัดทุ่งยายชี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 สงักัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินผลการ
ทดลองการใช้รูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการ
ประชุมปฏิบัติการ (Workshop) และเทคนิคสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ด้วยการเลือกอย่างเจาะจง พบว่า 
รูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนาและน�า
มาทดลองใช้มีความเหมาะสมทุกขั้นตอน 

4. ผลประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
ของ โร ง เรี ยน  สั งกั ดส� านั ก ง านคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) พบว่า รูปแบบระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนามีความเหมาะสมทุกขั้นตอน
และสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติในสถานศึกษาได้

อภิปรายผล
รูปแบบระบบการจัดการส่ิงแวดล ้อมตาม

มาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักัดส�านกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดจากการพัฒนาและ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญตามกระบวนการในการวิจัย
ครัง้นีป้ระกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ ขัน้ข้อก�าหนดทัว่ไป ขัน้
นโยบายสิง่แวดล้อม ขัน้การวางแผน ขัน้การน�าไปปฏิบตัิ 
ข้ันการตรวจสอบ และขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  

โดยมี ร ายละ เ อียดการด� า เนินการ ท่ีค ้นพบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1. ขั้นข้อก�าหนดทั่วไป จากการวิจัยพบว่า 
เป็นการศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจต่อระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนก่อนเร่ิมด�าเนินการเข้าสู่ระบบ 
ผู้บริหารโรงเรียนควรผ่านการอบรมระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เนือ่งจากผูบ้รหิาร
ถอืว่ามคีวามส�าคญัท่ีสุดในการน�าระบบการบริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในโรงเรียน 
จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคณุภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ พัฒนาครู
ให้มคีวามรูใ้หม่ และพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการใหม่  
โดยการน�าระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์
ใช้ในโรงเรียน สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) ท่ีต้องการให้ผู้บริหาร
โรงเรียนน�านโยบายปฏริปูการศกึษาทรรศวรรษที ่2 ทีเ่น้น
พัฒนาคณุภาพคนไทยยคุใหม่ พัฒนาคณุภาพสถานศกึษา
และแหล่งเรยีนรูใ้หม่ และการบรหิารจดัการใหม่ ไปปฏบิตัิ 

2. ข้ันนโยบายสิ่งแวดล้อม จากการวิจัยพบว่า 
เป็นการก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริหารสูงสุด
ของโรงเรยีนตามความเหมาะสม เนือ่งจากแสดงถงึความ
มุ่งมั่นที่จะด�าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
และควรเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับ
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2555)  
ที่กล่าวว่า ผู้บริหารสูงสุดขององค์การจะต้อง ก�าหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มั่นใจว่า 1) เหมาะสม
กับขนาดปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์
และบริการขององค์การ 2) ความมุ ่งมั่นที่จะแก้ไข
ปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเพื่อป้องกัน
มลพิษ 3) ความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานตามข้อกฎหมาย  
กฎระเบียบข้อก�าหนดต่าง ๆ  4) ก�าหนดกรอบในการจัด
ตัง้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม 5) ก�าหนด
นโยบายมีลายลักษณ์อักษร มีการน�าไปปฏิบัติจริง และ
กระท�าอย่างสม�่าเสมอ พร้อมอธิบายหรือสื่อให้บุคลากร
เข้าใจ 6) มีพร้อมไว้ส�าหรับตรวจสอบอยู่เสมอ 
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3. ข้ันการวางแผน จากการวิจัยพบว ่ า 
เป ็นกระบวนการจัดการสิ่งแวดล ้อมตามนโยบาย
สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนก�าหนดขึ้น โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเป็นการกระจายอ�านาจการตัดสินใจวางแผน
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและท�าให้เกิดความเข้าใจใน
การน�าแผนไปปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2555) ที่กล่าวถึงหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมท่ีส�าคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่มุ ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
องค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน การกระจายอ�านาจที่ยึดหลักการพื้นที่ หน้าที่ และ
การมีส่วนร่วม 

4. ข้ันการน�าไปปฏิบัติ จากการวิจัยพบว่า 
เป็นการน�าแผนงานไปใช้อย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 
การให้ความส�าคัญต่อบุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001 โดย
ผู ้บริหารโรงเรียนจัดท�าโครงสร้างระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้อง
กับสยาม อรุณศรีมรกต (2551) ที่กล่าวว่า ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 เป็น
ระบบการบริหารงานเช่นเดียวกับการบริหารธุรกิจและ
การบริหารงานโดยทั่วไป โดยมีโครงสร้างขององค์การ 
ความรับผิดชอบในการท�างาน ขั้นตอนกระบวนการ 
ทรัพยากร การก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์การ
นั้น ๆ ไปปฏิบัติ โดยมุ่งที่จะปรับปรุงผลการด�าเนินงาน
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5. ข้ันการตรวจสอบ จากการวิจัยพบว่า เป็นการ
วัดค่า ติดตามผลและการประเมินผล รวมทั้งการ
แก้ไขกิจกรรมส�าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเป็นการยืนยันความถูกต้อง สอดคล้องกับ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ที่กล่าวว่า เพื่อ

ให้การจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบและ
แก้ไข และการด�าเนินระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  
ควรประกอบด้วยข้อก�าหนดต่างๆ ดังนี้ 1) การเฝ้าระวัง 
และวัดผล 2) จัดท�าระเบียบวิธีปฎิบัติเพ่ือควบคุมการ
บันทึกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังผลการตรวจติดตามและทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management System Audit) 
เพื่อยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีก�าหนดไว้ และตรวจสอบระบบเพ่ือหา
โอกาสในการปรับปรุง จ�าเป็นต้องมีกลไกของการตรวจ
ติดตามอย่างมีระบบและมีข้อก�าหนดเวลาที่ชัดเจน 

6. ขั้นการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จากการวิจัย 
พบว่า เป็นการทบทวนกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามช่วงเวลาท่ีก�าหนดไว้ เพ่ือท่ีจะท�าให้มั่นใจว ่า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ยังคงมีความเหมาะสม 
ความพอเพียง สอดคล้องกับมนตรี พงษ์ธานี (2549) 
กล่าวว่า การทบทวนการด�าเนินงานท่ีผ่านมาโดยระดับ
บริหาร โดยเปรียบเทียบกับนโยบาย วัตถุประสงค์ 
ทบทวนเป้าหมายที่วางไว้และปรับปรุงการด�าเนินงานให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบส�าคัญของขั้นการ
ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
1. โรงเรียนควรมีการน�าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ

ในสถานศกึษา เพ่ือจดัระบบบริหารจดัการและการจดัการ
เรยีนการสอนให้พร้อมรบัการประเมนิคณุภาพภายในและ
ภายนอกตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

2. โรงเรียนควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการด�าเนิน
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
แบบบรูณาการระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO 14001 ให้กับคณะครูในโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรยีน สงักดัส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบระบบ
การจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาและ
สังกัดหน่วยงานอื่น
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รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ*

Budgeting and Asset Management Model to Secondary School 

Level Toward Excellence

เบญจา ศิริผล** 

ดร.ธร สุนทรายุทธ***

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

งบประมาณและสินทรัพย์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) ในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการศึกษาพหุลักษณะเพ่ือหา
ฉันทามติ (MACR) ในการหาความเหมาะสมของรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า 
ประเทศไทยใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ กระบวนการงบประมาณที่น�ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ส�าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในคร้ังนี้ใช้
กระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนที่ส�าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
และจัดท�างบประมาณ พบแนวทางในการปฏิบัติ 23 ข้อ 2) การอนุมัติงบประมาณ พบแนวทางในการปฏิบัติ 7 ข้อ 
3) การบริหารงบประมาณ พบแนวทางในการปฏิบัติ 43 ข้อ และ 4) การติดตามประเมินผล พบแนวทางในการ
ปฏบิตั ิ14 ข้อ รปูแบบทีไ่ด้มคีณุสมบัตขิองความเป็นองค์กรทีเ่ป็นเลศิ แนวทางทีส่�าคญัคอื จะต้องมกีารบรหิารรายได้ 
คิดค�านวณต้นทุนทุกขั้นตอน สร้างความหลากหลายในการเข้าถึงสินค้าหรือบริหาร เพื่อลดการผูกขาด แยกภารกิจ 
ประจ�ากับภารกิจตามนโยบายหลักของต้นสังกัดให้ชัดเจนและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกัน ลดการระดมทุน  
ลดการใช้ดุลยพินิจ บริหารด้วยความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีเหตุผล มีแผนงานบ�ารุงรักษาสินทรัพย์ให้
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ มกีารตรวจสอบภายใน ในเชงิรกุและเชงิสร้างสรรค์ รายงานผลการด�าเนนิงานด้วยรปูแบบท่ีง่าย
ต่อการเข้าใจ นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติและยึดตามกฎระเบียบที่ราชการก�าหนดอย่างเคร่งครัด แนวทางในการบริหาร
งบประมาณของสถานศกึษาในรปูแบบการบรหิารงบประมาณและสนิทรัพย์ของสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา สู่ความ
เป็นเลิศ ทั้ง 86 ประการได้รับการยืนยันความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จากโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จด้านการบริหารจัดการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

คำาสำาคัญ: การบริหารงบประมาณ/ สินทรัพย์/ โรงเรียนมัธยมศึกษา/ ความเป็นเลิศ
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Abstract
The purposes of this research were to develop and suitability check budgeting and asset 

management model to secondary school level toward excellence. This research is qualitative research 
by EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) method .The way to develop model and find multi 
attribute consensus reaching (MACR) for suitability model. The results of this research revealed as 
follows: 1) The study of principle, concept and theory in budgeting and asset management model 
to secondary school level, Ministry of Education founded that Thailand use strategic performance 
based budgeting system (SPBBS). The usage of budgeting procedure way for develop budgeting 
and asset management model to secondary school level is strategic performance based budgeting 
system. It has 4 important processes as follows: 1) Plan and Budget Administration has 23 ways. 
2) Budgeting approval has 7 ways 3) Budget Administration has 43 ways 4) Follow up and 
Evaluation has 14 ways .The model of excellence organization must have revenue management, cost 
management , diversity way to access in goods or administration for reduce monopoly, separation 
clearly between routine work and major policy work ,built up connectivity each other, reduce 
funding, reduce discretion, clear, transparency, accountability , asset maintenance , proactive and 
creative internal auditing , operation report in easy comprehension and obey the rule strictly. 2. 
The guideline of school budget administration in budget and asset administration to secondary 
school level toward excellence all 86 items. It get feasibility confirmation from school administrator, 
operation officer from succeed secondary school in administration management.

Keywords: Budget Administration/ Asset/ Secondary school/ Excellence

บทนำา
งบประมาณเปรียบเสมือนเช้ือเพลิงส�าหรับการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร เวิร์ดแบงค์ (2010) 
ได้กล่าวว่า การบริหารค่าใช้ภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพ
จะส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริการขั้นพื้นฐานในด้าน
ต่าง ๆ ผู้วิจัยมีความสนใจในการที่จะพัฒนารูปแบบการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งพบว่าปัญหาด้านการ
บริหารงบประมาณสามารถแบ่งออกได้เป็น ปัญหาระดับ
ตัวบุคคล วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหาร 
ความรูค้วามเข้าใจของตวัผูป้ฏบิตังิาน ไม่ให้ความส�าคญั
กับการวางแผนและเชื่อมโยงแผนงาน ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้บริหารระดับนโยบายต้องการผลักดันแต่สิ่งที่ต้องการ
ให้บรรลุผลแต่ขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

กระบวนการจดัท�างบประมาณรายจ่ายและไมไ่ด้ให้ความ
ส�าคญัปล่อยให้เป็นภารกจิประจ�า ผูป้ฏบิตัใิห้ความส�าคญั
กบัการได้มาของงบประมาณเพือ่น�าไปปฏบิตัติามภารกิจ
มากกว่าการติดตามประเมินผล โดยส่วนใหญ่จะใช้ตัว
งบประมาณเป็นตัวตั้งในการริเริ่มเพื่อวางแผนจัดท�า
โครงการ หรือก็คือมุ่งรายจ่ายมากกว่าความส�าเร็จของ
เป้าหมาย และปัญหาระดับหน่วยงาน คือ ยึดติดกับ 
รูปแบบเดิม ๆ ยังคงเป็นแบบต่างคนต่างท�า ท�าให้ไม่
สามารถแปลงเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติไปสู ่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท�าค�าขอ
งบประมาณจะใช้ความเดือดร้อนและความไม่คล่องตัว
ในการปฏิบัติงานเป็นตัวตั้ง ไม่ค�านึงถึงประสิทธิภาพ
ภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ ไม่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการ
บ�ารุงรักษาที่ชัดเจน แล้วเราควรจะท�าอย่างไร ควรจะมี
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รูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของโรงเรียน
อย่างไรเพื่อให้ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในขณะที่ให้บริหาร
นักเรียนได้ดีที่สุด

วัตถุประสงค ์ ในการวิ จัย เ พ่ือพัฒนาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สู ่ความเป็นเลิศ ขอบเขตในการวิจัย ด ้านเนื้อหา 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ์ที่ได้
มีการเผยแพร่ด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกชนิด ขอบเขตพื้นท่ี 
งานวิจัยน้ีเลือกศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ขอบเขตประชากร คือ โรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และกลุ่มนักวิชาการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดเรื่อง
กระบวนการบริหารงบประมาณของส�านักงบประมาณ 
4 ข้ันตอน คือการวางแผนและการจัดท�างบประมาณ 
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณและ 
การติดตามประเมินผล โดยใช้ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์
การศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ด้านการศึกษาทั้งในเชิง
สภาพความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง พฤติกรรม 
ผลการด�าเนินงาน (Positive analysis) และศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหา (Normative analysis) ทฤษฎี
หน่วยผลติ (Theory of the firm) ภายใต้ทฤษฎนีีพ้จิารณา
สถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนหน่วยผลิตหรือบริษัท
ที่ท�าหน้าที่ขายบริการด้านการศึกษา นักเรียนนักศึกษา
เปรียบเสมือนวัตถุดิบที่เข้ามาในโรงงานคือสถาบันการ
ศกึษา ทัง้นี้สถาบนัการศกึษาจะผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งทางด้านปริมาณ
และคณุภาพ ประเดน็การวิเคราะห์จึงมุง่เน้นในการอธบิาย
และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Allocation of resources) การบริหาร
สินทรัพย์ในสถานศึกษา ใช้แนวคิดการบริหารสินทรัพย์
ตามวฎัจกัรสินทรพัย์ของเนชัน่แนล ทรทีเชอรี ่(National 

treasure) ประกอบด้วย 1) การวางแผนก�าหนด
ความต้องการ (Planning) 2) การจัดซ้ือเพื่อให้ได้มา 
(Acquisition) การใช้งานของสินทรัพย์ (Operation) 
การซ่อมแซมและการบ�ารุงรักษา (Maintenance) และ
การก�าจัดหรือจ�าหน่าย (Disposal) ภายใต้ระบบการ
บรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ใน
ทฤษฎีระบบ (Systems theory) ของ Katz and Kahn 
(1978) และใช้แนวคิดนักบริหารกับมิติการจัดการของ 
Peters and Waterman (1980) ในหนังสือ เพื่อสร้าง
การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 8 ประการ ได้แก่ 
1) การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ (Bias for action) 2) การมี 
ความใกล้ชิดกับลูกค้า (Close to the customer) 
3) การให้ความอิสระในการท�างานและสร้างความรู้สกึเป็น
เจ้าของกิจการ (Autonomy and entrepreneurship) 
4) การเพิ่มผลผลิตโดยพนักงาน (Productivity 
through people) 5) การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและ
การใช้ค่านิยมเป็นแรงผลักดัน (Hands-on and value 
driven) 6) การท�าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (Stick 
to the knitting) 7) การมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้
พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Simple form and lean 
staff) และ 8) การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน 
(Simultaneous loose tight properties) 

วิธีการวิจัย ขั้นที่ 1 คือศึกษากฎหมาย นโยบาย 
แนวคดิ ทฤษฎ ีวเิคราะห์และสงัเคราะห์เอกสารทีเ่กีย่วข้อง
กบัการบริหารงบประมาณและสนิทรัพย์ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ขั้นที่ 2 คือการสร้างร่าง
รูปแบบการบริหารงบประมาณโดยใช้เทคนิค EDFR 
ด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด หลังจากนั้นคือ น�าข้อค้นพบที่ได้จาก
การสัมภาษณ์รอบแรกมาท�าเป็นแบบสอบถามและส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง ในขั้นนี้ประชากร
ได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน 6 ท่าน เจ้าหน้าทีง่บประมาณและ
พัสดุ 5 และนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน  
อีก 8 ท่าน รวมเป็น 19 ท่าน ขั้นที่ 3 น�าข้อค้นพบที่
ได้รับการยืนยันจากกลุ่มประชากรมาสังเคราะห์สร้าง



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557226

แบบจ�าลองรูปแบบฯ ขั้นท่ี 4 น�าร่างรูปแบบที่ได้มาหา
ฉันทามติแบบพหุลักษณ์เพื่อหาความเหมาะสมของ
รปูแบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละ 4 คน ประกอบด้วย  
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบรหิารงบประมาณและสนิทรพัย์ กลุม่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน และคณะ
กรรมการสถานศึกษา ขั้นที่ 5 ขั้นของการศึกษาความ
เป็นไปได้ของรปูแบบ โดยการส่งแบบสอบถามให้ผูบ้รหิาร
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นใน
ระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และข้ันสุดท้ายคือ
การสรปุรปูแบบการบรหิารงบประมาณและสนิทรพัย์ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ สถิติที่ใช้คือ 
วดัจากค่ามธัยฐาน ทีจ่ะต้องสูงกว่า 2.50 ค่าพสิยัระหว่าง
คลอไทล์ไม่มากกว่า 1.50 ค่าความโด่งไม่เป็นลบ และ
ค่าเฉลี่ยในเรื่องของความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจะต้อง
สูงเกินกว่า 90%

สรุปผลการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
คือ งบประมาณ คือเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ 
คือแผนการใช้เงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สินทรัพย์ คือ
ทรัพย์สนิทีม่สีทิธคิรอบครองทัง้ท่ีมตีวัตนัและไม่มตัีวตน 
และส่วนสุดท้ายคือการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
คือ งานการเงิน การจัดการค่าใช้จ่าย การควบคุมการ
ด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมถึง
งานบัญชี เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานโดยจากการ
วิจัย พบว่า โครงสร้างของงบประมาณ แบ่งออกเป็น
รายได้ รายจ่าย และบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายได้ มีในส่วนของเงินงบประมาณเพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย
ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ�า ค่าจ้างชั่วคราว 
ค่าตอบแทนใช้สอยวสัดคุ่าสาธารณปูโภค ค่าครภุณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น เงินนอก
งบประมาณเป็นเงนิทีไ่ด้รบัการยกเว้นไม่ต้องน�าส่งเป็นราย
ได้แผ่นดิน และเงินที่ไม่ใช่รายจ่ายประจ�าปี ประกอบด้วย  
เงินบ�ารุงการศึกษา, เงินบริจาค และรายได้ประเภทอื่น  
ค่าใช้จ่ายหลกัของสถานศึกษา หลกั ๆ  มค่ีาใช้จ่ายรายหวั 

ค่าใช้จ่ายเพื่อเด็กยากจน ค่าใช้จ่ายเพื่ออาหารกลางวัน 
และกรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของเงินรายได้ที่มี
การระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน เช่น งบก่อสร้าง เงินบริจาค
ที่มีการระบุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์เป็นเรื่องที่มีการ
ก�าหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเร่ือง
ของการจัดการเพื่อให้ได้มาและก�าจัดทรัพย์สินนั้น ๆ 
แต่ในเร่ืองของการใช้งานการดูแลรักษายังไม่ได้รับการ
ใส่ใจเท่าที่ควร

ระบบงบประมาณแบบมุ ่งเน ้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (SPBBS) ท่ีมีแนวคิดและหลักการส�าคัญ 
3 เรื่อง คือ 1) การปรับปรุงให้รัฐบาลสามารถใช้วิธีการ
และกระบวนการงบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดผลส�าเร็จตามนโยบาย และให้เห็นผล
ที่ประชาชนได้รับจากนโยบายนั้น 2) การมุ่งเน้นให้
เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค�านึงถึงความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 3) การมอบความ
คล่องตัวในการจัดท�าและบริหารงบประมาณให้กับ
ผู้ปฏิบัติ (Devolution) ขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติก็
ต้องมีความรับผิดชอบ (Accountability) ในการน�า
งบประมาณไปใช้ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์และ
สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน โดยผ่านระบบ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลทางการเงินที่รวดเร็ว 
ทันสมัย แนวทางอันเป็นรูปแบบของการปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศให้กับการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามกระบวนการ
งบประมาณ 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ

1. การวางแผนและจัดท�างบประมาณ จากผล
การศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์ของสถานศึกษา พบรูปแบบท่ีเป็นแนวทาง
ส�าหรับการวางแผนและจัดท�างบประมาณท่ีเหมาะสม
ทั้งหมด 23 ประเด็น ในแต่ละประเด็นนั้น แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คอื การวางแผนรายได้ การวางแผนบรหิารรายได้ 
หรือวางแผนการใช้จ่าย และการจัดท�างบประมาณ ท้ัง 
3 ส่วนนี้มีความเป็นวัฏจักรในขั้นที่ 1 ของกระบวนการ
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งบประมาณ ไม่สามารถที่จะตัดหรือลดส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกไปได้ ในแต่ละส่วนมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1.1 การก�าหนดรายได้ ของสถานศึกษานั้น  
ตามโครงสร้างของรายได้แล้วสถานศึกษาจะได้รับเงิน
จากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุน รายได้นอกงบประมาณ 
เช่น รายได้จากการบริจาค เงินผิดนัดสัญญา เป็นต้น 
หากสถานศึกษาพิจารณาถึงค่าใช้จ ่ายและรายได้ท่ี
จะได้รับแล้ว อาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องระดมทุน  
การระดมทุนจะต้องยึดหลักความจ�าเป็นต้องใช้ และ
เป็นไปตามต้องการที่เพียงพอกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่ดี ไม่ควร
อยู ่บนพื้นฐานของการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือระดมทรัพยากรแบบท�าตามผู้อื่นที่ท�าแล้วประสบ
ความส�าเร็จ แต่จะต้องมีระบบการคิดที่มีกระบวนการ
วางแผนที่รอบคอบ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ความรับผิดชอบ ที่ส�าคัญจะต้องถือเป็นงานในความ
รับผิดชอบที่มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ระดมทรัพยากรประเภท การระดมเงินทุนเพื่อการศึกษา  
ถือเป็นเรื่องที่สามารถตั้งเป้าหมายการรับบริจาคได้
ง่ายและสามารถใช้ระยะเวลาในการระดมทุนน้ีได้อย่าง
ต่อเนือ่ง ดงันัน้ เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ีผู้บรหิารสถานศกึษาจ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้อง
ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมและด�าเนินการการระดมทุน
ด้วยวิธีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน
ศึกษาและน�าทรัพยากรที่ได้มานั้นน�ามาจัดสรรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

1.2 การวางแผน ถือเป็นหัวใจหลักของ
การบริหารจัดการงบประมาณ โดยเฉพาะการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นบวนการในการก�าหนดทิศทาง
หรือเป้าหมายขององค์กรก่อนการวางแผนจะต้องมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและประเมิน
สภาพภายในของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) วิเคราะห์ความ
จ�าเป็นความต้องการของนักเรียน จัดท�าแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษาโดยการใช้การมีส่วนร่วมจากชุมชน 

ครู ผู้ปกครองในรูปแบบของสถานศึกษา ในการจัดท�า 
แผนกลยุทธ์จะต้องมีการแสดง พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
เป ้าประสงค ์และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ในการก�าหนด
แผนกลยุทธ์นั้นให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วย
งานต้นสังกัด ในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ควรจะต้อง
พิจารณาถึงต้นทุน และความคุ้มค่าของผลผลิตด้วย 
ในการวางแผนและการบริหารงบประมาณจะต้องอาศัย
กระบวนการในการตัดสินใจที่มีคุณภาพและยึดหลัก
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้แล้วในการ
วางแผนงบประมาณสู่ความเป็นเลิศน้ัน ยังจะต้องให้
ความส�าคญักบัการจดัท�าแผนเชงิกลยทุธ์ทีเ่ป็นระบบและ
เป็นกระบวนการท่ีมีความชัดเจนทุกขั้นตอน สามารถ
ท�าซ�้าได้ วัดผลได้และมีกระบวนการของการพัฒนา
ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง การจดัท�าแผนทีม่ทีศิทางเดยีวกนั
และมีการบูรณาการการเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติ การน�าแผนไปปฏิบัติและระบบปฏิบัติการ 
ตามหลักการติดตามประเมินผลด้วยเครื่องมือ PART 

ในการวางแผนเป็นเรื่องของการก�าหนดความ
ต้องการ วิธีการด�าเนินการและคาดหมาย ผลการ
ด�าเนนิการในอนาคต โดยใช้หลกัวชิาการ เหตผุล มข้ีอมลู
ตัวเลขประกอบ มีการเสนอปัญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะ
มาถงึเป้าหมายข้างหน้าได้ ท�าให้ผูป้ฏบิตัรู้ิได้ว่าจะท�าอะไร 
ท่ีไหนเมื่อใด กับใครท�าอย่างไรและท�าเพ่ืออะไรได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งน�าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและ
ได้ผล ซึ่ง Koontz and O’Donnell (1968) กล่าวไว้ว่า  
“ถ้าหากปราศจากการวางแผนแล้ว การตัดสินใจและ
การกระท�ามักจะเป็นไปตามยถากรรม” การวางแผน
จะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในการบริหารงานซึ่ง 
Johnson, Kast, and Rosenzweig (1967) เคยกล่าว
ไว้ว่า “การวางแผนเปรียบเสมือนยานพาหนะท่ีน�าไปสู่
การเปลีย่นแปลงอย่างมรีะบบ หากปราศจากการวางแผน
ระบบก็ไม่สามารถเปลี่ยนและปรับตัวให้เข้ากับอิทธิพล
ของสิง่แวดล้อมทีแ่ตกต่างกนัออกไปได้” การวางแผนจงึ
เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อการบรหิารงานอย่างยิง่ เพราะ การ
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วางแผนจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการได้ 
อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ของวัตถุประสงค์ขององค์การในประการส�าคัญ

1.3 การวางแผนจัดท�างบประมาณ สถาน
ศึกษาควรมีการวางแผนการประมาณการล่วงหน้า  
3 ปี ที่มีความครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบ
ประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา ในการประมาณการ
ล่วงหน้า 3 ปี ต้องยึดหลักการประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่มีผลโดยตรงต่อ
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ในการประมาณการจะต้อง
ด้วยหลกัการการใช้โรงเรยีนเป็นหลกัเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของโรงเรียนโดยเฉพาะความต้องการ
ของผู้เรียน และในการประมาณการต้นทุนจะต้องใช้
ข้อมูลของปีก่อน ปีปัจจุบัน และข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
มาประกอบการพิจารณา มีการสร้างและประเมินทาง
เลือกที่หลากหลายเพื่อเลือกใช้ทางเลือกที่มีต้นทุนที่ต�่า
กว่าแต่ให้ผลตอบแทนเท่ากัน น�าแผนกลยุทธ์มาใช้ใน
การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปี มีการควบคุมติดตาม
และประเมินผลของแผนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ และน�า
ผลการประเมินมาพิจารณาน�าไปแก้ไขปรับปรุงในการ
จัดท�างบประมาณปีถัดไป ส่วนเรื่องของเกณฑ์ในการ
จัดสรรนั้น จะต้องยึดหลักความต้องการหรือค่าใช้จ่าย
ที่อาจเกิดขึ้นจริง โดยมีการค้นคว้าและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�างบ
ประมาณ ต้องมีการเชื่อมโยงต้นทุนสู่ผลผลิตและมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม นอกจากน้ีใน
ส่วยของการจัดท�างบประมาณนี้จะต้องวางแผนและจัด
เก็บค่าใช้จ่ายในหน่วยงานคู่ขนานไปกับการเก็บข้อมูล
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (GFMIS) และ
ในการค�านวณต้นทนุนัน้จะต้องค�านวณให้ครอบคลมุทุก
เงินงบประมาณ 

ในขัน้ของการวางแผนและจัดเตรยีมงบประมาณ
นี้ คณะผู้วิจัย เร่ือง การปฏิรูปงบประมาณของไทยเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต (ส�านักงานคณะกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2555) กล่าวว่า  

ขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณมีความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง แต่ผลกระทบของการทุจริตในขั้นตอนนี้มี
โอกาสสร้างความเสียหายมหาศาลแก่สังคม เนื่องจาก
การทุจริตในขั้นตอนนี้อาจน�าไปสู่การจัดสรรทรัพยากร
ท่ีผิดพลาด โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย และผล
ประโยชน์ทับซ้อนมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ดังนั้นใน
การวางแผนและจัดท�างบประมาณจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ หมายถึง มีการกระท�าในลักษณะของการมีส่วนร่วม  
มีการเปิดเผยข้อมูล และมีหลักฐานท่ีชัดเจนสามารถ
พิสูจน์และตรวจสอบได้

2. การอนุมัติงบประมาณ จากผลการศึกษา
พัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา พบรูปแบบท่ีเหมาะสมเป็นแนวทางส�าหรับ
การอนุมัติงบประมาณที่เหมาะสมทั้งหมด 7 ประเด็น  
ในแต่ละประเดน็นัน้ ได้รบัการยนืยนัจากผูท้ีเ่กีย่วข้องกบั
การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ของโรงเรียนแล้วว่า
สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือการบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย์ของสถานศึกษาที่ประสบความส�าเร็จ
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้เกิดประโยชน์
สูงสุดน้ัน ในกระบวนการงบประมาณขั้นท่ี 2 ผู้วิจัยได้ 
น�าเสนอรูปแบบการด�าเนินการ คือ ในการอนุมัติงบ
ประมาณและกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ จะต้อง
ด�าเนินการโดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษา  
ส่วนในขัน้ตอนของการอนุมติัจะต้องพจิารณาจากข้อมลู
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ โดยจะต้องค�านึงถึง 
หลักของความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับเป็นส�าคัญ 
นอกจากนีใ้นการอนมุติังบประมาณนัน้ยังจะต้องค�านงึถงึ
ผลลัพธ์ที่ต้องตอบสนองหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กบันโยบายของต้นสงักดั เป้าหมายหลกัของสถานศกึษา  
รวมถึงเป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
เพราะในบางครั้ งหน ่วยงานระดับนโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งด้านสายการบังคับบัญชา นโยบาย
ต่าง ๆ ท�าให้สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานล่างที่จะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายหลักให้บรรลุตามเป้าหมายนั้นอาจ
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จะเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องยึดเป้าหมายหลักหรือความต้องการ
ที่แท้จริงขององค์กรเป็นหลัก เพื่อมิให้เกิดการสูญเปล่า
ของงบประมาณ สถานศึกษาจะต้องมีการแสดงและใช้
หลักเกณฑ์ในการอนมุติัทีช่ดัเจน มกีารจัดสรร แบ่งเงนิงบ
ประมาณด้วยความยุติธรรม มคีวามเป็นดลุยภาพทกุด้าน  
โดยยึดหลักความจ�าเป็นและเร่งด่วน น�าหลักการเจรจา
ต่อรองมาใช้ในการจดัสรรงบประมาณ การต่อรองคือการ
สร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ  
และผู้บริหารจะต้องมีการก�าหนดให้มีการรายงานผล 
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ เพื่อเป็นการประเมิน 
ก�ากับและติดตาม

3. การบริหารงบประมาณ ซึ่งในส่วนนี้ได้รวม
ไปถึงการบริหารสินทรัพย์หรือครุภัณฑ์ด้วย รูปแบบ
ที่ผู้วิจัยน�าเสนอน้ี มีทั้งหมด 42 แนวทางการปฏิบัติ 
สามารถแบบออกเป็นสองส่วนคอื ส่วนท่ีเป็นกฎ ระเบยีบ
ทางงบประมาณที่จะต้องด�าเนินการ แต่ยังไม่ได้รับการ
ร่วมมือจากสถานศึกษาก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหาร
งบประมาณ โดยผู ้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่อ้างว่า  
เป ็นเพราะขาดบุคลากรหรือไม่มี เวลามากพอท่ีจะ
ด�าเนินงานในแนวทางดังกล่าว ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าแนวทาง
ดังกล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบด้วยเพื่อแสดงให้
เห็นความจ�าเป็น ความส�าคัญ และให้เกิดความสมบูรณ์
ในทางปฏิบัติ ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
สถานศึกษาต่อไป ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไป 
ตามระเบียบและขั้นตอนที่ก�าหนดโดยส�านักนายก
รัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ในการด�าเนินงาน
จะต้องมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได้โปร ่งใส ่ กล่าวคือ  
มีหลักฐานประกอบรายการครบถ้วน มีการระบุรายการ
และจ�านวนเงินที่ชัดเจน รวมไปถึงมีการด�าเนินการตาม
ขั้นตอนและมีการอนุมัติตามล�าดับขั้นชัดเจน ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารการเงินและสินทรัพย์
ต้องเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด  
จัดบัญชีตามเกณฑ์เพิ่งรับ-พึงจ่าย เป็นปัจจุบันและมี
การกระทบยอดเพื่อความถูกต้อง มีการตรวจสอบและ

จัดเก็บเอกสาร หลักฐานด้านการเงินและสินทรัพย์ตาม
ระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบหรือติดตามนอกจาก
จะต้องมีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์ 
และจัดท�าข ้อมูลสารสนเทศด้านสินทรัพย์ไว ้อย ่าง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สถานศึกษาควรเอาใจใส่
และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากพบอุปสรรคหรือเกิด
ความไม่สะดวกในการด�าเนินงานควรรายงานผู้บังคับ
บัญชาทราบเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสีย่งอนัเกดิจากความเสีย่งเนือ่งมาจากการ
ด�าเนินงาน (Operational risk) ความเสี่ยงเนื่องมาจาก
บุคลากร (Human resource risk) ความเสี่ยงเนื่องมา
จากการเงิน (Financial risk) และความเสี่ยงเนื่องมาก
จากกลยุทธ์การบริหาร (Strategic risk)

รูปแบบส่วนที่สอง ด้านการบริหารงบประมาณ
และสนิทรพัย์นัน้ เป็นรปูแบบท่ีผูว้จิยั พฒันาขึน้ สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็นการบริหารงบประมาณและการบริหาร
สินทรัพย์ ดังนี้ คือ

รูปแบบด้านการบริหารงบประมาณ มีแนวทาง
การด�าเนินงานดังนี้ คือ มีการจัดท�าและวิเคราะห์
ต้นทุนของทุกกิจกรรมหรือโครงการ จัดท�าระบบที่มี
คุณภาพเพ่ือด�าเนินงานเกี่ยวกับการเงินการควบคุม
ภายในและจัดให้มีการตรวจสอบหรือสอบยันเป็นประจ�า  
อาจกระท�าได้โดยให้มีการตรวจสอบกันเองระหว่าง
หน่วยงาน หรือหรือด�าเนินการโดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษา นอกเหนือจากการด�าเนินงานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส�านกังานเขตพ้ืนท่ี สถานศกึษาควร
จัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการการ
มีส่วนร่วมและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยการจัดท�า
รายงานทางการเงนิเป็นประจ�าทุกเดือนและส่งให้ผูบ้ริหาร
หรือคณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบทุกเดือนและมี
การจัดส่งให้ตรงตามเวลาท่ีก�าหนด ในรายงานทางการ
เงินควรมีการแสดงรายการเปรียบเทียบผลการใช้จ่าย
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เงินงบประมาณของรอบระยะเวลาปัจจุบันและรอบระยะ
ของงวดก่อน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและ
ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไข ในรายงานทางการเงินนั้นควร
แสดงรายการการเคลือ่นไหวของเงนิสดและการคาดคะเน
แนวโน้มของสถานะทางการเงินไว้อย่างชัดเจน รายการ
เคล่ือนไหวของเงนิสด คือ การรบัเข้าและจ่ายออกของเงนิ
งบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษา ส่วนรายการ
แนวโน้มของสถานะทางการเงิน คือ รายการจะรับและ
จะจ่ายของเงนิรายได้และเงนิงบประมาณของสถานศกึษา  
มีการควบคุมติดตามการด�าเนินงานการบริหารงบ
ประมาณในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
พัฒนาความรู ้และทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ การบัญชี และครุภัณฑ์อย่างสม�่าเสมอ  
มีการนิเทศ ติดตามผล และประเมินความเสี่ยงด้าน
การบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์ที่อาจเกิดขึ้น  
ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ต่อสถานศกึษาอย่างต่อเนือ่ง มกีารจัดล�าดบัการวางแผน
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบและเหมาะสม  
ในการบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์นั้นควร
จะต้องมีความยืดหยุ ่น เพื่อให้สามารถที่จะปรับปรุง  
หรือเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาหรือเจอ
อปุสรรค ยกตวัอย่าง เช่น งบประมาณของต้นทนุกิจกรรม
หรอืโครงการได้รับการอนมุตัใิห้ด�าเนนิงาน แต่ในระหว่าง
การด�าเนนิงาน เกดิมอีปุกรณ์บ้างอย่างได้รบัความเสยีหาย  
และต้องน�าเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติมาน้ัน น�ามา
ซ่อมแซมเพื่อให้สามารถด�าเนินการต่อได้ ซึ่งหากไม่มี
ความยืดหยุ่นและจะต้องด�าเนินการตามระเบียบและ 
ขออนุมัติเงินงบประมาณ อาจท�าให้เกิดความล่าช้าหรือ
มีความเสียหายอื่นตามมา เป็นต้น ลดการพิจารณา
โดยใช้ดุลยพินิจและเพิ่มหลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมใน
การพิจารณา แนวทางปฏิบัติในข้อนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ส�านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2555) เรื่องการปฏิรูป
ระบบงบประมาณของไทยเพ่ือต่อต้านการทุจริต ระบุไว้
ว่า ในการอนุมัติโครงการมีโอกาสที่จะเกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์จากการใช้อ�านาจหรือดุลยพินิจของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น คณะกรรมการชุดต่างๆ  
มีอ�านาจหรือสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะให้คุณให้โทษกับ
ภาคเอกชนผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลงานเสนอราคา
หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ จึงการอ้างอิงถึงผล
ประโยชน์ค่าตอบแทนกันเกิดขึ้น ดังนั้น การลดการใช้
ดุลยพินิจนั้น จึงเห็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถน�ามา
ใช้ในการบริหารงบประมาณและป้องการการทุจริตได้  
โดยใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมตรวจสอบได้ มีหลักฐาน
ชัดเจนเข้ามาช่วยในการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ 
นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการอนุมัติงบประมาณ
ที่ขาดความเป็นธรรมอีกด้วย รูปแบบด้านการบริหาร
งบประมาณแนวทางต่อไป คือ ลดต้นทุนกิจกรรมโดย
รูปแบบการใช้ต้นทุนร่วม กล่าวคือ บางโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติแล้ว สามารถท่ีจะน�ามาใช้ส�าหรับอีกโครงการ
ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติ หรืออาจมีการปันส่วนของต้นทุน
ส�าหรับสองโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีลักษณะคล้าย ๆ 
กัน สร้างและเลือกใช้วัสดุหรือวิธีการบางอย่างท่ีเสมือน
หรือได้คุณภาพเทียบเท่ากันแต่มีต้นทุนที่ต�่ากว่า เพื่อ
เป็นการประหยัดต้นทุนของกิจกรรม/ โครงการ ในการ
บริหารงบประมาณจะต้องค�านึงถึงผลท่ีนักเรียนจะได้รับ
ควบคู่ไปกับคุณภาพของการบริหารงบประมาณเสมอ 
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรกับโปรแกรม
การศึกษา มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างการวิธี
การบริหารงบประมาณที่เน้นด้านความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้ หมายถงึ มอบหมายงานให้กบัผูป้ฏบิตังิาน 
สร้างทักษะ และให้อ�านาจในการตัดสนิใจในระดบัของการ
ปฏิบัติงาน กระตุ้นในเกิดความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
งานและการท�างานมีการระบุผู้ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนไว้
อย่างชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขหากเกิด
ข้อผิดพลาด มีการเปรียภบเทียบ อ้างอิง และพัฒนาการ
บริหารงบประมาณและสนิทรัพย์ตามสถานศกึษาท่ีประสบ
ความส�าเร็จด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
นอกจากนี ้ในการบริหารงบประมาณจะต้องค�านงึถงึหลกั
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การบริหารด้านความเป็นประชาธิปไตย สารัตประโยชน์ 
และหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบด้านการบริหารสินทรัพย์ มีแนวทาง
การเนินงานดังนี้ คือ ควรมีคู่มือในการปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ้างส�าหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการวางแผนการจดัซือ้จัดจ้างล่วงหน้าตามแผนงานหรอื
โครงการ สร้างวิธีการหลากหลายในการเข้าถึงสินค้าหรือ
บรกิารเพือ่สร้างทางเลอืก เปรยีบเทียบต้นทุนและคณุภาพ 
โดยยึดหลักความคุ้มค่าเสมอ มีการติดตาม ตรวจนับ 
สินทรัพย์หรอืครภุณัฑ์อย่างสม�า่เสมอ นอกเหนอืจากการ
ท�างานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่ ซึ่ง
อาจใช้วิธีการสุ่มนับ เพื่อตรวจสอบสภาพของสินทรัพย์
นั้น ๆ รวมถึงเป็นแก้ไขข้อพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากขั้น
ตอนการรับเข้าและการใช้งาน มีการก�าหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบของสินทรัพย์แต่ละชิ้นไว้อย่างชัดเจน 
จัดท�าทะเบียนคุมสินทรัพย์ และแยกประเภทไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ ก�าหนด
ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติการใช้งานของสินทรัพย์
แต่ละประเภท มีการวางแผนด้านการซ่อมบ�ารุงเพื่อยืด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ และให้อยู่ในภาพที่พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ วางแผนและมีการก�าหนดทางเลือกใน
การตัดสินใจ เพื่อการจัดหาสินทรัพย์ใหม่ เพื่อทดแทน
สินทรัพย์เดมิทีเ่สือ่มสภาพ สร้างและสนบัสนุนแผนการหา
ประโยชน์จากสนิทรพัย์ เพือ่เพิม่รายได้ให้กบัสถานศกึษา 
เช่นการให้เช่าพื้นที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

4. การติดตามและประเมินผล ในการด�าเนิน
งานด้านงบประมาณของสถานศึกษาน้ัน ในทุกๆ สิ้น
ปีงบประมาณ แต่ละสถานศึกษาจะต้องท�าการสรุปผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณและน�าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
ตามระเบียบท่ีทางราชการก�าหนดไว้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูป
แบบการติดตามและประเมินผลส�าหรับแต่ละโครงการ/ 
กิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไว้ดังนี้ มีการ
ประเมินผลและรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ/ กิจกรรม ทั้งก่อนเริ่ม ขณะด�าเนินงาน และ
สรุปผลการด�าเนินงานหลังเสร็จสิ้น มีการเปรียบเทียบ

ผลการด�าเนินงานกับตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน ตรงตาม
ความจริง น�าผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินมาพิจารณา
จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือการด�าเนินงานแก้ไขหรือเป็น
ข้อมูลส�าหรับแผนการปฏิบัติงานถัดไป จัดท�ารายงาน
ให้มีความถูกต้องและสร้างความน่าเชื่อถือของรายงาน  
ด้วยการวิธีการกระทบยอด สอบยันกับหลักฐานด้าน
เอกสารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท�างบดุล งบก�าไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสดตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนกลางก�าหนด 
และจะต้องมีการพัฒนารูปแบบรายงานท่ีง่ายต่อการ
ท�าความเข้าใจศึกษาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
มีการน�าเสนอผลการบริหารจัดการงบประมาณและ
สินทรัพย์ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาทุกรอบปีบัญชี 
ก�าหนดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี/  
ควรมีการตรวจสอบโดยส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ในการตรวจสอบภายในนั้น ควรเป็นไปในเชิงรุกและ
สร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพราะหากการตรวจสอบภายในเป็นไปในลกัษณะของการ
ตรวจสอบความผิดพลาด นอกจากท่ีไม่ได้รับความร่วม
มือจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงอีกด้วย ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ส�าคัญและ
สนบัสนนุด้านการพฒันาองค์ความรูข้องบคุลากร พฒันา
อุปกรณ์ และเครื่องมือด้านการเงินและสินทรัพย์ให้มี
ความทันสมยั มกีารตรวจสอบแนวคดิการบริหารคณุภาพ
ของโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดความสมดุลระ
หว่างทรยัพากรทีใ่ห้ไปกบัคณุภาพทีโ่รงเรยีนได้รบั ศกึษา 
ค้นคว้า แนวคดิ วทิยาการการบรหิารต่าง ๆ  รวมทัง้สร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อวิธีการที่ได้น�ามาปรับ รื้อ 
หรอืว่าแก้ไขข้อพร่องแนวทางการบรหิารงบประมาณและ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

อภิปรายผล
จะเห็นได้ว่า รูปแบบการบริหารงบประมาณ

และสินทรัพย์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศนั้น ส่งให้สถานศึกษามีคุณสมบัติที่ท�าให้องค์กร 
เป็นเลิศ 8 ประการ ดังนี้คือ 
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1. การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ (Bias for action) 
รูปแบบการบริหารงบประมาณที่ผู้วิจัยน�าเสนอน้ันเป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่สามารถน�าไปถือปฏิบัติได้จริง
และส่งผลให้การบริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

2. การมีความใกล้ชิดกับลูกค้า (Close to 
the customer) ลูกค้าส�าหรับสถานศึกษาคือ นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบที่ผู้วิจัยน�าเสนอนี้ 
ยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมและแนวคิดการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อท�าให้ทราบถึงความ
ต้องการ ความจ�าเป็นที่แท้จริงของผู้รับบริการ มีการรับ
ส่งข้อมูลสองทาง (Two way communication) 

3. การให้ความอิสระในการท�างานและสร้าง
ความรู ้สึกเป ็นเจ ้าของกิจการ (Autonomy and 
entrepreneurship) คือการสร้างวัฒนธรรมการท�างาน
เพื่อองค์กร รูปแบบได้น�าเสนอ สนับสนุนการมีส่วนร่วม 
การอิสระในการเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมให้
กระบวนการตัดสินใจส�าหรับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงคณะ
กรรมสถานศึกษา โดยรูปแบบให้ความส�าคัญกับความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้และความยืดหยุ่น

4. การเพิม่ผลผลติโดยพนกังาน (Productivity 
through people) เน่ืองจากรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้เป็นเรือ่ง
ของการบรหิารงบประมาณและสนิทรพัย์ของสถานศกึษา 
ดงันี ้ส่วนของการเพิม่ผลผลติโดยพนกังานน้ี จะสามารถ
เห็นได้ว่ารูปแบบให้อิสระแต่การหารายได้จากสินทรัพย์ 
สนบัสนนุให้มกีารยดือายุการใช้งานของสนิทรพัย์ และให้มี
การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สงูสุด ซ่ึงทัง้หมดนี ้
ส่วนเป็นการส่วนมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น

5. การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและการใช้ค่า
นิยมเป็นแรงผลักดัน (Hands-on and value driven) 
รูปแบบที่ผู้วิจัยน�าเสนอได้ให้ความส�าคัญกับการติดตาม
และประเมนิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ ล�าดบัขัน้ความ
ส�าเรจ็ของงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มกีารรายงานผลเป็น

ระยะ ๆ  เพ่ือเป็นการติดตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชิด 
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู ้บริหาร
สามารถท่ีจะน�ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้มาสร้างค่านิยมใน
การท�างาน ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมการประหยัดทรัพยากร 
การเลือกใช้ต้นทุนท่ีต�่ากว่า โดยอาจใช้วิธีการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือ

6. การท�าแต่ธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ (Stick 
to the knitting) ส�าหรับสถานศึกษาแล้ว ผู้บริหาร
และครูย่อมเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการ
สอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่ส�าหรับการ
บริหารงบประมาณและสินทรัพย์แล้ว จากการวิจัยพบว่า
งบประมาณและสินทรัพย์ยังคงถูกปล่อยให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบที่ระบุว่าจะต้องท�ามากกว่ากว่าพิจารณา
ในเร่ืองของสิ่งท่ีควรจะท�า เนื่องจากทักษะในด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณและสินทรัพย์ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันยัง
ต้องการการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญ ดังนั้น ในรูปแบบที่
ผู้วิจัยน�าเสนอนี้จึงมีการระบุแนวทางการปฏิบัติในเร่ือง
ของการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ การเปรยีบเทยีบ อ้างองิ 
และพฒันาการบรหิารงบประมาณกบัองค์กรอืน่ทีป่ระสบ
ความส�าเร็จ เพราะหากไม่สามารถเลือกปฏิบัติในงานที่
เช่ียวชาญได้ ก็ควรจะเลือกการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการที่ท�า

7. การมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้พนักงานอย่าง
มปีระสทิธภิาพ (Simple Form and lean staff) รปูแบบ
ท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี เป็นรูปแบบท่ีผ่านการตรวจสอบ
แล้วว่าสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ให้ความง่าย ชัดเจน 
สร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และก่อให้
เกิดความคุ้มค่าในตัวเงินงบประมาณและประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน

8. การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน 
(Simultaneous loose tight properties) รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ในส่วน
ของกฎ ระเบียบข้อบังคับท่ีจะต้องปฏิบัติตามและอีก
ส่วนหน่ึงคือการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ดังน้ีรูปแบบ
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จึงมีลักษณะที่จะต้องเข้มงวดและสามารถผ่อนปรนได้
ในเวลาเดียวกัน

ข้อค้นพบที่ส�าคัญที่ พบว่า ในกระบวนการ
งบประมาณไม่ว่าจะเป็นในข้ึนตอนใด จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องกระท�าภายใต้ความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้  
เปิดเผย และมีเหตุผล และอยู่ในกฎระเบียบส่วนกลาง
ก�าหนด นอกจากนี้ รูปแบบการบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย์ของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษานี้ยัง
สามารถที่จะน�ามาตอบค�าถามตามแนวคิด 7 ปัจจัยใน
การประเมินองค์กร (McKinney 7s) ของ Peters and 
Waterman (1980) ได้เพือ่เป็นการประเมนิองค์การและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�างานวิจัยไปใช้ใน

การน�าไปปฏิบัตินั้น จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายนโยบายด้วย ซ่ึง
ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (SPBB) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้
อ�านาจอย่างชัดเจนแก่สถานศึกษาในการบริหารจัดการ
งบประมาณของตนเอง ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดี (Good governance) โดยเน้นเป็นพิเศษที่ความ
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ สถานศึกษาจะต้องมีการก�าหนด
ให้น�าไปปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และหากมี
ส่วนใดที่พบอุปสรรค หรือปัญหาเป็นเหตุให้สถานศึกษา
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ สถานศึกษาควรพิจารณา

ความเหมาะสมและแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

กฎระเบียบของการบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาและหน่วยงานราชการอื่น  
มีการก�าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนและบังคับให้ผู้ปฏิบัติ
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่หากผู ้บริหาร
สถานศกึษามองการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ัวๆ ไป  
และปล่อยปะละเลยให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการแต่เพียงตาม
ขั้นตอนแล้ว งบประมาณของสถานศึกษาดังกล่าวก็
จะเป็นเพียงทรัพยากรที่ผ่านเข้ามาและใช้จ่ายออกไป  
โดยมไิด้สร้างมลูค่าเพิม่หรอืก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแต่
อย่างใด ดงันัน้การบรหิารสถานศกึษาจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ
ต้องใส่ใจเร่ืองของการบริหารงบประมาณและล�าดับแรก 
ซึ่งงบประมาณเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาอุปสรรคและ

โอกาสของรูปแบบการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
สถานศึกษาท่ีมีการบริหารงบประมาณแตกต่างกัน คือ 
องค์กรมหาชนหรือโรงเรียนเอกชน เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร

2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์กับประสิทธิผลขององค์กร 
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การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่องการดำารงชีวิตของพืช สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

The Development of Instructional Packages on Plant Life  

in Science Strand for Mathayom Suksa I

ชลธิชา หังเสวก*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิต

ของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล
ของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารง ชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 
2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จ�านวน 46 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม รูปแบบการทดลองคือ One Group Pretest Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 5 ชุด คู่มือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 
.30 - .77 และค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง .38 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 และแบบสอบถามการวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .33 - .60 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.86/80.56 2) ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7039 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.39 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารง
ชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4) เจตคติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื  
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ: ชุดการสอน/ การด�ารงชีวิตของพืช

*ครูช�านาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
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Abstract
The purposes of this research were to 1) develop instructional packages on plant life in 

Science Strand for Mathayom Suksa I, based on the criteria of 70/70 2) A study of the effectiveness 
index of the instructional packages on plant life 3) Compare the pupils’ achievement before and 
after using the instructional packages on plant life. 4) A study the attitude towards science of 
students with the instructional packages on plant life. The samples used in this study were 46 
Mathayom Suksa I/I student of Banyanyao Municipal School, Takupa Municipality, Phang-nga 
Province. A one group, pretest posttest design was use for the study. The research tools were 
the instructional packages on plant life, the achievement test constructed by the researcher the 
test difficulty indices range form .30 - .77, the discrimination indices range form .38 - 1.00, and 
the reliability value was .93 and an attitude towards science questionnaire the discrimination 
indices range form .33 - .60, and the reliability value was .80. The collected data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research findings were as follows : 1) The 
instructional packages on plant life were efficient since the criteria were found at 83.86/80.56. 
2) The instructional packages on plant life, effectiveness index were found at 0.7039 or 70.39 
percentage. 3) It was found that the pupils’ achievement after using the instructional packages on 
plant life was statistically higher than that before using them at .01 level of significance. 4) The 
students’ level of attitude towards the instructional packages on plant life was at the high level.

Keywords: Instructional packages, Plant life

บทนำา
ใ นป ั จ จุ บั น  สั ง คม  สิ่ ง แวดล ้ อม  แล ะ

เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ความไม ่แน ่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
การศึกษาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงมีความจ�าเป็น ในการ
แก้ปัญหาและเป็นเป้าหมายของหลายประชาสังคม 
แม้แต่สหประชาชาติที่ก�าหนด ปี ค.ศ. 2005-2014  
เป ็นทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ซึ่งเป็นเป้าหมายในการเชื่อมโยงและพัฒนาการศึกษาให้
ทั่วถึงและมีคุณภาพ การศึกษาจึงถูกคาดหวังไว้อย่างสูง  
ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีความ
ส�าคัญ อันจะก่อเกิดความยั่งยืน ความเป็นธรรม และ
ความสมดลุในประชาสงัคม (จอมพงศ์ มงคลวนชิ, 2554, 
หน้า 11-12) ดังนั้นนักการศึกษาต่างก็มีความเห็นพ้อง

กนัว่าควรมกีารปฏริปูวฒันธรรมในการเรยีนรูข้องคนไทย 
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายและหลักการส�าคญัของพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้
คนไทยเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมคีวามสขุ ดงันัน้การปฏรูิปการเรียนรู้จงึเป็นหวัใจ
ส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษา (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และ
สุคนธ์ สินธพานนท์, 2550, หน้า 5)

เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งใน
สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพ
ต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้และผลผลติ
ต่างๆ ท่ีมนษุย์ได้ใช้เพือ่อ�านวยความสะดวก ในชวีติและ
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การท�างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร ้ า งสรรค ์ และศาสตร ์
อื่นๆ วิทยาศาสตร ์ช ่วยให ้มนุษย ์ได ้พัฒนาวิธีคิด  
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสิน
ใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์น้ันเป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึง
จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู ้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่
จะมีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�าความรู ้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (ส�านักวิชาการและ

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2553-2555

ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ

2553 23.70 26.99 27.41 29.17

2554 28.65 30.33 31.92 32.19

2555 31.56 34.82 34.02 35.37

มาตรฐานการศึกษาและส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1)

จ า กผลก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพภ า ยนอก
สถานศึกษาระดับการ ศึกษาขั้ นพื้ นฐานรอบ 2  
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ในมาตรฐานที่ 5 
นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นตามหลักสูตร ได้
คุณภาพระดับพอใช้ โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ 5.3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ได้ค่าเฉลีย่ร้อยละ 40.58 คณุภาพ
ระดับปรับปรุง (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2551, หน้า 31) และจากรายงาน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2553-2555 เป็น
ดังนี้

จะ เห็นว ่ าคะแนนเฉลี่ ย ในระดับโรง เรี ยน 

ต�า่กว่าทัง้ในระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั และระดบัประเทศ 

โดยเฉพาะในสาระที ่1 สิง่มชีวิีตกับกระบวนการด�ารงชวิีต 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 

2553-2555 ได้คะแนนเฉลีย่ 34.67, 26.32 และ 33.12 

ตามล�าดับ ซึ่งต�่ากว่าในระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ

ระดับประเทศ (แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น ฉบับโรงเรยีน ปีการศกึษา 2556-

2559, 2556, หน้า 7) 
สอดคล ้องกับป ัญหาในห ้องเรียนที่พบว ่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาลบ้านย่านยาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553-
2555 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.25, 62.37 

และ 62.54 ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ ต�่ากว่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก�าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ผู้วิจัยได้
ท�าการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูจากผลการเรยีนในปีการ
ศึกษาดังกล่าวพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วย  
การเรียนรู้เร่ืองการด�ารงชีวิตของพืช ในปีการศึกษา 
2553-2555 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.74, 
55.35 และ 54.86 ตามล�าดับ (แผนการยกระดับ
คณุภาพการศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ฉบบัโรงเรยีน 
ปีการศึกษา 2556-2559, 2556, หน้า 8-10) ซึ่งเป็น
หน่วยการเรียนรูท่ี้มคีะแนนน้อยท่ีสดุ เมือ่เทียบกบัหน่วย
การเรียนรู้อื่นๆ ในภาคเรียนดังกล่าว เมื่อมาวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาดังกล่าวพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้
เน้นบทบาทของครูเป็นส�าคัญ ขาดการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน หนังสือแบบเรียนที่ใช้มีแบบฝึกหัดน้อย ขาดสื่อ
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การสอนที่จะดึงดูดให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน ท�าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนจึงขาดทักษะในการวางแผน
การท�างาน ขาดโอกาสในการฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ จึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ต�่าจากการศึกษาเอกสารและงาน
วจิยัทีเ่กีย่วข้องพบว่า ชดุการสอนเป็นสิง่ทีใ่ช้ส�าหรบั การ
จดัการเรยีนการสอนของหน่วยการเรยีนรูต้ามหวัข้อเรือ่ง
หรือเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยการเรียนที่
ต้องการให้นักเรียนได้มีสมรรถนะหรือการเรียนรู้เกิดขึ้น  
ชุดการสอนจะสามารถช่วยให้นักเรียนได้รับความรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยให้ผู ้สอนเกิดความ
ม่ันใจพร้อมที่จะสอนอีกด้วย (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 
2554, หน้า 105) ชุดการสอนเป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน ถ้ามีชุดการสอนที่เหมาะ
สมต่อวัยการเรียนรู ้ จะท�าให้พัฒนาการของนักเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถสร้างความสนใจให้
กับนักเรียนได้ (เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, 2554, หน้า 73-74) 
และจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า การสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการสอนสามารถก�าหนดกิจกรรม
และใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบ สร้างความสนใจให้
กับนักเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท�าให้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัเรือ่งการสร้างชดุการสอนสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดการสอนสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์  
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 (สุดา 
ธนพิบูลกุล, 2552, หน้า 100)

ดั งนั้ นผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค ว ามสน ใจที่ จ ะ ส ร ้ า ง
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น และพัฒนาการเรียน 
การสอนวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ช่วยพัฒนาการสอนให้เหมาะสมแก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น  
และสอดคล ้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และยงัมกีจิกรรมการเรยีน
การสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน
อยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ท่ีมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 70/70

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื  
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วยชุดการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีต ่อชุดการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ได ้ ชุดการสอนกลุ ่ มสาระการ เรียน รู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืชส�าหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ท่ีมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 70/70

2. ทราบผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทราบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีต่อชุด
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารง
ชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. เป็นแนวทางส�าหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีสนใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน
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เป็นส�าคัญ น�าไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอื่นๆ ต่อไป

4. เป็นสารสนเทศส�าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
การแสดงถึงการแก้ปัญหาชัน้เรยีนและการพฒันานกัเรยีน
ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมือง
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จ�านวน 93 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สังกัดเทศบาลเมือง
ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา จ�านวน 46 คน ได้มาโดยวิธกีารสุม่
แบบกลุม่ โดยมห้ีองเรยีนเป็นหน่วยการสุม่ เนือ่งจากทาง
โรงเรียนมีการจัดนักเรียนคละความสามารถทุกห้องเรียน
เท่าเทียมกัน

2. เนื้อหาในการวิจัย
เนื้อหาที่น�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเน้ือหา

ในวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษา
โรงเรียนเทศบาล บ้านย่านยาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2556 เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื  
จ�านวน 5 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 การล�าเลียงในพืช จ�านวน 4 ชั่วโมง
ชุดที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จ�านวน 

5 ชั่วโมง
ชุดที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืช จ�านวน 3 ชั่วโมง
ชดุท่ี 4 เทคโนโลยชีวีภาพและการตอบสนองต่อ

สิ่งเร้าของพืช จ�านวน 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 5 พืชในท้องถิ่น (พืชป่าชายเลน) จ�านวน 
2 ชั่วโมง

3. ระยะเวลาในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ท�าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2556 โดยก�าหนดระยะเวลาในการทดลอง
จ�านวน 16 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 
5 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 
2556

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น

4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารง ชีวิตของพืช 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบสอบถาม
การวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีต ่อ
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยท�าการ

ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
เทศบาลบ้านย่านยาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
เป็นเวลา 16 ชั่วโมง วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อธิบายให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
เข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ทดลองท�ากิจกรรมในชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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1.2 อธิบายวิธีการตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรยีน วชิาวิทยาศาสตร์ เรือ่งการด�ารงชวิีต
ของพชื ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่1 จ�านวน 30 ข้อ และเกบ็ข้อมลู 
ก่อนการทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนฉบับดังกล่าว ใช้เวลา 60 นาที

1.3 เก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง จาก
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ�านวน 5 ชุด เวลา 16 ชั่วโมง

1.4 เก็บข้อมูลหลังการทดลอง จากแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 
30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที

1.5 น�าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน  
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อท�าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

2. การจัดกระท�าข้อมูล
กา ร วิ เค ร าะห ์ ข ้ อมู ล  ในการ วิ จั ยครั้ งนี ้ 

ผู้วิจัยแยกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดลอง โดยวิเคราะห์ตามล�าดับดังนี้

2.1 การวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย

2.1.1 หาค่าความยากง่ายของแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.1.2 หาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 

เร่ืองการด�ารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

แบบสอบถามการวดัเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ของนกัเรยีน

ที่มีต่อชุดการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์  

เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1 

2.1.3 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 และแบบสอบถามการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารง ชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยหาค่าดชันคีวามสอดคล้องของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

2.1.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

แบบสอบถามการวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีน

ที่มีต่อชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง

การด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

1 โดยใช้สูตร KR - 20 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของการทดลองใช้

ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ดังนี้

2.2.1 หาค่าสถติพิืน้ฐานโดยหาค่าเฉลีย่ 

(x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2 .2 .2 หาประสิทธิภาพและดัชนี

ประสิทธิผลของชุดการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.2.3 เปรียบเทียบคะแนนทางการเรียน

ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วย ชดุการสอนกลุม่สาระ

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื ส�าหรับ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการทดสอบค่า t
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนต ่อชุดการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/80.56 

2. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7039 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 70.39

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วย ชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช 
ส�าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
อยู่ในระดับมาก

การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถน�ามาอภิปราย

ผลได้ดังนี้
1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื ส�าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.86/80.56 นั่นคือ 
นักเรียนที่เรียน โดยการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 5 ชุด มีคะแนน
ประเมินระหว่างเรียนรวมกับคะแนนจากการท�าแบบ
ทดสอบ แต่ละเล่มคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.86 และท�า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรือ่งการด�ารงชวีติของพืช ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัเรยีน

ได้ถกูต้องคดิเป็นค่าเฉลีย่ร้อยละ 80.56 จะเหน็ว่าสงูกว่า
เกณฑ์ 70/70 ที่ก�าหนด ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของ
พชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีส่ร้างขึน้นัน้ได้
ผ่านขัน้ตอนและกระบวนการสร้างอย่างมรีะบบ มขีัน้ตอน 
การด�าเนินการท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมต้ังแต่การศึกษา
จากคู่มือ หลักสูตร เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
การแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็นเนื้อหาย่อยเพื่อให้
สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู ้ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู ้
ก�าหนดการสอน เรือ่งการด�ารงชวีติของพชื และได้รบัการ
ตรวจสอบแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของ
พืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนที่จะน�าไป
ทดลองกบันกัเรยีนเป็นรายบคุคล กลุม่เลก็และภาคสนาม 
โดยน�าข้อบกพร่องจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข
ชุดการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
หนูอาจ ขิงรัมย์ (2550, หน้า 57) ได้ศึกษาการพัฒนา
ชดุการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงกบั
การเคลือ่นท่ี ส�าหรับนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 พบว่า  
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
กับการเคลื่อนที่ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
มปีระสทิธภิาพ 83.41/82.15 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้  
และสอดคล้องกบังานวจัิยของปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2552, 
หน้า 64) ได้ศึกษาการสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ส�าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ 93.50/92.50 ซึง่สงูกว่า 
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นวลละออง ทองยุ้น (2554, หน้า 52) ได้ศึกษาการ
พฒันาชดุการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง
ชีวติสมัพันธ์ ส�าหรับนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 พบว่า  
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองชีวิต 
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สัมพันธ์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสทิธภิาพ 81.92/82.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้

2. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่ องการด� ารงชีวิตของพืช ส� าหรับนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7039 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 70.39 นัน่คอื นกัเรียนทีเ่รยีนโดยการ
ใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จ�านวน 5 ชุด มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7039 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 70.39 ทั้งน้ีเนื่องมาจากชุดการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่งการด�ารงชวิีตของพชื ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างข้ึนนั้นได้ค�านึงถึง
ตวันกัเรยีน พืน้ฐานความรูเ้ดมิ มกีารเรยีงเนือ้หาจากง่าย
ไปยาก ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน มีค�าสั่งให้
นักเรียนตอบสนองต่อเรื่องน้ันได้โดยตรง ชุดการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของ
พชื ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ได้เน้นไปทีก่าร
ฝึกทกัษะทางวทิยาศาสตร์ ให้นักเรยีนได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งครูคอยกระตุ้นและ
อธิบายขั้นตอนการศึกษา ชุดการสอนให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้อย่างถูกวิธี สอดคล้องกับงานวิจัยของสใบทิพย์ 
แสนสุทรวิจิตร (2551, หน้า 57) ได้ศึกษาชุดการสอน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที ่5 พบว่า ชดุการสอนวทิยาศาสตร์ เรือ่ง 
แรงและความดัน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.67

3. นักเรียนทีเ่รยีนด้วยชุดการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเน้นการฝึกฝนให้นักเรียนท�า
กิจกรรมการทดลอง ท�าใบงาน การใช้ค�าถามกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิดหาค�าตอบ การใช้กิจกรรมเชื่อมโยง
ความรู้ การให้ค�าชมเชยขณะท�าการสอนตลอดจนตรวจ
ผลงานด้วยตนเอง จึงท�าให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิด

ความเข้าใจ เกิดทักษะที่ช�านาญ ไม่เกิดความสับสนใน
การคิด สามารถแก้ปัญหาและจดจ�าสิ่งท่ีเรียนได้นาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของส�ารวย รัตนบรรดาล (2550, 
หน้า 99) ได้ศึกษา การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน
แสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ืองพลังงานแสง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่าง
มนียัส�าคญัทีร่ะดบั .01 และสอดคล้องกบังานวจิยัของสดุา 
ธนพิบูลกุล (2552, หน้า 100) ได้ศึกษาการสร้างชุดการ
สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ืองการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ เร่ืองการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก ส�าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษร โชตะนา (2554, 
หน้า 95) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เรื่องระบบนิเวศป่าชายคลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 พบว่า  
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง
ระบบนเิวศป่าชายคลอง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ที่ระดับ .01 

4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีต่อ
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการสอนมีสื่อที่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จาก
สื่อที่เหมาะสม ใบความรู้และใบงาน มีรูปภาพและสีสัน
สวยงาม ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ท�าให้ไม่รู ้สึก
เบือ่หน่ายต่อการเรยีน นักเรยีนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการ
ทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐนันทน์ ส�าราญสุข  
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(2555, หน้า 161) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ และ
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า เจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรคัติวสิต์ร่วมกบัการเรยีนแบบร่วมมอือยูใ่นระดบั
มากขึ้นไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิไล จันทร์
สนอง (2550, หน้า 111) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการพหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพหุปัญญามีเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

1.1 ก่อนที่จะน�าชุดการสอนไปใช้ควรศึกษา
คู่มือครูอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการสอน
ตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก�าหนด

1.2 ควรตรวจสอบสภาพของสื่อท่ีระบุใน
ชุดการสอนว่ามีครบหรือไม่

1.3 ในชุดการสอนใดท่ีมีการทดลอง ครู
จะต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลองให้พร้อม และเตรียม
ทดลองปฏิบัติด้วยตนเองก่อน เพื่อให้เกิดความพร้อม
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม

1.4 ในการท�ากจิกรรมชุดการสอน หากพบว่า 
นักเรียนคนใดที่มีคะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์ ครูผู้สอนต้อง
อธบิายให้ค�าแนะน�ารายบคุคลและให้นกัเรยีนแก้ไขจนกว่า
นักเรียนจะเข้าใจ จึงให้ฝึกในชุดต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรสร ้ างชุดการสอนกลุ ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นและเนื้อหาอื่นๆ
2.2 ควรมกีารทดลองน�าเทคนคิการสอนด้วย

วิธีอ่ืนๆ มาใช้สอนควบคู่กับชุดการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.3 ควรน�าชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการด�ารงชีวิตของพืช ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีบริบท
ของโรงเรียนใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถพัฒนา
นักเรียนได้จริงหรือไม่ 
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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน และเพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศที่มีต่อการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนิสิต ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยแบ่งได้ 4 ระยะ ได้แก่ การสร้าง การทดลองใช้ การน�าไปใช้จริง และการน�าเสนอ 
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 10 เดือน ผู้เข้าร่วมการวิจัยคือนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมจ�านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงนับ  
ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มีโครงสร้างประกอบด้วย 1) แนวคิดพื้นฐานของ
กระบวนการฯ ได้แก่ การเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสะท้อนความ
คิด และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม 2) หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการฯ ได้แก่ นิสิตมีบทบาทหลักในการช้ีน�า
ตนเอง สะท้อนความคดิ สร้างองค์ความรูใ้นฐานะผูป้ฏบิตั ิภายใต้วงจรเกลยีวเวยีนแห่งการท�างานกลุม่แบบร่วมมอืกนั 
อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง โดยอาจารย์นิเทศก์เป็นกัลยาณมิตรสนับสนุน กระตุ้นให้ค�าปรึกษา 3) วัตถุประสงค์ คือ 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 4) เนื้อหาประกอบด้วย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กอนุบาล
และกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 5) ขั้นตอนของกระบวนการแบ่งได้ 6 ระยะ ได้แก่ ก�าหนดบทเรียน วิจัย
บทเรียน อภิปรายบทเรียน วิจัยบทเรียนรอบที่สอง อภิปรายบทเรียนรอบที่สอง และรวบรวมการเรียนรู้ 6) ลักษณะ
ของกลุ่มพัฒนาบทเรียน เป็นการท�างานแบบร่วมมือท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่าง
เคารพความเท่าเทียมกัน 7) การประเมินผล ได้แก่ การประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิต

2. ผลการด�าเนินงานกระบวนการนิเทศฯ พบว่า 2.1) ช่วยพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตดังนี้ 
2.1.1) เมือ่เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัเข้าร่วมกระบวนการฯ นสิติร้อยละ100 พฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูส้งูขึน้
ตั้งแต่ 1 - 4 ระดับ ทุกหน่วยสมรรถนะ 2.1.2) หลังเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสิตมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้อยู่ใน

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**งานวิจัยนี้ได้รับทุนในการท�าวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ 2557
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ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ใน 17 หน่วยสมรรถนะ และ ร้อยละ 94.12 ในอีก 1 หน่วยสมรรถนะตามล�าดับ และ 
2.2) นิสิตร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกระบวนการฯ ระดับมากขึ้นไปทุกตัวบ่งชี้

คำาสำาคัญ: การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน/ กระบวนการนิเทศ/ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ สมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้/ การศึกษาปฐมวัย

Abstract
The purposes of this qualitative study were to research and develop the supervision process 

through a lesson study approach, and to study the effects of supervision process on practicum 
students’ learning organization competency and satisfaction. The research procedure was divided 
into 4 phases which comprised: the construction; the experimentation; the implementation; and 
the presentation; and it lasted for 22 months. The research participants were 17 early childhood 
practicum students, from the faculty of education, Burapha University, in the academic year 2013 
and 2014. The research instruments were competency assessment forms of learning organization, 
satisfaction assessment forms, and the qualitative field notes. The data analyzed using tally, 
percentage, and content analysis. The research findings were as follows:

1. The supervision process through lesson study approach consisted of 1) fundamental 
concepts: which were child-centered; lesson study approach; collaborative learning; reflective 
thinking; and socio-cultural learning, 2) fundamental principles: which were to enhance active, self-
directed, self- reflected, and construct practitioner knowledge; based on spiral cycle of continuity 
and deep collaborative learning by scaffolding support and coaching from the supervisor, 3) the 
purpose which was to enhance learning organization competency, 4) content consisting of learning 
experience organization for kindergarten; and lesson study process, 5) the process procedure 
was divided into 6 phases which comprised: focusing on the lesson; research lesson; lesson 
discussion; research lesson, again; lesson discussion, again; and consolidation of learning, 6) the 
characteristic of the lesson study group was collaborative in which all members participated in 
every steps respectively and equally; and 7) assessment involved evaluating learning organization 
competency standard. 

2. In implementing the supervision process, it was found that 2.1) the participants improved 
their learning organization competency as follows: 2.1.1) 100% of the participants improved their 
learning organization competency by1-4 level in all the unit of competence when comparing ‘pre’ 
and then ‘post’ implementing, 2.1.2) After the implementing, 100% of the participants improved 
their learning organization competency at level 3 up for the 17 unit of competence. Only one unit 
of competence was by 94.12% of the participants. In addition, 2.2) 100% of the participants had 
their participation satisfaction measured at level ‘good’ up in all the indicators. 
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาการ

วิจัย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนับเป็นหัวใจ

ของการผลิตบัณฑิตครูทุกสาขาวิชา เนื่องจากเป็นช่วง
เวลาที่นิสิตจะได้น�าความรู้ความเข้าใจจากการเรียนตาม
หลักสูตรมาประยุกต์สู ่การปฏิบัติงานจริงในฐานะครู
ฝึกหัดภายใต้กระบวนการนิเทศก่อนจะส�าเร็จการศึกษา
ไปสู่การเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันผลิต
ครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยแห่งหน่ึงที่เล็งเห็นความ
ส�าคัญของการพัฒนาระบบการนิเทศให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งวิชิต สุรัตน์เรืองชัย และชลันดา พันธุ์พานิช 
(2546) ได้ศกึษาความคิดเหน็ของนิสิตทีม่ต่ีอการจัดการ
ฝึกสอนของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่า  
นิสิตต้องการให้อาจารย์นิเทศก์แนะน�าเรื่องการเขียน
แผนการสอน การจัดการเรียนการสอน และปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปรากฏการณ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยในฐานะอาจารย์นิเทศก์ตลอดระยะเวลา 7 ปี 
สามารถสรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคามได้ดังนี้

ด้านจุดแข็งพบว่า สาขามีความพร้อมในด้าน
บุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาเพียงพอ การวาง
ระบบและคัดกรองแหล่งฝึกประสบการณ์โดยประธาน
สาขาวิชา การด�าเนินงานที่เป็นระบบโดยคณะกรรมการ
ปฏิบัติการสอน ขั้นตอนและจ�านวนครั้งของการนิเทศ
เป็นไปตามก�าหนด ด้านจุดอ่อนพบว่า ขาดการศึกษา
และพฒันากระบวนการนเิทศตามแนวนโยบายการปฏริปู
ระบบการผลติครบูนพืน้ฐานของการวิจัย และขาดการน�า
ศักยภาพของนิสิตแต่ละคนมาสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านโอกาสพบว่า แหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูตามมาตรฐานคุรุสภามีเพียงพอ 
รฐัส่งเสรมิการปฏริปูระบบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู  
ด้านภยัคกุคามพบว่า รฐัมนีโยบายลดจ�านวนการผลติครู  
และสถาบันผลิตครูปฐมวัย บางแห่งสามารถพัฒนา
ความสามารถเฉพาะทางแก่นิสิตได้อย่างโดดเด่นชัดเจน 
เช่น การฝึกประสบการณ์ทั้งในโรงเรียนกระแสหลักและ
โรงเรียนตามแนวนวัตกรรมต่างๆ อย่างละหนึ่งภาคการ
ศึกษา

จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจในการ
พัฒนาคุณภาพของกระบวนการนิเทศเพื่อการเตรียม
ความพร้อมต่อภยัคกุคามของสาขาวชิา ให้สามารถแสดง
คุณภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็นระบบ
เข้มข้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งและโอกาสที่
เอือ้อ�านวยมาสูก่ารก�าหนดเป้าหมายทีส่�าคญัสองประการ 
ประการแรกคอืการพัฒนากระบวนการนเิทศท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส�าคัญมากยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้พัฒนา
ตนเองอย่างกระตือรือร้น (Active) และมีความหมาย  
มกีระบวนการสะท้อนความคดิน�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรู้ 
ท่ีได้จากการเชือ่มโยงทฤษฎท่ีีได้เรียนมาแล้วกบัการลงมอื
กระท�าจริงตามมุมมองในฐานะผู้ปฏิบัติภายใต้การช้ีแนะ
และสนับสนุนจากอาจารย์นิเทศก์ ประการท่ีสองคือการ
พัฒนากระบวนการนิเทศท่ีสามารถดึงศักยภาพของ
นสิติแต่ละคนมาสูก่ารเรยีนรู้แบบร่วมมอื การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในกลุ่มซึ่งจะน�าไปสู่การเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ
มีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นมากกว่าการเรียนรู้ตามล�าพัง 
ตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky (1978) 
ที่กล่าวว่าผู้เรียนจะพัฒนาผ่านรอยต่อของพัฒนาการ 
(Zone of Proximal Development) ซึ่งเป็นช่องว่าง
ของระดับความสามารถที่เป็นอยู่กับระดับความสามารถ
ที่เป็นไปได้เต็มศักยภาพ หากได้รับปฏิสัมพันธ์ซึ่งเปรียบ
เหมือนนั่งร้าน (Scaffolding) ที่ช่วยเชื่อมต่อพัฒนาการ
ของผู ้เรียนให้ก้าวไปสู ่ขั้นที่สูงขึ้นไปได้ นอกจากนี ้
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Button (1992) ยังได้กล่าวถึงแนวคิดการมีชุมชนแห่ง
การเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยให้ครแูลกเปลีย่นเรยีนรูปั้ญหา แนวทาง
ที่หลากหลายเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

จากเป ้าหมายของการพัฒนากระบวนการ
นิเทศดังกล่าว พบแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
คือ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study 
Approach) ซ่ึงเป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาครูของ
ประเทศญ่ีปุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ 
เริ่มมีการน�ามาศึกษาในประเทศไทยในสาขาคณิตศาสตร์
โดยไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณาจารย์คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพ.ศ. 2547 โดย
ได้กล่าวถึงกระบวนการของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
8 ขั้นตอนได้แก่ ก�าหนดประเด็นสอน วางแผนการสอน 
น�าแผนการสอนไปใช้ ประเมินผลบทเรียน ปรับปรุงบท
เรียน น�าแผนการสอนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้สอน ประเมิน
ผลบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Inprasitha, 2003) 
ต่อมามีการน�ามาใช้พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูระดับประถมศึกษาในหลายสาขาวิชา 
(ชาริณี ตรีวรัญญู, 2550) และมีการใช้แนวคิดการศึกษา
ผ่านการเรียนรู้ (Learning Study Approach) ส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของ
นักศึกษาครู (รินรดี พรวิริยะสกุล, 2554) จากการศึกษา
ดังกล่าวสะท้อนความเป็นไปได้ในการน�ามาใช้พัฒนา
สมรรถนะการจดัการเรยีนรูส้�าหรบัเด็กปฐมวัยแก่นสิติฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศตามแนวคิด
การพัฒนาบทเรียนร ่วมกันที่ เหมาะสมกับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทไทย ตลอดจนศึกษาผลของกระบวนการนิเทศต่อ
การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ท้ังน้ีเพื่อให้นิสิต
เกิดการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การเป็นครูปฐมวัยที่สามารถ
พัฒนาการจดัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัได้อย่างยัง่ยนืต่อ
ไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตาม

แนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกนัท่ีมปีระสทิธภิาพในการส่ง
เสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของนสิติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2. เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการนิเทศตาม
แนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันท่ีมีต่อสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้และความพึงพอใจของนสิติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คำาถามการวิจัย 
1. กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันในบริบทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัยไทยทีม่ปีระสทิธภิาพมลีกัษณะ 
องค์ประกอบ ขั้นตอน ในการด�าเนินงานอย่างไร 

2. กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันส่งผลต่อการส่งเสริมสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้และความพึงพอใจของนสิติฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรือไม่ อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 

1.1) กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วม
กนั 1.2) สมรรถนะการจดัการเรยีนรู ้1.3) ความพงึพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกระบวนการฯ

2. ผู้เข้าร่วมวิจัย (research participants) 
คือ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยท่ีฝึกประสบการณ์ในสถานศกึษาเดียวกนัจ�านวน 
1 โรง ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 7 คน ปีการศึกษา 
2557 จ�านวน 10 คน รวมจ�านวนนิสิตผู้เข้าร่วมการ
วิจัยทั้งสิ้น 17 คน

3. ระยะเวลาการด�าเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 
1 ปี 10 เดือน (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557) จ�าแนกได้ 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะสร้าง
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กระบวนการฯ 4 เดือน 2) ระยะทดลองใช้กระบวนการฯ 
5 เดือน 3) ระยะน�ากระบวนการฯ ไปใช้จริง 11 เดือน 
และ 4) ระยะน�าเสนอกระบวนการฯ 2 เดือน

การดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา จ�าแนกได้ 4 

ระยะ ซึ่งการด�าเนินการในแต่ละระยะสรุปได้ ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาระยะท่ี 1 การสร้าง

กระบวนการนิเทศฯ (R
0
 D

1
 R

1
) 

การวิจัย (R
0
) ค�าถามวิจัย: การพัฒนาบทเรียน

ร่วมกัน การเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การสะท้อนความคดิ ทฤษฎวีฒันธรรมเชงิสงัคมสามารถ
น�ามาพฒันาเป็นกระบวนการนเิทศเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้
หรือไม่ อย่างไร 

ผูว้จิยัด�าเนนิการทบทวนองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง 
เตรียมตัวผู้วิจัย และสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังสรุปในแผนภาพ
ที่ 1 ดังนี้
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 2.  ผูเ้ขา้รวมวจิยั่  (research participants) คือ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยัท่ีฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาเดียวกนจาํนวน ั 1 โรง ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 
7 คน ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 10 คน รวมจาํนวนนิสิตผูเ้ขา้รวมการวจิยัทงัสิน ่ ้ ้ 17 คน 
 3.  ระยะเวลาการดาํเนินการวจิยัรวมทงัสิน ้ ้ 1 ปี 10 เดือน (กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) จาํแนกได ้4 ระยะ ไดแ้ก ่ 1) ระยะสร้างกระบวนการฯ 4 เดือน 2) ระยะ
ทดลองใชก้ระบวนการฯ 5 เดือน 3) ระยะนาํกระบวนการฯ ไปใชจ้ริง 11 เดือน และ 4) ระยะ
นาํเสนอกระบวนการฯ 2 เดือน 
 
การดําเนินการวจัิย 
 การวิจยันีเป็นการวิจยัและพฒันา จาํแนกได้้  4 ระยะ ซ่ึงการดาํเนินการในแตละระยะ่  
สรุปได ้ดงัน้ี 
 1. การวจัิยและพฒันาระยะที ่1 การสร้างกระบวนการนิเทศฯ (R0 D1 R1)  
 การวจัิย (R0) คาํถามวิจยั: การพฒันาบทเรียนรวมกน การเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การ่ ั

เรียนรู้แบบรวมมือ การสะทอ้นความคิด ่ ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมสามารถนาํมาพฒันาเป็น

กระบวนการนิเทศเพื่อสงเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัได้่

หรือไม อยางไร ่ ่  
 ผูว้ิจยัดาํเนินการทบทวนองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เตรียมตวัผูว้ิจยั และสงัเคราะห์องค์
ความรู้ท่ีเกยวขอ้งเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวจิยัี่ ํ ดงัสรุปในแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  
 
 การพฒันา (D1) พฒันากระบวนการฯ ครังท่ี ้ 1 สร้างกระบวนการนิเทศตามแนวการ
พฒันาบทเรียนรวมกนฉบบัตั่ ั ้งตน้ และสร้างเคร่ืองมือเกบรวบรวมขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั็  

แนวคิดการพฒันา

บทเรียนรวมกน่ ั  
แนวคิดการเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
แนวคิดการเรียนรู้ 
แบบรวมมือ่  

แนวคิด 
การสะทอ้นคิด 

ทฤษฎีวฒันธรรม 
เชิงสงัคม 

กระบวนการนิเทศตามแนวการพฒันาบทเรียนรวมกน่ ั  

ผลการใชก้ระบวนการนิเทศตามแนวการพฒันาบทเรียนรวมกน่ ั  

ความพึงพอใจตอการเขา้รวมกระบวนการนิเทศฯ่ ่  สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนา (D
1
) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 1 

สร้างกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วม
กนัฉบบัต้ังต้น และสร้างเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลูตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลที่ได้รับจากการพัฒนากระบวนการครั้งที่ 1 
ได้แก่ กระบวนการนิเทศฯ ฉบับตั้งต้นและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1) แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
มีลักษณะเป็นการประเมินแบบรูบลิคส์ (rubrics) ระบุ
ข้อความแสดงระดับคุณภาพที่แตกต่างกันของการ
บรรลุมาตรฐานหรือเกณฑ์เทียบ 5 ระดับ เรียงจากระดับ
สมรรถนะต�่าสุดถึงสูงสุด 1-5 ตามล�าดับ มีโครงสร้าง 
2 ด้าน ได้แก่ 1.1) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูส้�าหรบั
เดก็อนบุาล 1.2) กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน รวม
ทั้งสิ้น 18 หน่วยสมรรถนะ สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ภาพรวมเกณฑ์เทียบ 5 ระดับ ของแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ภาพรวมของสมรรถนะ

ระดับ 1

ภาพรวมของสมรรถนะ

ระดับ 2

ภาพรวมของสมรรถนะ

ระดับ 3

ภาพรวมของสมรรถนะ

ระดับ 4

ภาพรวมของสมรรถนะ

ระดับ 5

สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (9 หน่วยสมรรถนะ)

1. ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่ององค์ประกอบการสอน 

ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ

การเรียนรู้ของเด็กเลยจาก

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่ององค์ประกอบการสอน 

ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ

การเรียนรู้ของเด็กถูกต้อง 

1 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย 

12 รายการ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่ององค์ประกอบการสอน 

ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ

การเรียนรู้ของเด็กถูก

ต้อง1ใน 2 ของสมรรถนะ

ย่อย 12 รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่ององค์ประกอบการสอน 

ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ

การเรียนรู้ของเด็กถูกต้อง 

3 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย 

12 รายการ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่ององค์ประกอบการสอน 

ศาสตร์การสอน ธรรมชาติ

การเรียนรู้ของเด็กถูกต้อง

สมบูรณ์ทุกสมรรถนะย่อย 

12 รายการ

2. ไม่มีทักษะการวางแผน

การสอน การเขียนแผน 

และการปฏิบัติการสอน

เลยจากสมรรถนะย่อย 12 

รายการ

2. มีทักษะการวางแผนการ

สอน การเขียนแผน และ

การปฏิบัติการสอนถูกต้อง 

1 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย 

12 รายการ

2. มีทักษะการวางแผนการ

สอน การเขียนแผน และ

การปฏิบัติการสอนถูกต้อง 

1 ใน 2 ของสมรรถนะย่อย 

12 รายการ

2. มีทักษะการวางแผนการ

สอน การเขียนแผน และ

การปฏิบัติการสอนถูกต้อง 

3 ใน 4 ของสมรรถนะย่อย 

12 รายการ

2. มีทักษะการวางแผนการ

สอน การเขียนแผน และ

การปฏิบัติการสอนถูกต้อง

สมบูรณ์ทุกสมรรถนะย่อย 

12 รายการ

3. ไม่มีเจตคติต่อการ

วางแผนการสอน การเขียน

แผน และการปฏิบัติการ

สอนที่เหมาะสมเลยจาก

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน

การสอน การเขียนแผน 

และการปฏิบัติการสอน

เหมาะสม 1 ใน 4 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน

การสอน การเขียนแผน 

และการปฏิบัติการสอน

เหมาะสม 1 ใน 2 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน

การสอน การเขียนแผน 

และการปฏิบัติการสอน

เหมาะสม 3 ใน 4 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการวางแผน

การสอน การเขียนแผน 

และการปฏิบัติการสอน

เหมาะสมทุกสมรรถนะย่อย 

12 รายการ

สมรรถนะด้านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (9 หน่วยสรรถนะ)

1. ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ

กระบวนการและเป้าหมาย

ของกลุ่มเลยแม้แต่ข้อเดียว

จากสมรรถนะย่อย 12 

รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ

กระบวนการและเป้าหมาย

ของกลุ่มถูกต้อง 1 ใน 4 

ของสมรรถนะย่อย 12 

รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ

กระบวนการและเป้าหมาย

ของกลุ่มถูกต้อง1ใน 2 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ

กระบวนการและเป้าหมาย

ของกลุ่มถูกต้อง 3 ใน 4 

ของสมรรถนะย่อย 12 

รายการ

1. มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องข้อมูลพื้นฐานลักษณะ

กระบวนการและเป้าหมาย

ของกลุ่มถูกต้องสมบูรณ์ทุก

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

2. ไม่มีทักษะการท�างาน

ร่วมกัน การสะท้อนคิด 

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

เลยจากสมรรถนะย่อย 12 

รายการ

2. มีทักษะการท�างานร่วม

กัน การสะท้อนคิด  

การเชื่อมโยง สู่การปฏิบัติ

ถูกต้อง 1 ใน 4 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

2. มีทักษะการท�างานร่วม

กัน การสะท้อนคิด  

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติถูก

ต้อง 1 ใน 2 ของสมรรถนะ

ย่อย 12 รายการ

2. มีทักษะการท�างานร่วม

กัน การสะท้อนคิด  

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติถูก

ต้อง 3 ใน 4 ของสมรรถนะ

ย่อย 12 รายการ

2. มีทักษะการท�างาน

ร่วมกัน การสะท้อนคิด 

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

ถูกต้องสมบูรณ์ทุกตัว

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3. ไม่มีเจตคติที่ดีต่อการ

ท�างานร่วมกัน การสะท้อน

คิด การเชื่อมโยงสู่การ

ปฏิบัติเลยจากสมรรถนะ

ย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการท�างาน

ร่วมกัน การสะท้อนคิด 

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

เหมาะสม 1 ใน 4 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการท�างาน

ร่วมกัน การสะท้อนคิด  

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

เหมาะสม 1 ใน 2 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการท�างาน

ร่วมกัน การสะท้อนคิด 

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

เหมาะสม 3 ใน 4 ของ

สมรรถนะย่อย 12 รายการ

3.มีเจตคติต่อการท�างาน

ร่วมกัน การสะท้อนคิด  

การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

เหมาะสมทุกสมรรถนะย่อย 

12 รายการ
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2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกระบวนการฯ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ มีโครงสร้าง 2 ด้าน ได้แก่ 2.1) ด้านกระบวนการนิเทศ 2.2) ด้านการด�าเนินงานของอาจารย์

นิเทศก์ รวมจ�านวนตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 11 ตัวบ่งชี้
3) แบบบันทึกที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมี 5 แบบ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แบบบันทึกที่ใช้ในการวิจัย 

ลักษณะแบบบันทึก ลักษณะข้อมูล ผู้บันทึก

1.แบบบันทึกการประชุม การประชุมในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการนิเทศฯ กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย

2.แบบบันทึกการสังเกต การสอนในชั้นเรียน ผู้เข้าร่วมการวิจัย, ผู้วิจัย

3. แบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัย

4. แบบบันทึกการตรวจสอบความตรง ความตรงของการสรุปข้อมูล (member check) ผู้เข้าร่วมการวิจัย

5. แบบบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย ข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในการด�าเนินกระบวนการนิเทศฯ ผู้วิจัย

การวิจัย (R
1
) ค�าถามวิจัย: กระบวนการนิเทศ

ตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีข้ันตอน กิจกรรม

และการด�าเนินการอย่างไร เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นมี

คุณภาพหรือไม่ 
ผู้วิจัยด�าเนินการก�าหนดบริบทและผู้เข้าร่วม

การวิจัย สังเคราะห์กระบวนการและข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย เพื่อก�าหนดขั้นตอน กิจกรรมและการ
ด�าเนนิการ เกบ็รวบรวมข้อมลูจากผูท้รงคณุวุฒิ 5 ท่านใน
การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการตัง้ต้นฯ และเครือ่งมอื
วจิยัโดยใช้แบบประเมนิความสอดคล้อง ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องได้ค่าระหว่าง 0.6-1.0 ซ่ึงแสดงว่ามี
ความเหมาะสมในการน�ามาใช้ แบบประเมินสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้มีจ�านวน 1 หัวข้อ ที่ได้ค่าต�่ากว่า 0.5 
ซึง่ได้ปรบัเปลีย่นตามท่ีผูท้รงคณุวฒุแินะน�าก่อนน�าไปใช้ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย

2. การวิจัยและพัฒนาระยะที่ 2 การทดลอง
ใช้กระบวนการนิเทศฯ (D

2
 R

2
)

การพัฒนา (D
2
) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 2  

ปรับปรุงกระบวนการนิ เทศฯ ตามข้อค ้นพบจาก
การวิ จัย R

1
และน�า เสนอกระบวนการนิ เทศตาม 

แนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันฉบับก่อนทดลองใช้ 

ผลท่ีได้รับจากการพัฒนากระบวนการครั้ง
ที่ 2 ได้แก่ 1) กระบวนการนิเทศฯ ฉบับก่อนทดลองใช้  
ท่ีได้เพ่ิมเติมแนวคิดพ้ืนฐาน รายละเอียดของขั้นตอน
การด�าเนินกระบวนการ ขอบข่ายเนื้อหา 2) เครื่องมือ 
ที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับก่อนทดลองใช้  
ท่ีได้ปรับโครงสร้าง จ�านวนหน่วยสมรรถนะ ปรับภาษา 
และเพ่ิมรายละเอียดสมรรถนะย่อยเพ่ือแสดงระดับ
คุณภาพของแบบประเมิน 

การวิจัย (R
2
) ค�าถามวิจัย: ผลการทดลองใช้

กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เป็นอย่างไร 

ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองใช้กระบวนการนิเทศฯ 
ท่ีได้พัฒนาขึ้นเป็นจ�านวน 21 วงรอบกับผู้เข้าร่วมการ
วิจัยจ�านวน 7 คน ในการพัฒนาบทเรียนการจัดกิจกรรม
เสรมิประสบการณ์ส�าหรบัเดก็อนบุาล เกบ็รวบรวมข้อมลู
โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประชุมทุกขั้นของ
กระบวนการ การสอนในชั้นเรียน การตรวจผลงาน และ
เก็บข้อมูลโดยแบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจง
นับ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ให้รหัส จัดระเบียบ จัดกลุ่มและสร้าง
ข้อสรุป แปรข้อมูลกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ สรุปผลวิจัย
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3. การวิจัยและพัฒนาระยะท่ี 3 การนำา
กระบวนการนิเทศฯ ไปใช้จริง (D

3 
R

3
)

การพัฒนา (D
3
) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 3 

ปรับปรุงกระบวนการนิเทศฯ ตามข้อค้นพบจากการวิจัย 
R2 และน�าเสนอกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันฉบับก่อนน�าไปใช้จริง 

ผลที่ได้รับจากการพัฒนากระบวนการครั้งที่ 3 
ได้แก่ 1) กระบวนการนิเทศฯฉบับก่อนน�าไปใช้จริง ซึ่ง
มีการเพิ่มขั้นตอนกระบวนการ เพิ่มยุทธศาสตร์การสอน
วนซ�้าอย่างน้อยอีกหนึ่งรอบ เพิ่มลักษณะบทเรียนของ
การจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลฉบับก่อนน�าไปใช้จริงที่ได้ปรับปรุง
แบบบันทึกของการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

การวิ จัย (R
3
) ค� าถามวิ จัย: ผลการน�า

กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ไปใช้จริงเป็นอย่างไร

ผู้วิจัยด�าเนินการน�ากระบวนการนิเทศฯจ�านวน 
30 วงรอบ ในการพัฒนาบทเรียนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้งที่เด็กริเริ่มและครูเป็นผู้ริเริ่มและทั้งกลุ่ม
ใหญ่กลุ่มย่อยและรายบุคคลไปใช้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย
จ�านวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
แปรข้อมูลกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ และสรุปผลวิจัย ซึ่ง
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการพัฒนากระบวนการนิเทศฯ 
มี 3 รายการ ได้แก่ 

1) นิสิตทุกคนต้องพัฒนาระดับสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับ ร้อยละ 80 ของ
รายการหน่วยสมรรถนะ เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ

2) หลังการเข ้าร ่วมกระบวนการนิ เทศฯ  
ร้อยละ 80 ของนิสิตต้องมีระดับสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป ทุกหน่วยสมรรถนะ 

3) หลังการเข ้าร ่วมกระบวนการนิ เทศฯ 
ร้อยละ 80 ของนิสิตต้องมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กระบวนการนิเทศฯ ในระดับมากขึ้นไป ทุกตัวบ่งชี้

4. การวิจัยและพัฒนาระยะที่ 4 การนำาเสนอ
กระบวนการนิเทศฯ ฉบับสมบูรณ์ (D

4
)

การพัฒนา (D
4
) พัฒนากระบวนการฯ ครั้งที่ 4 

ปรบัปรงุกระบวนการตามข้อค้นพบจากการวจัิย R3 และ
น�าเสนอกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันฉบับสมบูรณ์ 

การตรวจสอบความตรงและความเชื่อถือของ
งานวิจัย (Trustworthiness) ใช้บรรทัดฐาน 4 ประการ
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพโดย Guba และ Lincoln 
(1989) ได้แก่ 1) ความเชื่อถือได้ (Creditability) 
โดยการสังเกตภาคสนามอย่างจริงจังและเป็นระยะ
เวลานาน การตรวจสอบแบบสามเส้าและผู้เข้าร่วมวิจัย
ตรวจสอบข้อมูล 2) การถ่ายโอนได้ (Transferability)  
โดยการก�าหนดผูเ้ข้าร่วมการวจิยัตรงตามประเด็นท่ีศกึษา 
สามารถอ้างผลไปยังบริบทที่ใกล้เคียงกัน 3) การพ่ึงพา
กับเกณฑ์อ่ืนๆ (Dependability) โดยการตรวจสอบ
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเตรียมข้อมูลด้วยบันทึก
แบบต่างๆ เพื่อความสามารถในการตรวจซ�้าข้อมูล และ 
4) การยืนยันผลการวิจัย (Confirmability) โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การจัดเตรียมข้อมูลดิบ
และการแสดงวิธีด�าเนินการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อใช้การ
ตรวจสอบร่องรอยการวิจัย 
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ผลการวิจัย
1. กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันฉบับสมบูรณ์ สรุปได้ดังแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดของกระบวนการนิเทศตามแนวการพฒันาบทเรียนรวมกนฯ ฉบบัสมบูรณ์่ ั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4  

                ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศฯ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ขนัตอนของ้ กระบวนการนิเทศฯ ท่ีสมบูรณ์แบงได้่  6 ระยะ 10 ขนัตอน้  
     ยอย่  ดาํเนินไปในแตละวงรอบการนิเทศและพฒันาเป็น่ วงจรเกลียวเวยีน 

การเน้นผ้เรียนเป็นู
สําคญั 

เน้นให้ผู ้เ รียนมีสวน่
รวมอยางกระตือรือร้น ่ ่
ชีนําตนเอง และสร้าง้
ความหมายแหงการ่
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

การพฒันาบทเรียน
ร่วมกนั 

กลุมครูรวมกนศึกษา่ ่ ั
และพัฒนาบทเ รียน
อ ย า ง ลุ ม ลึ ก แ ล ะ่ ่
ตอเน่ืองในบริบทการ่
ทาํงานจริงของตน 

การเรียนร้แบบู
ร่วมมือ 

การรวมกลุมเพื่อดาํเนิน่
กจกรรมตามเป้าหมายท่ีิ
กาหนดรวมกนอยางํ ่ ั ่
สมัค ร ใจและ เค า รพ
ความเทาเทียมกน ่ ั  

การสะท้อน
ความคดิ 

การคิดพิจาณาอยางมี่
เ ป้าหมายจริงจังโดย
รับ รู้ข้อมูล  รวบรวม
จัด ระบบ  วิ เ ค ร าะ ห์ 
ตดัสินใจ นาํไปปฏิบติั 

ทฤษฎวีฒันธรรม
เชิงสังคม 

กระบวนการทางสังคม
ช ว ย พัฒ น า ร อ ย ต อ่ ่
ระหวางความสามารถ่
ท่ี เ ป็นอยูจ ริงนําไ่ ปสู ่
ศกัยภาพท่ีสูงขึนได้้  

หลกัการพืน้ฐานของกระบวนการฯ 
1) นิสิตมีบทบาทหลกัในการชีนาํตนเอง ประเมินตนเอง โดยอาจารยนิ์เทศกเป็นกลยาณมิตรกระตุน้ใหค้าํปรึกษา้ ์ ั  
2) การนิเทศใชก้ระบวนการแบบวงจรเกลียวเวยีนซ่ึงจะพฒันาอยางลุมลึก ตอยอดและตอเน่ือง่ ่ ่ ่  
3) กลุมนิสิตรวมมื่ ่ อกนดาํเนินงานทุกขนัของกระบวนการดว้ยความเทาเทียมกน โดยสลบักนเป็นผูส้อนในชนัเรียนั ่ ั ั้ ้  
4) นิสิตแตละคนเป็นผูส้ะทอ้นความคิดกอน ระหวาง และหลงัการปฏิบติัการสอนเพื่อสร้างองคค์วามรู้ในฐานะผูป้ฏิบติั่ ่่  
5) เนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบเพ่ือนและอาจารยนิ์เทศกในบรรยากาั ์ ศสนบัสนุนเพ่ือยกระดบัสมรรถนะเตม็ศกัยภาพ 

วตัถประสงค์ุ : เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั่  

เนือ้หา: 1. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับเดก็อนุบาล 2. กระบวนการพฒันาบทเรียนรวมกน ่ ั  

ลกัษณะของกล่มพฒันาุ บทเรียน : กลุมนิสิตปฐมวยัท่ีฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเดียวกนสมคัรใจรวมมือกนดาํเนินงาน่ ั ่ ั

พฒันาบทเรียนตลอดทุกขนัของกระบวนการดว้ยความเคารพความเทาเทียมกน โดยสลบักนเป็นผูส้อนจริงในชนัเรียน้ ้่ ั ั  

การประเมินผล : ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของนิสิต 18 หนวยสมรรถ่ นะ  

ระยะท่ี 1 กาหนดบทเรียนํ  ประกอบดว้ย   
กาหนดเป้าหมายบทเรียนํ และวางแผนบทเรียน 
ระยะท่ี 2 วจิยับทเรียน  
ประกอบดว้ย สอนและสังเกตการสอน  
ระยะท่ี 3 อภิปรายบทเรียน ประกอบดว้ย 
ไตรตรองการสอน่ และปรับปรุงบทเรียน 
ระยะท่ี 4 วจิยับทเรียนรอบท่ีสอง 
ประกอบดว้ย สอนและสังเกตการสอน
บทเรียนท่ีปรับปรุงแลว้กบผูเ้รียนกลุมใหมั ่ ่ 
ระยะท่ี 5 อภิปรายบทเรียนรอบท่ีสอง 
ประกอบดว้ย ไตรตรองการสอน่ และปรับปรุง

บทเรียนอีกครัง ้  
ระยะท่ี 6 รวบรวมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
สรุปการเรียนรู้และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

การพ
ฒั
น
าใน

แตละรอบ
วงจร

่
 

1. กาหนดํ
บทเรียน 

2. วจิยั
บทเรียน 

3. อภิปราย
บทเรียน 

4. วจิยับทเรียน
รอบท่ีสอง 

5. อภิปราย
บทเรียน 
รอบท่ีสอง 

6. รวบรวม
การเรียนรู้ 6  

1  

2  4  

3 

5  

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของกระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันฯ ฉบับสมบูรณ์



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557254

2. ผลการใช้กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
2.1 ระดับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตผู้เข้าร่วมการวิจัย จากการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของคะแนนรูบลิคส์ 5 ระดับ ที่ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ สรุปได้ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละของนิสิตจ�าแนกตามระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น (N=17)

ระดับความแตกต่างของคะแนน

สมรรถนะที่พัฒนาขึ้น

พัฒนาสมรรถนะ

ขึ้น 1 ระดับ

พัฒนาสมรรถนะ 

ขึ้น 2 ระดับ

พัฒนาสมรรถนะ 

ขึ้น 3 ระดับ

พัฒนาสมรรถนะ 

ขึ้น 4 ระดับ

รวมจำานวนนิสิต

ที่เกิดการพัฒนา

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

หน่วยสมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กอนุบาล

คว
าม

รู้ 1. องค์ประกอบของการสอน 1 5.88 10 58.82 6 35.29 0 0 17 100

2. ศาสตร์การสอน 0 0 13 76.47 2 11.76 2 11.76 17 100

3. การเรียนรู้ของเด็ก 1 5.88 11 64.71 5 29.41 0 0 17 100

ทัก
ษะ

4. การวางแผนการสอน 0 0 11 64.71 6 35.29 0 0 17 100

5. การเขียนแผนการสอน 2 11.76 10 58.82 5 29.41 0 0 17 100

6. การปฏิบัติการสอน 3 17.65 7 41.18 7 41.18 0 0 17 100

เจ
ตค

ติ

7. การวางแผนการสอน 6 35.29 5 29.41 6 35.29 0 0 17 100

8. การเขียนแผนการสอน 6 35.29 7 41.18 3 17.65 1 5.88 17 100

9. การปฏิบัติการสอน 4 23.53 9 52.94 3 17.65 1 5.88 17 100

หน่วยสมรรถนะด้านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

คว
าม

รู้ 10. ข้อมูลพื้นฐาน 1 5.88 4 23.53 10 58.82 2 11.76 17 100

11. กระบวนการพัฒนา 0 0 4 23.53 8 47.06 5 29.41 17 100

12. เป้าหมายของกลุ่ม ฯ 0 0 7 41.18 6 35.29 4 23.53 17 100

ทัก
ษะ

13. การท�างานแบบร่วมมือ 2 11.76 6 35.29 6 35.29 3 17.65 17 100

14. การสะท้อนความคิด 1 5.88 6 35.29 9 52.94 1 5.88 17 100

15. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 0 0 7 41.18 10 58.52 0 0 17 100

เจ
ตค

ติ

16. การท�างานแบบร่วมมือ 5 29.41 5 29.41 7 41.18 0 0 17 100

17. การสะท้อนความคิด 2 11.76 9 52.94 4 23.53 2 11.76 17 100

18. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 1 5.88 13 76.47 3 17.65 0 0 17 100

จากตารางที่ 3 พบว่า นิสิตร้อยละ 100 มีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ พัฒนาขึ้นตั้งแต่ 1-4 ระดับ  

ทั้ง 18 หน่วยสมรรถนะ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนรูบลิคส์ 5 ระดับ ท่ีประเมินก่อนและหลังการ

เข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ แสดงว่า กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ข้อที่ 1) คือ นิสิตทุกคนต้องพัฒนาระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระดับ ร้อยละ 80 
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ของรายการหน่วยสมรรถนะ (15 รายการจาก 18 หน่วยสมรรถนะ) เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ก่อน

และหลังการเข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ
2.2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลังการ

เข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ สรุปได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จ�านวนและร้อยละของนิสิตจ�าแนกตามระดับสมรรถนะหลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ (N=17)

ระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้หลัง

การเข้าร่วมกระบวนการฯ

สมรรถนะ ระดับ 

2

สมรรถนะ ระดับ 

3

สมรรถนะ ระดับ 

4

สมรรถนะ ระดับ 

5

นิสิตที่มี

ระดับสมรรถนะ 

3 ขึ้นไป

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

หน่วยสมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กอนุบาล

คว
าม

รู้ 1. องค์ประกอบของการสอน 0 0 0 0 11 64.71 6 35.29 17 100

2. ศาสตร์การสอน 0 0 0 0 9 52.94 8 47.06 17 100

3. การเรียนรู้ของเด็ก 0 0 1 5.88 9 52.94 7 41.18 17 100

ทัก
ษะ

4. การวางแผนการสอน 0 0 0 0 15 88.24 2 11.76 17 100

5. การเขียนแผนการสอน 0 0 0 0 13 76.47 4 23.53 17 100

6. การปฏิบัติการสอน 0 0 1 5.88 10 58.82 6 35.29 17 100

เจ
ตค

ติ 7. การวางแผนการสอน 0 0 0 0 10 58.82 7 41.18 17 100

8. การเขียนแผนการสอน 0 0 1 5.88 9 52.94 7 41.18 17 100

9. การปฏิบัติการสอน 0 0 2 11.76 4 23.53 11 64.71 17 100

หน่วยสมรรถนะด้านกระบวนการการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน

คว
าม

รู้ 10. ข้อมูลพื้นฐาน 1 5.88 1 5.88 10 58.82 5 29.41 16 94.12

11. กระบวนการฯ 0 0 0 0 9 52.94 8 47.06 17 100

12. เป้าหมายของกลุ่ม ฯ 0 0 0 0 8 47.06 7 41.18 17 100

ทัก
ษะ

13. การท�างานแบบร่วมมือ 0 0 0 0 1 5.88 16 94.12 17 100

14. การสะท้อนความคิด 0 0 1 5.88 10 58.82 6 35.29 17 100

15. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 0 0 0 0 9 52.94 8 47.06 17 100

เจ
ตค

ติ 16. การท�างานแบบร่วมมือ 0 0 0 0 6 35.29 11 64.71 17 100

17. การสะท้อนความคิด 0 0 0 0 9 52.94 8 47.06 17 100

18. การเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ 0 0 1 5.88 6 35.29 10 58.82 17 100
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จากตารางที่ 4 พบว่า หลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ นิสิตร้อยละ100 มีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 17 หน่วยสมรรถนะ และนิสิตร้อยละ94.12 มีระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ฯ ระดับ 3 ขึ้นไป 
1 หน่วยสมรรถนะ ซ่ึงนสิติจะมรีะดบัสมรรถนะการจัดการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบั 4-5 เป็นส่วนใหญ่ แสดงว่า กระบวนการ
นเิทศตามแนวการพฒันาบทเรียนร่วมกนัมปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ์ข้อที ่2) คอื หลงัการเข้าร่วมกระบวนการนเิทศฯ 
ร้อยละ 80 ของนสิติ (14 คนจาก 17 คน) ต้องมรีะดบัสมรรถนะการจดัการเรยีนรูใ้นระดับ 3 ขึน้ไป ทกุหน่วยสมรรถนะ 

2.3 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกระบวนการนิเทศฯ ของนิสิต สรุปได้ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จ�านวนและร้อยละของนิสิตจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจการเข้าร่วมกระบวนการฯ (N=17) 

รายการประเมินความพึงพอใจ
ระดับ 5 มากที่สุด ระดับ 4 มาก รวม

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ด้า
นก

ระ
บว

นก
าร

นิเ
ทศ

ฯ 1. การประชุมร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย 15 88.24 2 11.76 17 100

2. การประชุมกลุ่มวางแผนก่อนการสอน 14 82.35 3 17.65 17 100

3. การสอนและเข้าร่วมสังเกตการสอน 15 88.24 2 11.76 17 100

4. การประชุมกลุ่มสะท้อนความคิดหลังสอน 15 88.24 2 11.76 17 100

5. การปรับปรุงบทเรียน 15 88.24 2 11.76 17 100

6. การสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 88.24 2 11.76 17 100

ด้า
นอ

าจ
าร

ย์น
ิเท

ศก
์ 7. ความรู้ ความสามารถในการให้ค�าปรึกษา 16 94.12 1 5.88 17 100

8. ความเหมาะสม บุคลิกภาพ 17 100 0 0 17 100

9. การสร้างบรรยากาศของการนิเทศ 16 94.12 1 5.88 17 100

10. การกระตุ้นส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา 17 100 0 0 17 100

11. ความพึงพอใจในภาพรวมของนิสิต 17 100 0 0 17 100

จากตารางที่ 5 พบว่า นิสิตร้อยละ100 มีความ

พึงพอใจการเข้าร่วมกระบวนการฯ ระดับมาก ขึ้นไปทุก

รายการ แสดงว่า กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนา

บทเรียนร่วมกันมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ข้อที่ 3 

อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิปรายผลการพัฒนากระบวนการนิเทศ

ตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันฯ
กระบวนการนิเทศฯในการศึกษาครั้งนี้ เน ้น

ผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งผลให้นิสิตปรับเปลี่ยนบทบาท
จากผู้รอรับ (Passive) มาเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active) สามารถชี้น�าตนเอง 

รับผิดชอบการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยตนเอง ภายใต้
การช้ีแนะสนับสนุนจากอาจารย์นิเทศก์ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า  
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู ้ เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส�าคัญท่ีสดุ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่ง
ชาติ, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ ณัฐกานต์ ปัดเกษม, สิทธิพร 
นิยมศรีสมศักดิ์, และยุวดี รอดจากภัย (2556) พบว่า 
กลยุทธ์ส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา คือวิธี
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 
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แนวคิดการสะท้อนความคิดก่อน ระหว่าง และ
หลังการสอน (reflection for - in - on action) ใน
กระบวนการนิเทศครั้งนี้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นสิิตได้อย่างมคีวามหมาย นสิติสร้างองค์ความรูใ้หม่จาก
การปฏบิตัจิรงิ สอดคล้องกบั มยรุา ลหีวัสระ, สพลณภทัร 
ศรีแสนยงค์, และเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (2556) ที่กล่าวถึงการ
ใช้กิจกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่สร้างสรรค์
ด้วยปัญญาแล้วท�าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นรับผิดชอบการ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ Brown 
and Gillis (1999) ที่กล่าวถึงหลักการคิดสะท้อนว่า
เป็นการต้ังค�าถามถงึงานทีป่ฏบัิตไิป ขณะปฏบัิตงิาน และ
การปฏบิตังิานในอนาคต ท�าให้ครูเกิดความเข้าใจในความ
เชือ่ทางการศกึษาและพฤตกิรรมของตนเองจากการได้รบั
ประสบการณ์

แนวคดิการท�างานแบบร่วมมอืของกระบวนการ
นิเทศในการศึกษาคร้ังน้ี ส่งผลให้มีการปรับการนิเทศ 
จากเดิมมาสู่พลังแห่งการเรียนรู้ที่มากขึ้นกว่าการเรียนรู้
ตามล�าพงั สอดคล้องกบั Inprasitha (2009) ทีก่ล่าวว่า 
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งใน
หมู่ครูที่ต้องท�างานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการสอน และ
สอดคล้องกับ ชาริณี ตรีวรัญญู (2550) ที่ได้กล่าวว่า 
การศึกษาผ่านบทเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าให้ครู
พยายามดึงองค์ความรู้และศักยภาพภายในตนออกมา
สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม แล้วร่วมกัน
ท�าความเข้าใจและจัดระบบองค์ความรู้นั้น เพื่อสร้าง
ความชัดเจนในการน�าไปปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ครูเกิดการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

กระบวนการนิเทศในการศึกษาครั้งนี้เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในบรรยากาศสนับสนุน ท�าให้
ศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตสูงขึ้นจากการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ตามที่ Vygotsky (1978) กล่าวถึง ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมว่า กระบวนการทางสังคมส่งผลต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านรอยต่อของพัฒนาการ (Zone 
of Proximal Development) ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่าง
ระดับความสามารถที่เป็นอยู่จริงกับระดับพัฒนาการ

ที่เต็มศักยภาพ หากผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับผู้อื่นหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์แบบ Scaffolding ที่เชื่อมต่อพัฒนาการ
ของผู้เรียน ให้สามารถสร้างความเข้าใจใหม่ภายในตน 
(Internalization) สอดคล้องกบัข้อค้นพบของโครงการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน พบว่า 
ครูไทยชอบการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การได้
พดูคยุ รับฟังความคดิของกนัและกนั สามารถช่วยกระตุ้น
ความคิดซึ่งกันและกันและน�าไปสู่ข้อสรุปที่ตนเข้าใจได้ 
(ทิศนา แขมมณี, 2548)

ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศในการศึกษา
ครั้งนี้มีการวนซ�้าขั้นตอนการสอนใหม่อีกหนึ่งครั้งหลัง
จากมีการปรับปรุงการสอน แตกต่างจากกระบวนการที่
ใช้พัฒนาครูประจ�าการที่จะสอนซ�้าหรือไม่ก็ได้ เนื่องจาก 
พัฒนาการของนิสิตอยู่ในขั้นฝึกหัดซึ่งส่งผลให้นิสิต
ต้องการประสบการณ์ที่ชัดเจนของผลการสอนใหม่ที่
ได้จากการปรับปรุงจากข้อค้นพบของการสอนคร้ังแรก 
สอดคล้องกับ Fuller (1969) กล่าวถึงครูในช่วงฝึกหัด
ว่าช่วงแรกครูใส่ใจต่อการอยู่รอดแล้วจึงจะมาใส่ใจต่อ
สถานการณ์การสอน การเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เคยเรียนมากับ
การท�างานจริง ดังนั้น ครูช่วงฝึกหัดจึงต้องการความ
ค่อยเป็นค่อยไปในการท�าความเข้าใจประเด็นใหม่ๆ  
ที่พบในบริบทการท�างานจริง นอกจากนี้ รินรดี พรวิริยะ
สกุล (2554) ได้กล่าวถึงวงจรการใช้แนวคิดการศึกษา
ผ่านการเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษาครูซึ่งสรุปขั้นตอน
การเรียนรู้ได้ 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมความพร้อมและ
ระยะการปฏิบัติการ ซึ่งในแต่ละระยะแบ่งเป็น 5 ขั้นย่อย 
ดงันัน้ นกัศกึษาครจูงึค่อยๆ เริม่เรยีนรูฝึ้กหดัในระยะแรก
แล้วจึงปฏิบัติการในบริบทจริงอีกหนึ่งรอบ

2. อภิปรายผลการดำาเนินการใช้กระบวนการ
นิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีต่อ
สมรรถนะการจดัการเรยีนรูแ้ละความพงึพอใจต่อการ
เข้าร่วมกระบวนการฯ ของนิสิต

กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันสามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
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ของนสิติให้สงูขึน้ได้ทกุหน่วยสมรรถนะ และพฒันานสิติ
ให้มีสมรรถนะการจดัการเรยีนรูฯ้ อยูใ่นเกณฑ์เทยีบระดบั 
3 ข้ึนไป และส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์เทียบระดับสูงคือ 
4-5 หลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ สอดคล้องกับ ชาริณี 
ตรวีรญัญ ู(2550) ทีศ่กึษาแนวคดิการศกึษาผ่านบทเรยีน
สามารถพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูประจ�าการระดับประถมศึกษาได้ สอดคล้องกับ รินรดี 
พรวิริยะสกุล (2554) กล่าวถึงแนวคิดการศึกษาผ่าน
การเรียนรู้สามารถส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
การเรียนการสอนของนักศึกษาครูได้ และสอดคล้องกับ  
Davies and Dunnill (2008) ท่ีได้น�ารูปแบบของ 
การปฏิบัติแบบร่วมมือซ่ึงพัฒนามาจากการพัฒนาบท
เรียนร่วมกันไปใช้ส�าหรับการฝึกหัดครู พบว่า ช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางการสอนและเปิดโลกทัศน์
ทางการสอนแก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี

นิสิตมีความพึงพอใจการเข้าร่วมกระบวนการฯ 
ระดับมากขึ้นไปทุกรายการ ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจาก
กระบวนการนเิทศฯในการศกึษาครัง้น้ีเน้นให้นสิติมคีวาม
สมัครใจในการการปฏิบัติอย่างเคารพความเท่าเทียมกัน 
การร่วมกลุม่ท�างานท�าให้วงรอบการนเิทศเท่าเดมิแต่การ
เรียนรู้เพิม่ทวีคณู นสิติได้คดิสะท้อนตัง้เป้าหมาย ทบทวน 
ประเมินตนเองมากกว่าบรรยากาศแห่งการตัดสินชี้ถูก
ชี้ผิด การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่บทเรียน ไม่ใช่การวิพากษ์
ตัวบุคคล ความรับผิดชอบเป็นของกลุ่มบรรยากาศจึง
ผ่อนคลายความกดดัน ผลงานถือเป็นผลงานของกลุ่ม
จงึไม่มีการแข่งขนั เพยีงแต่นสิติสลบักนัเป็นผูส้อนจรงิใน
ช้ันเรียน สอดคล้องกบันภาพร วรเนตรสดุาทพิย์ และคณะ
(2552) กล่าวถึงผลการใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 
ว่านกัเรยีนมอีสิระในการคดิหาค�าตอบ มรีะบบการท�างาน
กลุ่มและมีความสุขในการท�ากิจกรรม และดังที่สุมน 
อมรววิฒัน์ (2547) ได้กล่าวถงึรปูแบบกลัยาณมติรนเิทศ

ว่าต้องมีการให้ใจในการปฏิบัติด้วยตนเอง มีการร่วมใจ
ท�างานเป็นทีม เพื่อรวบรวมพลังทวีคูณไปสู่ทิศทางที่
พึงประสงค์ มีความตั้งใจและเปิดใจโดยใช้การประเมิน
เชิงบวก คือตรวจสอบตนเอง ทบทวนดูตนเอง และ
ประเมินตนเอง ดังนั้น การนิเทศจึงเป็นการประเมินเพื่อ
การพัฒนาไม่ใช่การพิพากษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.1 ควรมีการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและขยายผลการน�าไปใช้ เช่น นสิติ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในบริบทอื่นๆ นิสิตสาขาวิชา
อื่นๆ ครูประจ�าการในระดับปฐมวัย เป็นต้น 

1.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรต้นที่มีลักษณะ
การผสมผสานแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกนักบัแนวคดิ
อื่นๆ เพื่อการนิเทศนิสิตในด้านที่เฉพาะเจาะจง หรือการ
วิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการนิเทศนิสิตที่หลากหลายกับ
กระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ต่อทางเลือกในการพัฒนานิสิต

1.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรตามในลักษณะ
อื่นๆ ว่ากระบวนการนิเทศตามแนวการพัฒนาบท
เรียนร่วมกันสามารถพัฒนานิสิตในด้านอ่ืนๆ นอกจาก
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง 

2. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
2.1 อาจารย์นิเทศก์นิสิตสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัยควรศกึษาท�าความเข้าใจก่อนน�าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการนิเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญได้แนวทางหนึ่ง

2.2 สถาบนัฝึกหดัครสูามารถน�าไปใช้พฒันา
ระบบและบุคลากรด้านการนิเทศได้แนวทางหนึ่ง 
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ผลการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทที่มีต่อความสามารถ 

ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6*

The Effect of Instruction Based on Intertextuality Towords 

Creative Poetry Writing for Grade Twelve Student

ประจักษ์ น้อยเหนื่อย** 

ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล***

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท และ 
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท กับเกณฑ์ร้อยละ 80

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6โรงเรยีนมธัยมวดัสงิห์ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จ�านวน 40 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตาม
ทฤษฎีสหบท จ�านวน 4 แผน ใช้เวลาคาบละ 50 นาที และ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ แบบอัตนัย ส�าหรับใช้ในการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ One Way ANOVA, Repeated Measures, One sample t-test, 
t-test dependent และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. พัฒนาการความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 

หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ
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3. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

คำาสำาคัญ: การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์/ สหบท

Abstract
The objectives of this research were to 1) study the grade-twelve students’ abilities in 

creative poetry writing before and after using the intertextuality approach, 2) The effectiveness of 
intertextuality approach for enhancing the students’ ability in creative poetry writing. 3) study the 
grade- twelve students’ abilities in creative poetry writing after the employment of the intertextuality 
approach with the achievement criteria of 80%.

The samples of 40 grade-twelve students of Mathayom Wat Sing School under the Office 
of Education al Service Area 1 were purposively selected. 

The research tools used were 1) the four 50-minute lesson plans of creative poetry writing 
based on intertextuality approach, 2) The written test to evaluate the student’s abilities in creative 
poetry writing before and after employment of the intertextuality approach. 

One-way ANOVA, repeated measures, one sample t-test” and analyzing data were used 
from the student’ abilities.

One-way ANOVA, repeated measures, one sample t-test, t-test dependent data and analyzing 
were used from the student’ abilities.

The results of the research were as follows;
1. The students’ abilities in writing creative poetry after using the intertexuality approach 

were higher and significantly different from the abilities before using the intertexuality approach 
at the level of .01. 

2. The development of the student’ abilities in writing creative poetry was higher after 
using the intertexuality approach.

3. The abilities in creative poetry writing of the samples taught with intertexuality approach 
were higher than the achievement criteria of 80%.

Keywords: Creative poetry writing/ Intertexuality approach
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บทนำา
ร้อยกรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คู่กับชาติ

ไทย นับตั้งแต่รวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบัน 
ความนยิมร้อยกรองของคนไทยในปัจจุบนันัน้ เกดิความ
ตืน่ตวักนัเป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้จากหน่วยงานทัง้ภาค
รฐัและเอกชนร่วมจดักจิกรรมส่งเสรมิการแต่งค�าประพนัธ์ 
และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในหนังสือ วารสารวิชาการ
มากมาย ดังที่ปรากฏเป็นผลงานประเภทบทประพันธ์
ยอดเย่ียมที่ท�าให้ผู ้ประพันธ์ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 
อังคาร จันทาทิพย์ ได้รับยกย่องเป็นกวีซีไรท์ ประจ�าปี 
พ.ศ. 2556 จากบทกวีเรื่อง หัวใจห้องที่ห้า และกุหลาบ 
สายประดษิฐ์ ซ่ึงเป็นกวทีีอ่งค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้
เป็นกวีดีเด่นของโลก พ.ศ. 2549

การเขียนร ้อยกรองเชิงสร ้างสรรค์เข ้ามามี
บทบาทส�าคัญมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์มีจุดมุ ่งหมายที่ส�าคัญ คือ เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางการเขียนของนักเรียนและส่งเสริมให้
นักเรียนใช้ทักษะทางการเขียนร้อยกรองเพื่อถ่ายทอด
เรื่องราว ความรู้ ความคิด จินตนาการ และประสบการณ์
ต่าง ๆ  ทีมี่อยู่ออกมาในทางสร้างสรรค์อย่างเสร ีกระทรวง
ศึกษาธิการได้ก�าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนร้อยกรอง 
ไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  
ว่า ผู ้เรียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ (ร้อยแก้วและร้อยกรอง) โดยใช้
ภาษาแสดงแนวคิดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โวหารต่าง ๆ 
ตลอดจนประเมินงานเขียนของผู้อื่น และน�ามาพัฒนา
งานเขียนของตนเอง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์จะเป็นทักษะท่ีมีความส�าคัญ แต่จากการ
สัมภาษณ์ครูผู ้สอนวิชาการแต่งค�าประพันธ์ จ�านวน 
3 ท่าน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการ
ศึกษา 2555 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ�านวน 40 คน ถึง
ปัญหาการเรียนการสอนเขียนร้อยกรอง พบว่า เกิดจาก

ครูผู้สอนขาดเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 
โดยครูจะตีกรอบความคิดของนักเรียน ให้เป็นไปตาม
แบบแผนและฉันทลักษณ์ในอดีต เนื้อหาก็จะต้องอยู่ใน
กรอบที่ครูได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ เนื้อหาในการสอนเขียน
ร้อยกรองมีมาก ท้ังประเภทกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์
และร่าย แต่เวลาในการสอนมีน้อย ครูผู้สอนจึงให้ความ
ส�าคญักบัการสอนเขยีนร้อยกรองน้อยกว่าการสอนเนือ้หา
ในเร่ืองอื่น ประกอบกับครูผู้สอนขาดสื่อการสอนและ
วิธีการสอนท่ีเหมาะสม เพราะครูผู้สอนจะเน้นวิธีสอน
แบบบรรยายเป็นหลัก จึงท�าให้การสอนเขียนร้อยกรอง
ไม่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศุภกัญญา รอดเดช (2543, หน้า 2) ที่พบว่า สาเหตุของ
ปัญหาการเขียนร้อยกรองแบ่งได้ 2 ประการ คือปัญหาที่
เกิดจากนักเรียนและปัญหาท่ีเกิดจากครูและวิธีการสอน
ของครู ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน ได้แก่ ขาดแรงจูงใจใน
การเขียน ขาดความคิดที่จะหาถ้อยค�ามาประกอบการ
เขียนให้เป็นเรื่องราว ไม่มีความรู้ เรื่องฉันทลักษณ์ และ
มีเวลาในการฝึกฝนไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาที่เกิดจากครู
และวิธีการสอนของครู ได้แก่ ครูไม่ถนัดในการเขียนบท
ร้อยกรอง มีเจตคติไม่ดีต่อการเขียนร้อยกรอง รวมทั้งไม่
ให้ความส�าคัญในการสอนเขียนร้อยกรอง

ด ้ ว ย เ หตุ นี้  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน
เพื่อส ่ง เสริมความสามารถในการเขียนร ้อยกรอง 
เชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าว ครูจึง
ต้องจัดกระบวนการสอนท่ีน่าสนใจ มีความหลากหลาย 
เป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้เรียน  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร
งานวิจัย เกี่ยวกับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์  
ผู้วิจัยศึกษา ทฤษฎีสหบท พบว่าสามารถน�ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ 

ทฤษฎีสหบท เป็นทฤษฎีทางภาษาศาสตร์กลุ่ม
หลังโครงสร้างนิยมที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบท
ทุติยภูมิกับตัวบทปฐมภูมิ นักวิชาการได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีสหบทไว้หลากหลายแนวคิด แต่การวิจัยในคร้ังนี้
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ได้น�าทฤษฎีสหบทของ แฮโรว์ บลูม (Harold Bloom) 
มาเป็นแนวคิดในการสอน ซึ่ง บลูม ได้กล่าวว่า อิทธิพล
ของนกัเขยีนรุน่ก่อนมผีลกบันกัเขยีนรุน่ใหม่ ซึง่นกัเขยีน
รุน่ใหม่จะเกิดความกงัวลใจทีจ่ะพยายามสร้างงานเขยีนให้
แตกต่างจากรุน่ก่อน โดยกวีรุน่ใหม่จะท�าสองประการ คอื 
เขียนบทกวตีามแนวคดิของกวรีุน่เก่า และประการทีส่อง 
นกัเขยีนพยายามจะต่อต้านความรูห้รอืมรดกทีม่มีาก่อน 
ดังนั้น สหบทส�าหรับบลูม คือ ความกังวลใจจากอิทธิพล
ที่ตัวบทหน่ึง ๆ ที่อาจเป็นส่วนของความหมาย หรือ
ส่วนหนึ่งของตัวบท หรือท้ังหมดของตัวบท ที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ตัวบทใหม่ของผู้เขียน นอกจากนี้ บลูมยัง
ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยน 6 ระดับ ที่ใช้ด�าเนินการ
อ่านงานของกวรีุน่ก่อน โดยเรยีกกระบวนการเปลีย่นนีว่้า 
“แนวการอ่านผ่านมุมมองใหม่” หรือแนวการอ่านผิดไป
จากเดิม (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2553)

บลูม (Bloom, 1997) ได้กล่าวถึง แนวการอ่าน
ผ่านมุมมองใหม่ 6 แนวทางประกอบด้วย

1. การปรับแต่งงานเขียนเดิม 
2. การหลอมรวมงานหลายชิน้แล้วใส่จินตนาการ

เพิ่มเติม
3. การหลีกหนีแนวการเขียนตามขนบเดิม 
4. การแสดงความขัดแย้งต่อลักษณะเด่นของ

กวีรุ่นก่อน
5. การสร้างงานใหม่ให้โดดเด่นและดีกว่างาน

เขียนเดิม
6. การน�างานเดิมของกวีที่เสียชีวิตแล้วมาเป็น

แรงบันดาลใจในการสร้างงานใหม่
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีสหบท พบว่า 

ทฤษฎีสหบทเน้นความสัมพันธ์ของตัวบท จึงอาจกล่าว
ได้ว่าวรรณกรรมที่เกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันมักมีทั้ง
ลักษณะร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวรรณกรรมอื่น ๆ 
ในยุคสมัยนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะแตก
ต่างเป็นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแต่ละเร่ืองด้วย 
ลักษณะร่วมนั้นเกิดจากความรู้ ความคิด และค่านิยม
แห่งยุคสมัยที่ได้หล่อหลอมผู้แต่งให้สร้างสรรค์ผลงาน

จากแนวนิยมและความคิดที่อยู่ในช่วงขณะนั้น กล่าวได้
ว่า วรรณกรรมแต่ละเร่ืองอาศัยแนวนิยมและความคิด
ร่วมกันในการแต่ง ส่วนลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม
แต่ละเรื่อง เกิดจากความเป็นปัจเจกของผู้แต่งแต่ละคน
ย่อมได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และค่านิยมใน
ยุคสมัยของตนแล้วเกิดมีความเฉพาะตนขึ้น เมื่อผนวก
กับความรู ้ความสามารถอันเป็นสิ่งเฉพาะตนอยู ่แล้ว  
จึ งก ่อให ้ เกิดผลงานอันมีลักษณะเฉพาะต ่างกับ
วรรณกรรมท่ีร่วมยุคสมัยเดียวกันได้ (เสาวณิต จุลวงศ์,  
2549) ทฤษฎีสหบทจึงเป็นทฤษฎีท่ีสามารถน�ามาใช้
เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ได้ เนื่องจากเป็นการให้ประสบการณ์
กับนักเรียนให้สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์
งานเขียนขึ้นมาเป็นลักษณะเฉพาะตนอีกด้วย

จากหลกัการและแนวคดิดงักล่าว ผูว้จิยัได้เลือก
ระดับการอ่านผ่านมุมมองใหม่ 3 ระดับ จาก 6 ระดับ
ของบลูมมาใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน  
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
เป็นการเรียนรู ้ระดับหลักและแนวคิดเบื้องต้นของ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ในด้านการสร้าง
ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และจินตนาการจาก
การอ่านผ่านมุมมองใหม่ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานส�าหรับการ
พัฒนาการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ขั้นสูงต่อไป

นอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้ด้วยทฤษฎีสหบท 
พบว่า ได้มีผู้น�าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาความ
สามารถในการเขยีนร้อยแก้วเชงิสร้างสรรค์ ดงัที ่อธกิมาส 
มากจุ้ย (2553, หน้า 4) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีสหบท เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของ
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นักศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และร้อยละ 80 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ร้อยละ 70 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู ้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนด้วยทฤษฎีสหบทที่พัฒนาข้ึน ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึง
สอดคล้องกับ เสาวณิต จุลวงศ์ (2549) กล่าวว่า ทฤษฎี
สหบทเป็นทฤษฎีที่สามารถน�ามาใช้เป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ 
เนื่องจากเป็นการให้ประสบการณ์กับนักเรียนให้สามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้
เกดิแนวคดิในการสร้างสรรค์งานเขยีนขึน้มาเป็นลกัษณะ
เฉพาะของตนอีกด้วย

ด้วยเหตุน้ี ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของ
การจัดการเรียนการสอนด้วยทฤษฎีสหบทที่มีต่อความ
สามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน�าผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการ
เรยีนการสอนภาษาไทยให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการ

เขียนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 เมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบท

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยทฤษฎีสหบทกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. พฒันาการความสามารถในการเขยีนร้อยกรอง

เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น 
หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีสหบทสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80

3. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยทฤษฎีสหบท หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เปิดสอนวิชาการ 
แต่งค�าประพนัธ์ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 
8 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมดจ�านวน 320 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 40 คน ที่ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นนักเรียน
ที่เลือกเรียนในรายวิชา การแต่งค�าประพันธ์ ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน

ด้วยทฤษฎีสหบท
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหารายวิชาการ

แต่งค�าประพันธ์ ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี ตรงตามหลักสูตร
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สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน
มัธยมวัดสิงห์ โดยมีประเด็นในการศึกษา คือ ศึกษา
หลักและศิลปะการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และ
ฝึกเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ประเภท กลอนสุภาพ 
กลอนดอกสร้อย และกลอนสักวา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ตามทฤษฎีสหบท จ�านวน 4 แผน แผนที่ 1
(คาบท่ี 1-2) แผนที ่2-4 (คาบที ่3-17) เวลาเรยีนคาบละ 
50 นาทีมีค่า IOC เท่ากับ 0.95

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ซึง่เป็นแบบทดสอบอตันยัจ�านวน 
5 ข้อ ส�าหรบัใช้ในการทดสอบความสามารถทางการเขยีน
ร้อยกรอง เชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลังเรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ
ความสามารถในการเขียนร้อยกรอง เชิงสร้างสรรค์ที่
ก�าหนดไว้ในงานวจิยั โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คอื ด้านเนือ้หา
จินตนาการและการเรียบเรียงความคิด ด้านฉันทลักษณ์
ร้อยกรอง ด้านการใช้ภาษา และด้านคุณค่าของงานเขียน
มีค่าความยากง่าย 0.67 มีค่าอ�านาจจ�าแนก 0.72 และมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.77

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค�านวณหาค่าสถติพิืน้ฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ 

ค่าความแปรปรวนของคะแนน และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มทดลอง

2. เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเขยีน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ t-test dependent

3. เปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถ
ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในช่วง
ระยะต่างๆ ของการทดลอง โดยใช้ One Way ANOVA, 
Repeated Measures

4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี
ร้อยละ 80 โดยใช้ one sample t-test

5. วิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสหบทเป็น กรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเขยีน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน  

โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ t-test dependent

พัฒนาการความสามารถใน 

การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ก่อนเรียน หลังเรียน t Sig.

x SD x SD
-22.30** 0.00

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 58.30 7.56 81.55 1.26

**p < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสหบทหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยมีคะแนนก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 58.30 และมีคะแนนหลังการทดลองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.55 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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2. เปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนในช่วงระยะ
ต่างๆ ของการทดลอง

ตารางท่ี 2 ตารางเปรยีบเทยีบคะแนนพฒันาการความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีนในช่วง

ระยะต่างๆ ของการทดลอง โดยใช้ One Way ANOVA, Repeated Measures 

คะแนนการสอบ
ก่อนเรียน

(x = 58.300)

พัฒนาการ 1

(x = 60.275)

พัฒนาการ 2

(x = 68.575)

พัฒนาการ 3

(x = 76.575)

หลังเรียน

(x = 81.550)

ก่อนเรียน (x = 58.300) -1.975* -10.275* -18.275* -23.250

พัฒนาการ 1 (x = 60.275) -8.300* -16.300* -21.278*

พัฒนาการ 2 (x = 68.575) -8.000* -12.975*

พัฒนาการ 3 (x = 76.575) -4.925*

หลังเรียน (x = 81.550)

จากตารางที ่2 พบว่า ความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์หลงัเรยีนแตกต่างกบัก่อนเรยีน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

81.55) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 58.30) โดยระดับคะแนนพัฒนาการแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1

  9 

 ตารางเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ของนกัเรียนในชวงระยะตางๆ ของการทดลอง โดยใช ้่ ่ One Way ANOVA, Repeated Measures  
 

คะแนนการสอบ 
ก่อนเรียน 

( X = 58.300) 
พฒันาการ 1 

( X = 60.275) 
พฒันาการ 2 

( X = 68.575) 
พฒันาการ 3 

( X  = 76.575) 
หลงัเรียน 

( X  = 81.550) 
ก่อนเรียน 
( X  = 58.300) 

 -1.975* -10.275* -18.275* -23.250 

พฒันาการ 1 
( X  = 60.275) 

  -8.300* -16.300* -21.278* 

พฒันาการ 2 
( X  = 68.575) 

   -8.000* -12.975* 

พฒันาการ 3 
( X  = 76.575) 

    -4.925* 

หลงัเรียน 
( X  = 81.550) 

     

 
 จากตาราง  พบวา ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนแตกตาง่ ่

กบกอนเรียน อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ั ่่ .01โดยความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรคห์ลงัเรียน (คาเฉล่ีย เทากบ ่ ่ ั 81.55) สูงกวากอนเรียน ่ ่ (คาเฉล่ีย เทากบ ่ ่ ั 58.30) โดยระดบั
คะแนนพฒันาการแสดงไดด้งัแผนภาพท่ี 1 
   

 
  

แผนประกอบ 1 ผลการเปรยีบเทียบพฒันาการความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงระยะต่างๆ ของการทดลอง (N = 40)

แผนภาพข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าในระยะที ่1 คอืการทดสอบก่อนเรียน กลุม่ตวัอย่างมคีะแนนพัฒนาการความ
สามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 58.30 แต่หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นในระยะที่ 2-5 ตามล�าดับ ซึ่งเป็น
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. เปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของ
นักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80
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ตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ของนักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ80 โดยใช้ one sample t-test

  N คะแนนเต็ม Mean SD % of Mean t Sig. (1-tailed)

หลังเรียน 40 100 81.55 1.260 81.55 7378** 0.0000

**p < .01

จากตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบหลังเรียนของ

กลุ่มตัวอย่างมคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 81.55 เมือ่น�า

มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ ร้อยละ 80 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (p < 0.01) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
4. วิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ของนักเรียนผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสหบทเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์

การวิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนกัเรยีนด�าเนนิการวิเคราะห์พฒันาการความสามารถ
ในการเขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์โดยวิเคราะห์จากแบบ
บนัทกึ “นกักลอนสะท้อนคร”ู ของกลุม่ตวัอย่างทีส่ะท้อน
การเรยีนรูข้องตนเองทีม่ต่ีอการจัดการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีสหบท จากน้ันน�ามาจัดหมวดหมู่ และพิจารณา

ความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อมูล
ท่ีได้จากการวิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎสีหบทช่วยส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวาม
สามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์เนื่องจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอนที่ช่วยพัฒนาความ
สามารถของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1. การฝึกวิเคราะห์งานเขียน และการอ่านผ่าน
มมุมองใหม่ ท่ีเน้นการเปรียบเทียบ เชือ่มโยงความเหมอืน
และความต่างของตัวบทสองตัวบท ส่งผลให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงตัวบท ตลอดจนก�าหนดแนวคิดและ
การใช้ภาษาได้ ดงัตวัอย่างจากบนัทึก “นกักลอนสะท้อน
ครู” ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ
การสอนตามทฤษฎีสหบท ดังต่อไปนี้

“การจัดการเรียนรู้เด่นเน้นสร้างสรรค์ สอนประพันธ์ตามบทเดิมที่ศึกษา 
แล้วอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา สร้างคุณค่าตัวบทใหม่ให้งดงาม”
 “อธิบดี ศรีเลิศ”

“สักวาสร้างสรรค์งานต้องหมั่นคิด ใช้บทเรียนพินิจวิเคราะห์สาร 
ทั้งส�านวนเก่าใหม่จ�าจดจาร ฝึกฝนอ่านตัวบทจนเข้าใจ 
เตรียมตัวพร้อมหลอมแนวร่วมรวมความต่าง แล้วสรรค์สร้างจากขอบเขตที่มีให้ 
จนเชี่ยวชาญช�านาญเขียนโดยเร็วไว สุขสมใจเมื่อได้เรียนเขียนกลอนเอย”

 “กมลวาทิน นวไตรลาภ”

ตัวอย่างแบบบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยง 

ความสัมพันธ์ของตัวบทสองตัวบท และยังส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นเนื่องจาก

ได้รับประสบการณ์จากตัวบทที่ได้อ่านและได้วิเคราะห์นั่นเอง
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2. การร่างงานเขยีนก่อน แล้วจึงเพิม่เนือ้หาต่างๆ อย่างเป็นขัน้ตอน ส่งผลให้นกัเรยีนเข้าใจล�าดบัขัน้ตอนของ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ผลงานได้ ดังตัวอย่างจากบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ซึ่งเป็นการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการสอนตามทฤษฎีสหบท ดังต่อไปนี้

“เรื่องกานท์กลอนฉันขี้ขลาดฉันไม่กล้า แต่วิชานี้จุดไฟในตัวฉัน 
ว่าทุกคนก็แต่งกลอนได้เหมือนกัน ท�าตามขั้นตามล�าดับกับประสบการณ์”

 “ภาณุ สระทองแป้น”
“วางโครงเรื่องดูเหมือนยากล�าบากนัก ครูประจักษ์สอนเป็นขั้นท่านช่วยฉัน 

เปลี่ยนสิ่งใดอะไรคงจงท�าพลัน แล้วสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่อายใคร”
 “วรากร โชติช่วง”

ตัวอย่างแบบบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์จากการเรยีนตามทฤษฎสีหบท ซึง่มขีัน้ตอนการจดัการเรยีน การสอนทีม่ขัีน้ตอนชดัเจน และ

การฝึกให้นักเรียนร่างงานเขียนก่อนลงมือเขียนจริง ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ได้เมื่อพบ

ข้อบกพร่องหรือเมื่อได้รับการประเมินจากเพื่อนและครู เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนการสอนจะท�าให้

สามารถเขียนงานเขียนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
3. การประเมนิร่างงานเขยีนเชงิสร้างสรรค์ทัง้ของตนเองและของเพ่ือน ถอืว่า เป็นการฝึกอ่านประเมนิคุณค่าของ

งานเขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ทัง้ข้อดแีละข้อบกพร่อง เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้จากแบบบนัทกึ “เกลากลอนสะท้อนงาน”  
มาปรับปรุงแก้ไขงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ทันสมัย ที่ครูให้ตัวฉันนั้นศึกษา 
เป็นการฝึกเพื่ออ่านประเมินค่า แล้วค้นหาข้อด้อยและข้อดี 
น�าข้อมูลที่ได้มาย้อนกลับ น�ามาปรับปรุงเพิ่มเติมเต็มที่ 
น�าแนวคิดสู่งานเขียนจนเด่นดี ภูมิใจที่วันนั้นฉันได้เรียน”

 “กิตติยา ผายวงษา”
“คือคันฉ่องส่องบทกลอนสะท้อนงาน คือการอ่านประเมินค่าพาแก้ไข 

ให้รู้ด้านด้อยดีเด่นเป็นเช่นไร แล้วปรับใหม่จนบทกลอนสมบูรณ์ดี”
 “จารุภา แซ่จัง”

ตัวอย่างแบบบันทึก “นักกลอนสะท้อนครู” ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถประเมินงานเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของตนเองและเพื่อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเกิดการยอมรับเพื่อที่จะเรียนรู ้จาก

ความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อน�าผลการให้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงและพัฒนางานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นท่ีได้จากการบันทึก

การเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละครั้ง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทท�าให้นักเรียนสามารถ
วเิคราะห์องค์ประกอบของงานเขยีนในแต่ละครัง้ สามารถเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ของตัวบทจากการอ่านผ่านมมุมอง
ใหม่ สามารถวางโครงเรื่อง แนวคิดในการร่างงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์และประเมินงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้
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จากผลการวิจัยข้างต้นทั้งตอนท่ี 1 ตอนที่ 2 
และตอนที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีสหบทสามารถพัฒนาความสามารถในการ
เขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ได้อย่างแท้จริง 

สรุปผลการวิจัย
1. พัฒนาการความสามารถในการเขียน

ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  
สูงขึ้น หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบท

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จดัการเรยีนการสอนตามทฤษฎสีหบท มีค่าร้อยละ 81.55 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80

3. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 81.55 และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 58.30 ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนการสอนตามทฤษฎี
สหบทมีพัฒนาการความสามารถในการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์สูงขึ้นทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการน�า
ทฤษฎสีหบทและการสอนเขยีนร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์มา
ช่วยในการพฒันาความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชงิ
สร้างสรรค์ให้แก่นกัเรยีนท้ังในด้านเน้ือหา จินตนาการ การ
เรียบเรียงความคดิ ด้านการใช้ภาษา และด้านฉนัทลกัษณ์ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ ทฤษฎสีหบทจะช่วยเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิ
และประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับงานเขียนร้อยกรองให้เกิด
ขึน้กบันกัเรยีน และท�าให้นกัเรยีนมองเหน็แนวทางในการ
สร้างสรรค์งานเขียนร้อยกรองชิ้นใหม่ (Cairney, 1992)

นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ แต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน โดยเร่ิมเนื้อหาจากง่ายไปหายากซ่ึงช่วยให้
ผูเ้รยีนค่อย ๆ  พฒันาความสามารถในการเขยีนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นเป็นล�าดับสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อธิกมาส มากจุ้ย (2553, หน้า 173-175) ที่พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทสามารถเสริม
สร้างความสามารถในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
ได้ เนือ่งจากรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ได้ผ่าน
การพฒันาอย่างเป็นระบบ แต่ละขัน้ตอนมคีวามเกีย่วข้อง
สมัพนัธ์กนั โดยมทีฤษฎสีหบทและแนวคดิการสอนเขียน
เชงิสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคดิพืน้ฐานซึง่ขัน้ตอนแต่ละ
ขั้นท่ีพัฒนาข้ึนนั้นท�าให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์
ของตวับท สามารถเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างตวับท  
วิเคราะห์องค์ประกอบความเหมือนและความแตกต่าง
ของงานเขียนแต่ละประเภทได้ ตลอดจนสามารถสรุป
แนวการสร้างตัวบทใหม่ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ตามแนวคิด Anxiety of Influenceได้ จนเกิดเป็นงาน
เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์นอกจากนี้การจัดการเรียน
การสอนตามทฤษฎีสหบท ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นและเขียนงานได้อย่างอิสระตาม
จินตนาการของนักเรียนเอง

2. ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ด้รับการจดั 
การเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทหลังเรียนมีค่าร้อยละ 
81.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อธิกมาส มากจุ้ย (2553, หน้า 173) ที่พบว่า  
นกัศกึษาทีไ่ด้รับการสอนด้วยทฤษฎสีหบทมคีะแนนเฉลีย่
ความสามารถในการเขยีนภาษาไทยเชงิสร้างสรรค์ในภาพ
รวมคิดเป็น ร้อยละ 77.27 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้  
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แสดงว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทสามารถเสรมิสร้างความสามารถในการเขยีนภาษา
ไทยเชงิสร้างสรรค์ได้ นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธันยา พิทยาพิทักษ์ (2553, หน้า 151) ที่พบว่า  
นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน มีค่าคะแนนความสามารถในการ
อ่านเชิงสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ทฤษฎีสหบทสามารถ
ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์
ได้อีกด้วย นอกจากผลการวิจัยดังกล่าวยังมีเหตุผล
หลายประการที่ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถใน
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
80 หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทดังต่อไปนี้

2.1 นักเรียนได้ฝึกอ่านตัวบทตามแนวทาง
การอ่านผ่านมุมมองใหม่และฝึกเขียน ร้อยกรองอย่าง
สม�า่เสมอ จึงส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชงิสร้างสรรค์ได้ดขีึน้ ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎกีาร
เรียนรู้ของธอร์นไดร์ (Thorndike) ในเรื่องกฎแห่งการ
ฝึกหัด สอดคล้องกับที่ กรรณิการ์ พวงเกษม (2555, 
หน้า 37) กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ การฝึกฝน
บ่อย ๆ จะท�าให้เกิดความแม่นย�า ถ้าได้ท�าบ่อยๆ ความ
ช�านาญจะเกิดขึ้น

2.2 การส่งเสริมให้นักเรียนอ่านงานเขียน
ที่มี เนื้อหาและรูปแบบงานเขียนที่มีความสัมพันธ ์
กับหัวข้องานที่จะเขียนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู ้
ค�าศัพท์ ส�านวนภาษา แนวคิด กลวิธีการน�าเสนอ 
ท�าให้นักเรียนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับงานเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ของตนเองได้ดียิ่งข้ึน ดังท่ี  
Hyland (2003, หน้า 17) ได้กล่าวถึงความส�าคัญ
ของการอ ่านที่ มีต ่อการจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นเนื้อหาสรุปได้ว่า การส่งเสริมให้นักเรียนอ่านงาน
เขียนที่มีแบบ ของภาษาเหมือนกันกับงานที่จะเขียน  
จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู ้ส�านวนภาษา แนวคิดที่

นักเรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนร้อยกรอง
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับในงานเขียน
ร้อยกรองระหว่างเพื่อนกับเพื่อนช่วยให้ผู ้เรียนรู ้ข้อดี
และข้อบกพร่องของงานเขียนตนเอง ตลอดจนทราบ
แนวทางปรับปรงุแก้ไข เพือ่พฒันางานเขยีนร้อยกรองเชงิ
สร้างสรรค์ให้มีคณุภาพมากยิง่ข้ึนซึง่สอดคล้องกบัผลการ
ศกึษาของ Lewis (2003) ทีพ่บว่า ข้อมลูย้อนกลบัท�าให้
ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการทบทวนงานของตนเองมากขึน้ 
อีกท้ังยังช่วยให้เห็นข้อดี ข้อด้อยและแนวทางแก้ไขจน
สามารถพัฒนางานเขียนของตนเองไปทิศทางที่ถูกต้อง

ผลการอภิปรายข ้างต ้น แสดงให ้ เห็นว ่า 
การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบท ช่วยเสริม
สร้างความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ให้กับนักเรียนได้ เมื่อนักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ก็น�าความรู้ความสามารถ
ไปใช้ในการพัฒนางานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
ตนเองตลอดจนพัฒนาให้กลายเป็นงานเขียนร้อยกรอง 
เชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
1. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี

สหบทครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ได้ฝึกเขียนร้อยกรองอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือจะได้พัฒนา
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ดี
ยิ่งขึ้น

2. ครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้างานเขียนที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่มีความสัมพันธ์
กับตัวบทท่ีครูก�าหนดให้เพ่ิมเติม เพ่ือจะได้เห็นส�านวน
ภาษา กลวิธกีารน�าเสนอ แนวคดิ เพ่ือจะได้น�ามาประยกุต์ใช้ 
กับงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของตนได้ดียิ่งขึ้น

3. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี
สหบทครคูวรให้ข้อมลูย้อนกลบัในงานเขยีนของนกัเรยีน 
เพ่ือนักเรียนจะได้ทราบว่าข้อดีและข้อบกพร่องของ
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ตนเอง เพื่อจะได้น�ามาแก้ไขกับงานเขียนร้อยกรองเชิง
สร้างสรรค์ของตนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีสหบทกับกลุ ่มตัวอย่างที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน เพื่อจะได้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎี สหบทสามารถน�าไปใช้จัดกระบวนการเรียน
การสอนกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถแตกต่างกัน
หรือไม่ตลอดจนเพื่อศึกษาความแตกต่างของผลที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างและน�าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสามารถแตกต่างกันต่อไป

2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎสีหบทควบคูกั่บตวัแปรอืน่ เช่น เจตคต ิความ
พึงพอใจ ความคิดเห็น เป็นต้น

3. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีสหบทที่มีผลต่อตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
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การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำาบล จังหวัดกำาแพงเพชร*

Strategy Development for the Management According to Public 

Sector Management Quality Award of Subdistrict Administrative 

Organizations in Kamphaeng Phet Province

พวงรัตน์ ศรีม่วง**

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 2) เพื่อพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด
ก�าแพงเพชร 3) เพือ่ประเมนิกลยุทธ์การบรหิารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพ ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร ได้สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง จ�านวน 18 ข้อ และ
จุดอ่อน 18 ข้อ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส จ�านวน 10 ข้อ และอุปสรรค จ�านวน 10 ข้อ

2. กลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบล จงัหวัดก�าแพงเพชร ทีพ่ฒันาขึน้ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ ค่านยิมร่วม 6 พนัธกจิ 6 เป้าประสงค์ 6 ประเดน็
กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 39 มาตรการ และ 56 ตัวชี้วัด

3. การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ 
มาตรการ และตวัชีว้ดั ในภาพรวม มคีวามสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการยอมรบัได้ในระดบัมาก 
และมากที่สุด 

คำาสำาคัญ: กลยุทธ์/ การพัฒนากลยุทธ์/ การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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Abstract
This research aimed to 1) study state, problems, and factors related to management 

according to public sector management quality award (PMQA) of subdistrict administrative 
organizations in Kamphaeng Phet, 2) develop strategies for the management according to PMQA 
of subdistrict administrative organizations in Kamphaeng Phet, and 3) assess the strategies.

Research results were as follows:
1. The states, problems, and factors related to management according to PMQA in 

Kamphaeng Phet Province, there were internal environments with 18 strengths and 18 weaknesses 
while there were external environments with 10 chances and 10 obstacles.

2. The strategies for the management according to PMQA of subdistrict administrative 
organizations in Kamphaeng Phet Province consisted of vision, shared values, six missions, six 
goals, six strategic issues, nine strategies, 39 measures, and 56 indicators.

3. The results of the assessment of the strategies revealed that a vision, shared values, 
missions, goals, strategic issues, strategies, measures, and indicators were consistent, suitable, 
feasible, and acceptable at a high level and the highest level. 

Keywords: Strategy/ Strategy Development/ Management According to Public sector Management 
Quality Award

บทนำา
จากแนวคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ี

ประเทศไทยได้น�ามาปฏิรูประบบราชการ โดยส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่พบว่า  
สภาพปัญหาระบบราชการไทยมีป ัญหาการทุจริต 
ก�าลังคนไม่มีคุณภาพ ความเก่าของระบบ การบริหาร
แบบรวมศูนย์อ�านาจ กฎ ระเบียบเทคโนโลยี วิธีปฏิบัติ
งานไม่ทันสมัย ค่าตอบแทนสวัสดิการไม่เหมาะสม
ทัศนคติ ค่านิยม แบบดั้งเดิม เกิดแรงผลักดันการปฏิรูป
ระบบราชการ กระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมเรียนรู้ ความเข้มแข็งของภาค
เอกชน ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน วิกฤต
เศรษฐกิจ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 การบริหาร
ราชการที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทาง

ที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐโดยการด�าเนินภารกิจของรัฐจะต้องมี
การเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการด�าเนินงาน  
ทั้งภายในหน่วยงานตนเองและระหว่างหน่วยงาน เพื่อดู
ว่าผลลพัธ์ท่ีว่ามคีวามคุม้ค่ากบัเงนิท่ีลงทุนท่ีเกดิจากภาษี
ของประชาชน ไม่มข้ัีนตอนการปฏบิตัริาชการท่ีเกนิความ
จ�าเป็น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีสะดวก และ
รวดเร็วยิ่งข้ึน มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อเหตกุารณ์ ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

ก ร ะบวนก า รปฏิ รู ป ร ะบบ ร า ชก า ร ขอ ง
ประเทศไทย ท่ีได้มีการผลักดันให้มีการด�าเนินการ
ในช่วงปัจจุบัน ภายใต้กรอบของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่นี้  หากมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องใน
ระยะจะมีผลท�าให้ระบบราชการไทยมีพัฒนาการไป
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ในแนวทางที่พึงประสงค์มากขึ้น อันได้แก่ การเป็น
ราชการท่ีมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 1) เป็นราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าภาษีของประชาชน 
2) เป็นราชการที่ซื่อตรงและโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อตรง 3) เป็นราชการที่มีความรับผิดชอบ รู้จัก
หน้าที่ของตนเอง 4) เป็นราชการที่มีความแน่นอน 
คงเส้นคงวา มีมาตรฐานของการด�าเนินงานและการให้
บริการ 5) เป็นราชการที่มองการณ์ไกล ทันสมัย ทันโลก 
ทนัต่อเหตกุารณ์ ไม่ฝังตวักับการควบคุมหรอืการออกกฎ 
ระเบียบใหม่ ๆ  ขาดการยดืหยุน่ 6) เป็นราชการทีม่คีวาม
มั่นคงกล้าหาญ (เข้มแข็ง) ที่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้าง
ประชาชน ไม่ยอมให้อธรรมมาล่วงล�้าได้ 7) เป็นราชการ
ที่ได้รับความไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน
ว่า เป็นระบบที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม 
8) เป็นราชการที่เข้าใจง่าย และเป็นเพ่ือนประชาชน 
(ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2545, หน้า 17-19) การจัดการ
ภาครฐัแนวใหม่โดยการบรหิารมุง่ผลสมัฤทธิ ์เป็นรปูแบบ
การบริหารที่เน้น ความรับผิดชอบ (Accountability) 
ของรัฐบาลต่อประชาชน จึงเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
สามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน และเครื่องชี้แนวทางใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการปกครองของสังคม
การเมืองอื่น ๆ ให้มีพัฒนาการไปในแนวทางที่มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น หลักธรรมาภิบาล จึงมีสถานะเป็น
ค่านิยมใหม่ทางสังคมท่ีสมควรจะต้องส่งเสริมและเป็น
จดุเร่ิมต้นในการพฒันาให้เป็นจรรยาบรรณของการจัดการ
ปกครองของภาครัฐส�าหรับสังคมการเมืองไทยในช่วง
ศตวรรษที่ 21 (สุพจน์ ทรายแก้ว, ม.ป.ป., หน้า 81-89)

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นหน่วย
ราชการใกล้ชดิประชาชนมากท่ีสดุตัง้ขึน้ เพือ่ดแูลทกุข์สขุ

และให้บริการประชาชนในหมู่บ้านและต�าบลแทนรัฐหรือ
ราชการส่วนกลางที่ไม่สามารถดูแลประชาชน 70,000 
กว่าหมูบ้่านทัว่ประเทศได้อย่างทัว่ถงึ การพฒันากลยทุธ์
การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด
ก�าแพงเพชร จะเป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต�าบลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ราชการท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงจะน�าไปสู ่การบริหารราชการ 
ด้วยความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ท�าให้มีผลการปฏิบัติราชการที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต�าบลและเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ซ่ึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลเอง จนท�าให้ประชาชนมีการยอมรับ 
ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มนีโยบายส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีการ
บริหารจัดการที่ดี 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารงานตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ
ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานตามเกณฑ์การพฒันา
คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐขององค์การบริหารส่วน
ต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 

2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์
การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 

3. เพือ่ประเมนิกลยุทธ์การบรหิารงานตามเกณฑ์
การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 
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กรอบความคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาสรุปเป็นกรอบความคิดในการวิจัย ได้ดังนี้

จงัหวดักาแพงเพชร จะเป็นการพฒันาองคก์ารบริหารสวนตาํบลใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลํ ่

ของงานราชการท่ีจะเกดขึน ซ่ึงจะนาํไปสูการบริหารราชการิ ่้  ดว้ยความคุม้คา เกดประโยชน์สูงสุด ่ ิ

มุงสูผลสมัฤทธิ ทาํใหมี้ผลการปฏิบติัราชการท่ีดีอนัเป็นประโยชน์ตอองคก์ารบริหารสวนตาํบลและ่ ่ ์ ่ ่

เกดประโยชนสุ์ขแกประชาชน ซ่ึงสงผลตอภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารบริหารสวนตาํบลเองิ ่ ่ ่่  จนทาํ
ใหป้ระชาชนมีการยอมรับ ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองท้่ องถิน มีนโยบายสงเสริมองคก์ร่ ่

ปกครองสวนทอ้งถินใหมี้ความเขม้แขง็และมีการบริหารจดัการท่ีดี ่ ่  
 
วตัถประสงค์การวจัิยุ  
 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารงานตามเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ และปัจจยัท่ีเกยวขอ้งกบการบริหารงานตามเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบี่ ั ริหารจดัการ

ภาครัฐขององคก์ารบริหารสวนตาํบล จงัหวดักาแพงเพชร่ ํ   
 2. เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารงานตามเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐขององคก์ารบริหารสวนตาํบล จงัหวดักาแพงเพชร่ ํ   
 3. เพื่อประเมินกลยทุธ์การบริหารงานตามเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐขององคก์ารบริหารสวนตาํบล จงัหวดักาแพงเพชร่ ํ   
 
กรอบความคดิในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสรุปเป็นกรอบความคิดในการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พระราชบญัญติักาหนดแผนํ

และขนัตอนการกระจาย้

อาํนาจใหแ้กองคก์รปกครอง่

สวนทอ้งถิน ่ ่  
พ.ศ. 2542  
- พระราชกฤษฎีกาหลกัเกณฑ ์
การบริหารกจการบา้นเมืองิ  
ท่ีดี พ.ศ. 2546  
- แนวคิด ทฤษฎี การบริหาร 
- แนวคิด ทฤษฎี การบริหาร
จดัการภาครัฐแนวใหม่ 
- แนวคิดเกยวกบการพฒันาี่ ั  
กลยทุธ์ 

การบริหารงานตามเกณฑก์ารพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

ขององคก์ารบริหารสวนตาํบล ่

จงัหวดักาแพงเพชรํ   

ปัจจยัท่ีเกยวขอ้งกบการบริหารงานี่ ั

ตามเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐขององคก์าร

บริหารสวนตาํบล จงัหวดั่

กาแพงเพชรประกอบดว้ยํ  
  - ปัจจยัภายใน  
  - ปัจจยัภายนอก  

กลยทุธ์การบริหารงานตาม

เกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ

ขององคก์ารบริหารสวน่

ตาํบล จงัหวดักาแพงเพชรํ  

การประเมินกลยทุธ์ 
การบริหารงานตามเกณฑ์

การพฒันาคุณภาพ 
การบริหารจดัการภาครัฐ

ขององคก์ารบริหารสวน่

ตาํบล จงัหวดักาแพงเพชรํ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้กลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร สามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบล
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท�าให้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอนัเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ท�าให้ประชาชนและหน่วยงานอื่น ยอมรับใน
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีความ
เข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร มขีอบเขต
ในการศึกษาดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานตามเกณฑ์การ
พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัขององค์การ
บริหารส่วนตำาบล จังหวัดกำาแพงเพชร 

ขอบเขตเนื้อหา 
1. การศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารงาน

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล จงัหวดัก�าแพงเพชร ในด้าน  
1) การน�าองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ 3) การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดผล การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัด
กระบวนการ 7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ

2. การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานตามเกณฑ์การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาค
รัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 
ประกอบด ้วย ป ัจจัยภายในขององค ์การบริหาร
ส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 
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2) บุคลากร 3) การเงนิหรอืงบประมาณ 4) วสัด ุอปุกรณ์ 
5) การจดัการ และปัจจยัภายนอกขององค์การบรหิารส่วน
ต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร ได้แก่ 1) การเมือง กฎหมาย 
2) เศรษฐกิจ 3) สังคมและวัฒนธรรม 4) เทคโนโลยี 
5) ผู้รับบริการ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
สภาพ ปัญหา และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องการบรหิารงาน 

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
งานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐขององค์การบริหารส ่วนตำาบล จังหวัด
กำาแพงเพชร

ขอบเขตเนื้อหา
1. การศึกษาการบริหารงานตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในการบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนา
คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ในด้าน 1)การน�าองค์กร 
2) การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์และกลยุทธ์ 3) การให้ความ
ส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 4) การวัดผล 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การ
ด�าเนินการ

2 .  สภาพแวดล ้อมการบริหารงานตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 
1) สภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน(Weaknesses) 2) สภาพแวดล้อมภายนอกใน
ด้านโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

3. ร่างกลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร ประกอบด้วย 
1) วิสัยทัศน์ 2) ค่านิยมร่วม 3) พันธกิจ 4) ประเด็น
กลยุทธ์ 5) เป้าประสงค์ 6) กลยุทธ์ 7) มาตรการ และ 
8) ตัวชี้วัด

4. การตรวจสอบร่างกลยทุธ์การบรหิารงานตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชรในด้าน
ความสอดคล้อง และความเหมาะสม

ตัวแปรที่ศึกษา
1. การบรหิารงานตามเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐของหน่วยงานท่ีประสบผลส�าเร็จ
2 .  สภาพแวดล ้อมการบริหารงานตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 
1) สภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน(Weaknesses) 2) สภาพแวดล้อมภายนอกใน
ด้านโอกาส (Opportunites) และอุปสรรค (Threats)

3. ร่างกลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 

4. ความสอดคล้องและความเหมาะสมของร่าง
กลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
จังหวัดก�าแพงเพชร

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์การบริหาร
งานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐขององค์การบริหารส ่วนตำาบล จังหวัด
กำาแพงเพชร

ขอบเขตเนื้อหา
การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์

การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร มีขอบเขตเนื้อหา
ในการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ความสอดคล ้อง 2) ความเหมาะสม 
3) ความเป็นไปได้ และ 4) การยอมรับได้

ตัวแปรที่ศึกษา 
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

และการยอมรับได้ของกลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์
การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร
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วิธีการวิจัย
การด�าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) โดยการมส่ีวนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด
ก�าแพงเพชร มีวิธีด�าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาการ
บริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร  
มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหาการ

บริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

งานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครฐัขององค์การบรหิารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 736 คน 

ได้แก่ 1) ท้องถิ่นอ�าเภอ จ�านวน 11 คน 2) บุคลากร

องค ์การบริหารส ่วนต�าบล ประกอบด้วย นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบล รองนายกองค์บริหารส่วน

ต�าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล ปลัด

องค์การบริหารส่วนต�าบล พนักงานส่วนต�าบล จ�านวน 

341 คน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล 

จ�านวน 384 คน ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan; 

บญุชม ศรสีะอาด, 2545, หน้า 43) และใช้วิธกีารสุม่แบบ

หลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) โดย

การใช้แบบสอบถาม ซึง่ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการ

หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหาการ

บริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา

ในระดับปริญญาโทขึ้นไป ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ�านวน 18 คน ประกอบด้วย 

1) ท้องถิ่นอ�าเภอ จ�านวน 2 คน 2) ผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล จ�านวน 8 คน 3) บคุลากร
ได้แก่ พนกังานส่วนต�าบลสงักดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ในเขตจังหวัดก�าแพงเพชร จ�านวน 6 คน 4) ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 
จ�านวน 2 คน โดยการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
สร้างข้อสรุป

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนากลยุทธ์การงานตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร ด�าเนิน
การเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 2.1 ศึกษาการบริหารงานตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ของหน่วยงานที่ประสบผลส�าเร็จ เก็บรวบรวมข้อมูล

จากผู้ให้ข้อมูล ผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วย

งานท่ีประสบความส�าเร็จจ�านวน 3 แห่งๆ ละ 3 คน 

รวม 9 คน 1) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 

3 คน 2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน 3 คน 

3) หัวหน้าส�านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล 

จ�านวน 3 คน โดยการสัมภาษณ์ด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล และ

ร่างกลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

จังหวัดก�าแพงเพชร ด�าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2.2.1 การวิเคราะห์ในการ

บริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
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จัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด
ก�าแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 
19 คน ซ่ึงเป็น 1) ท้องถิน่อ�าเภอ 2) นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล 3) ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 
4) ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล 5) พนกังานส่วนต�าบล 
ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส่วนขององค์การบรหิารส่วนต�าบล
หรือผู้ปฏิบัติงาน 6) ประธานกลุ่มหรือประธานองค์กร
ภาคประชาชน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 2.2.2 การจัดท�าร่างกลยุทธ์

การบริหารงานตามเกณฑ์การพฒันาคณุภาพ การบรหิาร
จัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด
ก�าแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 
15 คน ซึ่งเป็น 1) ท้องถิ่นอ�าเภอ 2) ผู้เชี่ยวชาญ 
3) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 4) ประธานสภา 
5) ปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบล 6) พนกังานส่วนต�าบล
ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าส่วนขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ขัน้ตอนที ่2.3 การตรวจสอบคณุภาพกลยทุธ์

การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด

ก�าแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 

11 คน ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญ โดยการสมัมนาอิงผูเ้ชีย่วชาญ 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์การบริหาร

งานตามเกณฑ์การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาค
รัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 20 คน แบ่งได้ 
2 กลุ่ม กลุม่ที ่1 เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ข้าร่วมการสมัมนาองิ 
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบกลยุทธ์ และกลุ่มที่ 2 เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบเจาะจง โดยการใช้แบบสอบถาม

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. สภาพ ปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด
ก�าแพงเพชร สรุปได้ดังนี้

1.1 สภาพการบริหารงานตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 1) ด้านการน�า 

องค์กร องค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่มีการ

สื่ อสาร และประชาสัมพันธ ์แนวทางการบริหาร  

มีการกระจายอ�านาจความรับผิดชอบหรือมอบอ�านาจ

การตัดสินใจในการด�าเนินงานโดยหนังสือหรือค�าสั่ง

และรายงานผลการด�าเนินการ มีการวางแผนและการ

จัดโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่สอดคล้อง

กับภารกิจองค์การบริหารส่วนต�าบล 2) ด้านการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีการน�าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีกระบวนการจัด

ท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นจากการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 3) ด้านการให้ความส�าคัญกับผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการให้บริการท่ีค�านึง

ถึงความพึงพอใจของประชาชน มีการรับฟังความคิด

เห็นและน�าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ มีการ

จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในการมารับบริการอย่าง

เหมาะสม 4) ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการ

จัดการข้อมูลองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยมีการจัด

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมในการน�า

ไปใช้ มีการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 5) ด้านการ
มุ่งทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร 
โดยมีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการศึกษา การอบรมน�า
ความรูแ้ละทกัษะมาใช้ในการปฏบิตังิาน มกีารธ�ารงรกัษา
บุคลากรให้อยู่ปฏิบัติงาน 6) ด้านการจัดกระบวนการ 
มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานที่เอื้อต่อการที่บรรลุ
เป้าหมาย มีการกระจายอ�านาจ การมอบอ�านาจการ
ตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด�าเนินโครงการ กิจกรรม 
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7) ด้านผลลัพธ์การด�าเนินการประชาชน ผู้รับบริการ 
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
และการให้บริการ ผลการด�าเนินการ ด้านการมุ่งเน้น
ทรพัยากรบุคคล โดยพนักงานส่วนต�าบลทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลส่วนใหญ่ผ่านการเกณฑ์ประเมนิค�ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการ

1.2 ปัญหาการบริหารงานตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร 1) ด้านการน�า

องค์กร มีก�าหนดแนวทางการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การควบคุมภายในและการติดตามผลการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานยังไม่เป็นระบบ

และไม่ต่อเนื่อง 2) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล การจัดท�าแผนยังไม่ครอบคลุม การด�าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลขาดความต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องของระยะ

เวลาเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับล่าช้า 3) ด้านการ

ให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เป็นระบบและ

ไม่ต่อเนื่อง การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้รับบริการไม่ครอบคลุมในภารกิจ 

4) ด้านการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล  

มีวางระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จดัการข้อมลูไม่เป็นระบบ และไม่ครอบคลมุภารกิจ ระบบ
การเช่ือมโยงข้อมลูสารสนเทศ และการแลกเปลีย่นข้อมลู
สารสนเทศ เพื่อการน�าไปใช้ไม่ต่อเนื่องไม่ครอบคลุม
และช้า 5) ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล บุคลากรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ 
และขาดความรู้สึกในการเป็นผู้ให้บริการบุคลากรขาด

ความตระหนักถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 6) ด้านการจัดกระบวนการ การให้บริการไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยีได้อย่างทัว่ถงึ กระบวนการปฏบิตังิานของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลขาดการควบคมุคณุภาพการใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 7) ผลลัพธ์การด�าเนินการ การ
ด�าเนินการบริการสาธารณะได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
และการด�าเนินการการเงิน บัญชี การจัดเก็บรายได้ และ
การพัสดุไม่ถูกต้อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีทิศทาง
ในการพัฒนาไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และอ�าเภอ

1.3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวดัก�าแพงเพชร 

1) ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร ด้าน

ผู ้บริหาร พบว่า มีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการบริหารงานองค์การบริการส่วนต�าบล มีภาวะ
ผู้น�าและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต�าบล ผู้บริหารขาดการควบคุมการบริหารงานท�าให้
การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้าน
บุคลากร พบว่า บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความซ่ือสัตย์
ในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะตรงตามต�าแหน่งและสายงานท่ีปฏิบัติ บุคลากร
ปฏิบัติงานไม่เต็มความรู้ความสามารถขาดจิตส�านึกรัก
องค์กร บคุลากรบางแห่งขาดความรูแ้ละความช�านาญใน
การใช้เครือ่งมอื ครภุณัฑ์และเทคโนโลย ีด้านการเงนิหรือ
งบประมาณ พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลมปีระสทิธภิาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
การจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอในการบริหารงานของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบล ด้านวสัดุ พบว่า มคีวามพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเพือ่การปฏบิติังาน องค์การบรหิารส่วน
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ต�าบลบางแห่งมเีครือ่งมอื เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ในการให้
บริการประชาชน เช่น รถขยะ รถน�้าไม่เพียงพอ ด้านการ
จัดการ พบว่า มีความชัดเจนในการมอบหมายหน้าที่ให้
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่มีการสร้างขวัญ 
ก�าลังใจและแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร 2) ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด
ก�าแพงเพชร ด้านการเมือง พบว่า ระเบียบ กฎหมาย
และนโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการบริหารงานและการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล รัฐบาล จังหวัด 
นักการเมืองบางส่วนมีการเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้อง
มากกว่าประชาชนทัว่ไป ด้านเศรษฐกิจ พบว่า การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจในชุมชนหมู่บ้านและต�าบลเอื้อต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วน ประชาชนมีการว่าง
งานส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�าบล ประชาชนมีหนี้สินจ�านวนมาก และไม่มีที่ดิน
ท�ากินเป็นของตนเองหรือมีน้อยส่งผลต่อการบริหารงาน  
ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ค่านิยม ทัศนคติ ความ
คาดหวงัของประชาชนเอ้ือต่อการบรหิารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล มีการเลือกตั้งที่มีบ่อยและหลายระดับ 
ท�าให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝ่ายมากขึ้นส่งผลต่อการ
บรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ด้านเทคโนโลยี 
พบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่เอื้อต่อการบริหารงานของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบล ไม่มคีวามพร้อมด้านเครอืข่าย
การสื่อสารที่เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ด้านผู้รับบริการ พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผูร้บับรกิารเอือ้ต่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน
ต�าบล ทศันคตทิีไ่ม่ดีของผูร้บับรกิารส่งผลการบรหิารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส�าคัญการมีส่วนร่วม 

2. การพัฒนากลยุทธ ์การบริหารงานตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร สรุปได้  
9 กลยุทธ์ดังนี้ 1) ส่งเสริมผู ้บริหารให้มีการบริหาร

จัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 2) เพ่ิมขีดความสามารถผู้บริหารในการจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์และการน�าแผนยุทธศาสตร์สู ่การ
ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 3) เร่งรัดการก�ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4) ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 5) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดการความรู ้ให้ถูกต้อง ครอบคลุม และ
ครบถ้วน 6) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ
ถกูต้องโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถเข้าถงึข้อมลู
ได้อย่างรวดเร็ว 7) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
สามารถและทักษะท่ีสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล 8) ปรับปรุงระบบการก�ากับ ติดตาม 
ประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตังิาน 9) พฒันาการ
จัดกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

3. การประเมนิกลยทุธ์การบรหิารงานตามเกณฑ์
การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ 
ค่านยิมร่วม พนัธกจิ เป้าประสงค์ ประเดน็กลยทุธ์ กลยทุธ์ 
มาตรการ และตัวชี้วัด ในภาพรวม มีความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการยอมรับได้ใน
ระดับมาก และมากที่สุด 

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นส�าคัญท่ีผู ้วิ จัยน�ามา

อภิปรายตามล�าดับ ดังนี้
1. สภาพ ปัญหาการบริหารงานตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และปัจจัยท่ี
เกีย่วข้องกบัการบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
จังหวัดก�าแพงเพชร อภิปรายผลตามประเด็นได้ดังนี้

1.1 สภาพการบริหารงานตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า องค์การ
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บริหารส่วนต�าบลมีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ

และสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ให้ความส�าคญัในการจดัส�านกังานโดยการจดัหาอปุกรณ์ 

จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และสิ่งอ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลส�าเร็จ

ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยให้พนักงานมีความ

รู้สึกสะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

แนวคิดของรพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ (2550, หน้า 54) 

ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมหลักที่มีผลกระทบต่อการ

ท�างาน พนักงานต้องการส�านักงานที่สะดวก สบาย และ

มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีอุปกรณ์ส�านักงานที่ใช้งาน

และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีวิธีปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

ซึ่งจะท�าให้บรรยากาศการท�างานเป็นมิตรมากข้ึน 

พนักงานควรมีส่วนร่วมในการวางแผนผังส�านักงานและ

สร้างความเป็นส่วนตัวในสถานที่ท�างานของตนเองได้  

จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม  

อนัจะท�าให้ขวญัก�าลงัใจและผลติผลเพ่ิมมากขึน้ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่มีการให้บริการที่ค�านึงถึง

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ

สาธารณะ ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลเก่ียวกับประชาชน

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการรับฟังความ

คิดเห็นและน�าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงการให้บริการ  

จัดส่ิงอ�านวยความสะดวกในการมารับบริการอย่าง

เหมาะสม อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล 

จังหวัดก�าแพงเพชร มีความพยายามที่จะปรับปรุงการ

ให้บริการโดยค�านึงถึงความพึงพอใจของประชาชน 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่เน่ืองจากภารกิจ

ที่หลากหลายยังท�าได้ไม่ครบตามภารกิจที่ก�าหนด 

สอดคล้องกับแนวคิด ของศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 

(2550, หน้า 295) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารต้องทราบถึง

ความต้องการของลูกค้า เน้นถึงความส�าคัญของลูกค้า

และท�าให้เกิดความพึงพอใจ ด้วยการก�าหนดอ�านาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ และแต่งต้ังตัวแทนตลอดจน

การจัดระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์การเพื่อให้

ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารข้อมลูอย่างท่ัวถงึ มกีารทบทวนการ

บริหารงานเพ่ือความเหมาะสม หาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น  

โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศ ในการท�างาน 

ผู้บริหารและพนักงานส่วนต�าบลมี ส่วนร่วมในการจัด

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานให้ในการปฏิบัติงาน และ

จัดท�าแผนอัตราก�าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาท

หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบล มีการพัฒนา

ผู้บริหารและบุคลากร โดยมีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ

การศึกษา การอบรมน�าความรู้และทักษะ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน มีการธ�ารงรักษาบุคลากรให้อยู่ปฏิบัติงาน 

โดยการสร้างขวัญ ก�าลังใจ และจัดสวัสดิการท่ีเหมาะ

สมส�าหรับพนักงานทุกระดับ อาจเป็นเพราะว่า องค์การ

บริหารส่วนต�าบลให้ความส�าคัญในการด�าเนินการด้าน

อาคาร สถานที่ จัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550, 

หน้า 120) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารต้องพยายามใช้การชกัจงูท่ี

ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค�าชม การมอบอ�านาจ การให้โอกาสใน

การบริหารจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมและการให้ความ

ส�าคัญกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

1.2 ป ัญหาการบริหารงานตามเกณฑ์

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า 

องค์การบริหารส่วนต�าบลด�าเนินการควบคุมภายในและ

การติดตามผลการด�าเนินงานยังไม่เป็นระบบและไม่

ต่อเนือ่ง อาจเป็นเพราะว่า จากการทีม่กีารกระจายอ�านาจ  

ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการบริหารงานอย่างอิสระ

ตามกฎหมายก�าหนด ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

ไว้ก่อนท่ีด�ารงต�าแหน่งท�าให้การก�าหนดแนวทางใน

การบริหารขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
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จึงเป็นการบริหารงานท่ีมุ่งตามเป้าหมายของผู้บริหาร

ที่ได้ก�าหนดไว้ดังนั้นจึงไม่ให้ความส�าคัญของการมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการบริหาร และการ

ควบคุมการด�าเนินการการติดตามงาน ซึ่งผู ้บริหาร

ควรให้ความส�าคัญเพราะการควบคุมภายในจะช่วยให้

สามารถด�าเนินการควบคุมการด�าเนินงานให้บรรลุผล

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ สิรินทร์ พันธ์เกษม (2551, หน้า 111) ได้ศึกษา

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินกับการสร้างธรรมาภิบาล

ในองค์การบริหารส่วนต�าบล พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหลายแห่งไม่สามารถจัดให้มีระบบควบคุม

ภายในได้เน่ืองจาก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล

บางแห่งไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน

จึงท�าให้ไม่ให้ความส�าคัญและไม่ศึกษาท�าความเข้าใจ 

ท�าให้ไม่มีการปฏิบัติหรือไม่มีการวางระบบควบคุม

ภายในตามมาตรฐานของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและปัญหาส�าคัญ ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในการจัดท�าแผนยังไม่ครอบคลุม อาจเป็นเพราะว่า 

ผูบ้รหิารและพนกังานมคีวามเข้าใจและการให้ความส�าคญั

ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์น้อย ท�าให้การวางแผน

ยุทธศาสตร์ซึ่งจะเป็นการก�าหนดทิศทางในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ยังไม่ครอบคลุม สอดคล้องกับ วันชัย มีชาติ (2552, 

หน้า 121) ท่ีกล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ

องค์การเป็นขั้นตอนส�าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์

เพราะจะเป็นฐานในการก�าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ

และทิศทางตลอดจนวิธีการด�าเนินงานให้บรรลุตาม

ทิศทางที่ก�าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต�าบลให้บริการ 

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้อย่างทัว่ถงึ กระบวนการปฏบิตังิาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลขาดการควบคุมคุณภาพ

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อาจเป็นเพราะว่า อ�านาจ 

หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีหลาก

หลาย ซ่ึงในภารกิจถ่ายโอนบางงานองค์การบริหารส่วน

ต�าบลมบีคุลากรท่ีช�านาญงานในแต่ละด้านมจี�านวนน้อย  

เมื่อภารกิจมากขึ้นท�าให้การควบคุมการปฏิบัติเป็นไป

อย่างไม่ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล สอดคล้องกับข้อเสนอของ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 

(2552, หน้า 3-27) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะท้อนซึ่งขีดความ

สามารถ ไม่ว่าจะในกรณีภายในประเภท อปท.เดียวกัน 

รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การท�า

หน้าที่ยังมีความแตกต่างของขีดความสามารถในการให้

บริการเป็นอย่างมาก 

1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร มีปัจจัย

ภายในท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นจุดแข็ง คือ ผู้บริหารมีความ

รู ้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบล มีภาวะผู้น�าและมีวิสัยทัศน์ในการ

บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล มีการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบล โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ

ทักษะตรงตามต�าแหน่งและสายงานท่ีปฏิบัติ บุคลากร

ส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีและมีความรับผิดชอบ จุดอ่อน 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขาดการควบคุมการ

บริหารงานท�าให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล ไม่มคีวามรู้ด้านระเบยีบกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่มีการสร้างขวัญ ก�าลังใจ

และแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บคุลากร ไม่มคีวามชัดเจนของระยะเวลาในการปฏบิตังิาน

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลให้บรรลเุป้าหมาย ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายการ

ปฏบิัติงาน การสนับสนุนบคุลากรและงบประมาณในการ
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บริหารงานต่างกนั ท�าให้มกีารบรหิารงาน การด�าเนนิงาน 

การจัดหาคน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ได้ตามสภาพของ

งบประมาณทีไ่ด้รบัในการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลแต่ละแห่ง ส่วนปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้องที่เป็น

โอกาสคือ กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายรัฐบาลเอื้อต่อ

การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล รัฐบาล จังหวัด และอ�าเภอมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

นักการเมืองระดับประเทศและระดับจังหวัดมีการ

แทรกแซงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

นักการเมืองบางส่วนมีการเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้อง

มากกว่าประชาชนทั่วไป ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจในชุมชนหมู่บ้านและต�าบลเอื้อต่อการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล การส่งเสริมอาชีพ 

หรอืการแปรรปูผลผลติ สถานทีจั่ดจ�าหน่ายสนิค้าเพิม่ขึน้ 

เป็นการเพิม่รายได้ของประชาชน ประชาชนมกีารว่างงาน

ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ประชาชนมีหนี้สินจ�านวนมาก และไม่มีที่ดินท�ากินเป็น

ของตนเองหรอืมีน้อยส่งผลต่อการบรหิารงาน ด้านสงัคม
และวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังของ
ประชาชนอาชีพของคนในชุมชนเอื้อต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�าบล และมีหน่วยงานองค์กร 
ในชุมชนหมู่บ้าน ต�าบล และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ความสามัคคี ช่วยเสริมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล ในส่วนการเลือกตั้งที่มีบ่อยและ
หลายระดับ ท�าให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝ่ายมากขึ้น
ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล  
ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหม่เอื้อต่อการบริหาร
งานขององค์การบริการส่วนต�าบล เทคโนโลยีการสื่อสาร
ส่งผลต่อการพฒันาชมุชนขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางแห่งไม่มีความพร้อมด้าน
เครือข่ายการสื่อสารที่เอื้อต่อการบริการงานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล เทคโนโลยีที่ทันสมัยท�าให้บุคลากร
ปฏิบัติงานไม่เต็มที่ มีพฤติกรรมในการติดเทคโนโลยี 
ด้านผู้รับบริการ การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของผู้รับ

บริการเอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�าบล การเพ่ิมช่องทางให้บริการสามารถท�าให้ผู ้รับ
บริการสะดวก และรวดเร็วขึ้น ทัศนคติที่ไม่ดีของผู้รับ
บริการส่งผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�าคัญการมส่ีวนร่วม ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลไม่เหมือนกัน ความคาดหวัง ความต้องการ หรือ
สภาพ ปัญหาของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นไปตามแต่ละพื้นที่ อาจท�าให้องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลมีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะ
ไม่เท่าเทียมกัน และในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นการพิจารณาถึงโอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อ
องค์กร เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถก�าหนดทิศทางของ
องค์การในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

2. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า กลยุทธ์
การส่งเสริมผู้บริหารให้มีบริหารจัดการตามเกณฑ์การ
พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั กลยทุธ์นีม้คีวาม
ส�าคัญเพราะ ผู้บริหารที่ดี และจะประสบความส�าเร็จต้อง
อาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการบริหารเพ่ือการน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การบรหิารงาน และมทีกัษะ มนษุยสมัพนัธ์และมีภาวะผูน้�า
ทีจ่ะน�าองค์กรไปสูเ่ป้าหมายและความส�าเรจ็ โดยสามารถ
ใช้หลักการ วิธีการ ทักษะต่าง ๆ  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลเป็นทีย่อมรบัของสาธารณชน การบรหิาร
จัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐัเป็นมาตรฐานคณุภาพการบรหิารงานองค์กรอย่าง
รอบด้านและต่อเนื่องสามารถน�าไปปรับปรุง และปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลได้ อย่างมี
มาตรฐาน ท�าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลมีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
ด้วยความโปร่งใส ความคุ้มค่า เกิดประโยชน์และมุ่งสู ่
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารราชการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณภัทร คล่องสืบข่าว (2553) ที่ได้ศึกษา
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ความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานท้องถ่ิน ศึกษา
เฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตพื้นที่อ�าเภอ
เมือง จังหวัดตราด พบว่าหากจ�าเป็น ต้องน�าหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงาน
จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร พนักงานและ
ประชาชน ผู้รับ บริการ เพื่อให้การน�าหลักการบริหาร
ดังกล่าวมาใช้บังเกิดผลดีต่อการบริหารงานของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมให้ประชาชน ผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตามขั้นตอนใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยในการพัฒนาท้องถิ่น การส�ารวจ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ต้องได้รับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส�าคัญในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมและความยั่งยืนในการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้อง
กับ สมหมาย แจ่มกระจ่าง และคณะ (2551) ได้ท�าการ
วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณี
ศึกษาการจัดท�าแผนชุมชนเทศบาลบางพระ จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถ
ในการจัดท�าแผนชุมชนระยะ 3 ปี อย่างสอดคล้องความ
ต้องการของชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ได้อย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน  
ส่วนกลยทุธ์การพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู ้ความสามารถ
และทักษะที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบล กลยุทธ์นี้มีความส�าคัญเพราะ บุคลากรเป็นผู้
ปฏิบตังิานเพือ่ให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลประสบความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายทีก่�าหนด การทีท่�าให้บคุลากรปฏบิตัิ
งานอย่างมีคุณค่า มีความรู้สึกในการปฏิบัติงานที่ดี และ
มีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุวัตน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู (2553, หน้า 
107-113) ที่กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบายองค์กร การด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ ต้องให้

ความส�าคัญต่อความเหมาะสมของก�าลังคนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการลด หรือเพ่ิมขนาดองค์กรการพัฒนาบุคลากรให ้
มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และแนวทางการด�าเนิน
งานเพ่ือเป้าหมายขององค์กรท่ีก�าหนดไว้ จะบ่งบอกถึง
ความต้องการด้านสมรรถนะหลักขององค์กร สมรรถนะ
ท่ีเจาะจงของบุคลากร ความสามารถของคนท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย
ของคนในองค์กรโดยรวมท่ีจะช่วยสนับสนุนให้องค์กร
บรรลเุป้าหมายตามนโยบายองค์กรท่ีก�าหนดไว้ เป็นความ
สามารถที่ทุกคนและทุกต�าแหน่งต้องมี ส่วนกลยุทธ์การ
ปรับปรุงระบบการก�ากบั ตดิตาม ประเมนิผล และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน จัดท�าแผนก�ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กลยุทธ์นี้มี
ความส�าคัญเพราะการก�ากับ ติดตาม ประเมินและการ
รายงานผล เป็นการควบคุมคุณภาพสามารถท�าให้ทราบ
ถงึผลการปฏบิตังิานประสบความส�าเรจ็หรอืไม่ การแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ท�าให้มีการน�า
มาทบทวน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และสามารถ
วัดผลการปฏิบัติงาน บอกถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ความ
สามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความเหมาะสม
หรอืไม่ การพจิารณาส่งเสรมิความก้าวหน้าของพนกังาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิราช (2553, 
หน้า 140) ที่กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ให้ทราบถงึผลการท�างานของพนกังานบรรลวุตัถปุระสงค์
หรือไม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานท�าให้ทราบผล
สะท้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นการตัดสินเพ่ือพิจารณาการเพ่ิมข้ึน
ของเงนิเดอืน การส่งเสรมิให้มคีวามก้าวหน้า การโอนย้าย 
หรือการเลิกจ้าง การประเมินผลท�าให้สามารถบอกได้ถึง
พฤติกรรมของพนักงาน ทัศนคติของพนักงาน ทักษะ 
และความรูใ้นการท�างาน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารใน
การสอนงาน การให้ค�าปรึกษาแก่พนักงาน

3. การประเมินกลยุทธ์การบริหารงานตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า 
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การประเมินวิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ และกลยุทธ์ของกลยุทธ์บริหารงานตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
องค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า  
มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
การยอมรับได้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด เนื่องมา
จากกระบวนการพัฒนากลยุทธ์จากการศึกษาสภาพ 
ปัญหา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง และน�าข้อมูลที่ได้มาให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบยืนยัน แล้วน�าไปสู่กระบวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้อง การร่างกลยทุธ์และตรวจสอบกลยทุธ์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป็นไปตามการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตาม
แนวคดิของ สมชาย ภคภาสน์ววัิฒน์ (2553, หน้า 5-15) 
ทีก่ล่าวว่า การวางแผนเชงิกลยทุธ์จะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง
กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  
ยังเป็นการวางแผนอย่างมีระบบ หมายถึง การวางแผน
ที่มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน เป็นการเชื่อมโยงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ จึงสรุปได้ว่ากลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน�า
ไปสู่ การปฏิบัติได้

ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ 
1. องค์การบรหิารส่วนต�าบล จงัหวดัก�าแพงเพชร 

ควรด�าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
บรหิารส่วนต�าบลว่ามจีดุแข็ง จดุอ่อน ปัญหาและอปุสรรค 
เพ่ือน�าข้อมูลมาด�าเนินการทบทวนสถานการณ์ทาง
กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
จังหวัดก�าแพงเพชร ว่าอยู่ในต�าแหน่งสถานการณ์ทาง 
กลยทุธ์ใด ควรเลอืกใช้หรอืปรบัใช้กลยทุธ์ให้เหมาะสมใน
แต่ละองค์การบริหารส่วนต�าบล 

2. ควรท�าการศกึษาวจิยัเพือ่ตดิตามและประเมนิ
ผลการน�ากลยุทธ์การบริหารงานตามเกณฑ์การพัฒนา
บริหารจัดการภาครัฐไปใช้เพ่ือน�าผลการศึกษาไปใช้
ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหาร งานขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษา บุคคลท่ัวไป ผู้ใช้บัณฑิตต่อการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู ่ในระดับมากท่ีสุด
ร้อยละ 80.00 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มีความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 75.00 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนบูรณาการศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับที่มากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตและปรชัญาดษุฎบัีณฑิต สาขาวชิาพฒันบรูณาการศาสตร์ อยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุทุก
ด้านและทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ได้ตอบสนองความต้องการทั้งของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง

คำาสำาคัญ: หลักสูตรเน้นการวิจัย การประกันคุณภาพทางการศึกษา ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

*อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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Abstract
The purpose of this research was to study about the level the opinion of students, 

stakeholders and of the bosses of the graduates toward the instruction of two curriculums; Master 
of Arts program in Integral Development Studies and Doctor of Philosophy Program in Integral 
Development Studies .The questionnaires were used as a research tool for this research where 
the frequency distribution, percentage, mean and standard deviation were used for data analysis

It was found that 80% of the opinions of the stakeholder and 75% the opinions of the 
students toward the instruction of the curriculum of Master of Arts and the instruction of Doctor 
of Philosophy Program in Integral Development Studies respectively showed the highest level of 
satisfaction where the opinions of the graduate students toward both curriculums showed the high 
level of satisfaction in all aspects. Moreover, the opinions of the bosses of the graduates showed 
the highest level of satisfaction in all aspects and all items

As the result of the research, it showed that both curriculums response to the need of both 
students and the bosses of the graduates

Keywords: Research Based Curriculum, Education Management, Satisfaction toward the instruction

บทนำา
กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ทุกประเทศในโลก

เรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวให้ทัน เพราะโลกาภิวัตน์ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่างก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของมนุษย์ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ จึง
เป็นสิ่งที่ท้าทาย ปัจจัยที่เกื้อหนุนที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จ
ในการเผชิญสิ่งที่ท้ายทายคือคุณภาพของมนุษย์ ดังนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ก่อนเป็นล�าดับแรก 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนจึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วนและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานหลักท่ี
มีหน้าที่พัฒนามนุษย์เพื่อออกไปสู่สังคม ประเทศชาติ 
ก็คือหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอน หรือสถาน
ศึกษาที่ต้องหล่อหลอมทั้งด้านความรู ้และคุณธรรม 
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต 
การสร้างสรรค์งานวจัิย การบรกิารวชิาการ การท�านบุ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันการเกิดขึ้นของสถานศึกษา
มีมากมายท้ังของรัฐบาลและของเอกชน รวมท้ังการยก
ระดับฐานะของสถาบันราชภัฎเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จงึเกดิการแข่งขนักนัในด้านการจดัการศกึษานอกจากจะ
ต้องแข่งขนักนัเองระหว่างมหาวทิยาลยัของรฐักบัรฐัแล้ว
ยังต้องแข่งขันกับสถาบันการศึกษาของเอกชนซึ่งเป็น
ความหลากหลายในคณุภาพของสถานศกึษา การแข่งขนั
กันสูงไม่เฉพาะในประเทศเท่านั้นหากแต่แข่งขันกับ
ต่างประเทศด้วย เห็นได้จากการเข้ามาเปิดการเรียนการ
สอนในลกัษณะเป็นวทิยาลยั (campus) ของมหาวิทยาลยั
ที่จากต่างประเทศ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ท่ีสงักัดมหาวทิยาลัยของรัฐ เป็นอีกหน่วยงานหนึง่ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการจัดการศึกษาในลักษณะท่ีต้องแข่งขัน
กับสถาบันการศึกษาอื่น ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาได้
เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอกจ�านวน 4 หลักสูตร  
3 สาขาวิชาประกอบด ้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการการท่องเท่ียว (หลกัสตูร
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นานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ศลิปศาสตร มหาบณัฑติและหลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนส่วนใหญ่เน้นการท�าวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ทีเ่น้นให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งการวิจัย คณะบรหิารศาสตร์
ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการจัดการการศึกษาใน
ระดบับณัฑติศกึษาเพือ่ให้ทันกับการเปลีย่นแปลงภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์

คณะบริหารศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตออก
สู ่สังคมที่มีคุณภาพและพึงประสงค์ของประเทศชาติ 
จ�าเป ็นต้องศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบ
สนองความต้องการของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ  
จึงเป็นค�าถามของผู้วิจัยว่าปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขสู่ความ
ส�าเร็จในการจัดการศึกษา คณะบริหารศาสตร์ประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง ซึ่งในงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์ ประสิว 
(2550) ได้น�าซิปป์โมเดลประเมินระบบทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ
ด�าเนินการ และด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งปัจจัยน�า
เข้าทั้ง 4 ด้านนี้มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากส่งผลต่อ
การจัดคณุภาพทางการศกึษา อกีทัง้งาน วจัิยของสภุทัรา 
เอือ้วงศ์ (2550) ได้กล่าวว่า แนวทางการจัดการศึกษาทีด่ี
ต้องมีระบบประกนัคณุภาพทางการศกึษา โดยทีน่กัศกึษา
เป็นคนดีมีคุณภาพ มีความรู้ มีงานท�า มีเงินเดือนตาม
เกณฑ์ มีความสุข ผู้ประกอบการนายจ้างได้บุคลากรที่ดี  
มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ กิจการ
ประสบผลส�าเร็จได้ก�าไร รับการสนับสนุนทางวิชาการที่
มีคุณภาพ ประชาชน สังคม รัฐบาลได้ทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็นผลผลิตจาก
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ชื่อเสียงด�ารงอยู่ได้

การจัดการศึกษาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์กับ
นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังที่ สุวิมล ว่องวานิช (2542) 
พบว่ากิจกรรมที่ต ้องด�าเนินการส�าหรับการเตรียม
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย ก�าหนดแนวทางใน

การประเมินและรูปแบบการประเมินการจัดการศึกษา 
ร่วมกันจัดหาจัดท�าเคร่ืองมือซึ่งสามารถใช้เคร่ืองมือได้
อย่างหลากหลาย การสร้างหรือการก�าหนดเคร่ืองมือจะ
ต้องค�านึงถึงความสามารถในการวัดได้ การเก็บข้อมูล
ด้านพฤตกิรรมผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องสามารถเกบ็ได้ตลอดเช่น
การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ด้านการวเิคราะห์ข้อมลู
วเิคราะห์ข้อมลูจากการสงัเกต การตรวจวเิคราะห์ผลงาน
หรอืพฤตกิรรมเพือ่ดจูดุเด่น จดุด้อย การวเิคราะห์ข้อมลู
ผูเ้รยีนในภาพรวมซึง่อาจเป็นการวเิคราะห์ระดบัหลกัสตูร
หรือสาขาวิชา ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะต้องน�ามา
แปลความหมายซ่ึงจะต้องก�าหนดระดับของความหมาย 
เพ่ือน�าไปสูก่ารตรวจสอบหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป

งานวิจัยนี้ได้น�าแนวคิดและทฤษฎีมาใช้อาทิ 
ทฤษฎคีวามคาดหวงัเป็นแนวคิดทีต้่องการอธบิายการถงึ
การ ตดัสนิใจในการกระท�าการใดๆ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ที่เน้นว่าบุคคลมีความ
ต้องการท่ีเรียงล�าดับจากพ้ืนฐานไปสู่ระดับสูงสุด และ
ทฤษฎีความพึงพอใจท่ีเน้นอธิบายการแสดงความรู้สึก
เชิงบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีความคาดหวังให้เป็นไป
ในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้ได้รับการตอบสนอง เช่น
นกัศกึษาหากมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
กจ็ะมพีฤตกิรรมให้ความร่วมมอืและยอมรบั ผูใ้ช้บณัฑติ
และผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องหากพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
ของบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
ก็จะแสดงออกในทิศทางที่เป็นบวกด้วยการจ้างงานหรือ
ความไว้วางใจให้ท�างาน หากเกิดความไม่พึงพอใจก็จะ
แสดงออกในรปูแบบตรงกนัข้ามคอืไม่ยอมรบั ไม่เหน็ด้วย 
โดยท่ีงานชิน้นีจ้งึเน้นการอธบิายความพึงพอใจและความ
ต้องการเป็นหลัก

ดังนั้น เพ่ือให้ทราบระดับความคิดเห็นของ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องต่อการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จึงเป็นที่มาของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสตูรเพ่ือให้มัน่ใจว่าหลักสูตรได้พัฒนาคุณภาพ
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ของผู้เรียน โดยที่คุณภาพของหลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต สงัคม ชมุชน ประเทศชาติ 
ให้ได้มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาองค์กร ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
การจดัการเรยีนการสอนในหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มี
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์

3. เพือ่ส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชา 
พัฒนบูรณาการศาสตร์

ความสำาคัญของการวิจัย 
ผลจากการวิจัยสามารถน�าไปเป็นแนวทางได้

ดังนี้
1. คณะบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ได้แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยพจิารณา
จากระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ เพื่อสร้างกิจกรรมหรือ
ปรับปรุงกิจกรรมในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน

2. คณะบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
ได้แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการโดยดูจากความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตในหลักสูตร รวมทั้งแนวทาง
การปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและผู้ใช้บัณฑิต

3. คณะบรหิารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
ปรบัแนวการจัดกจิกรรมในหลกัสตูรและรายละเอยีดของ
หลักสูตร โดยดูจากความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีต่อ
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ และปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ เป็นข้อมูลการพัฒนา
ปรบัปรงุหลกัสตูรเมือ่ครบรอบระยะเวลาให้สอดคล้องกบั
บริบทสังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยครอบคลุมถึงรายละเอียด

ดังต่อไปนี้
มุง่ศกึษาเฉพาะหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

และปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันบรูณาการศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น
แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2553 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552-
31 พฤษภาคม 2553

วิธีดำาเนินการวิจัย
ล� าดั บขั้ นตอนศึ กษาวิ จั ยป ร ะกอบด ้ ว ย 

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรเป้าหมาย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�านวน 
40 ราย จ�าแนกเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
จ�านวน 12 ราย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ�านวน 
28 ราย (งานวิชาการคณะบริหารศาสตร์, 2552) บุคคล
ท่ัวไป จ�านวน 22 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เนื่องจากประชากรของงาน
วิจัยมีจ�านวนน้อย แต่คาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลได้ตรง
ความเป็นจริงของผู้วิจัยได้ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี

คอื แบบสอบถาม โดยสร้างตามขอบเขตของวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิด ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในหลักสูตร
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบจ�านวน 5 ข้อประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด สถานภาพที่
เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ แบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ จ�านวน 12 ข้อ แต่ละข้อมีค�าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล
ประกอบ

ส ่วนที่  3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต ่อ
หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดษุฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ แบบสอบถามเป็นแบบ 
Rating Scale 5 ระดับ จ�านวน 27 ข้อ

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์จากหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนบูรณาการศาสตร์ แบบสอบถามเป็นแบบ Rating 
Scale 5 ระดับ จ�านวน 21 ข้อแต่ละข้อมีค�าถามปลาย
เปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลประกอบ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอความอนุเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อกรอกแบบสอบถาม
2.  น� าแบบสอบถาม ท่ี ได ้ จากประชากร

กลุ่มเป้าหมายเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ 
3. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มา

วิเคราะห์และสรุปผลเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม

เป็นเชิงพรรณนา (Exploratory Research) โดยการ
เจาะลึกเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงเหตุผลเป็นหลัก 
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทางคอมพิวตอร์
ช่วยในการวิเคราะห์สรุปความ ดังนี้

ตอนที่  1 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่วไปของ
ประชากร โดยใช้วธีิประมวลผลทางหลกัสถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่และ
ค่าร้อยละ

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
ใช้วิธีประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา น�าข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) น�าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และการ
บรรยายสรปุผลการด�าเนนิการวจิยั ก�าหนดการให้คะแนน
ค�าตอบของแบบสอบถามดังนี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2541, 
หน้า 99-100)
ระดับความส�าคัญมากที่สุด ก�าหนดให้  5  คะแนน
ระดับความส�าคัญมาก ก�าหนดให้  4  คะแนน
ระดับความส�าคัญปานกลาง ก�าหนดให้  3  คะแนน
ระดับความส�าคัญน้อย ก�าหนดให้  2  คะแนน
ระดับความส�าคัญน้อยที่สุด ก�าหนดให้ 1  คะแนน

จากน้ันหาค่าเฉล่ียของค�าตอบแบบสอบถาม 
โดยก�าหนดเกณฑ์ในการแปลผลดงันี ้(บญุชม ศรสีะอาด, 
2541, หน้า 99-100)

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ให้ความส�าคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง ให้ความส�าคัญ
อยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง ให้ความส�าคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ให้ความส�าคัญ
อยู่ในระดับน้อย
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ให้ความส�าคัญ
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐานได ้แก ่  ร ้อยละ ค ่า เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ ใช ้ในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ

2.1 การหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

(Reliability Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha-Coefficient Method) ของ Cronbach

2.2 การหาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อ 

(Discriminant Power) โดยใช้ Item-total Correlation 

ผลการวิจัย
1. ข ้อมูลทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชา

พัฒนบูรณาการศาสตร์
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชาวไทย  

ร้อยละ 90.00 รองลงมาเป็นนักศึกษาจาก สปป.ลาว 
ร้อยละ 7.50 จ�านวนนักศึกษาในสาขาวิชาส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 70.00 รองลงมา 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 30.00 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 57.50 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 43.50 
มีอายุระหว่าง 53 ปีขึ้นไป ร้อยละ 27.50 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 28-32 ปี อายุระหว่าง 33-37 ปี อายุระหว่าง 
38-42 ปี และอายุระหว่าง 48-52 ปี ร้อยละ 15.00 หน่วย
งานทีส่งักดัของนกัศกึษาส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานทีเ่ป็น
สถาบันการศึกษา ร้อยละ 45.00 รองลงมาจากชุมชน
ฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงหรือเครือข่าย ร้อยละ 32.50 
แหล่งทุนของนักศึกษาส่วนใหญ่มาจาก ทุนส่วนตัว 
ร้อยละ 45.00 รองลงมาเป็นทุนจากหน่วยงานของรัฐ 
ร้อยละ 22.50 

2. ความคิดเหน็จากประชาชนท่ัวไปต่อหลักสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันบรูณาการศาสตร์

พบว่า ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00) มีอายุมากกว่า 35 ปี
ขึ้นไป (ร้อยละ 70.00) ระดับการศึกษาปริญญาตรีมาก
ทีสุ่ด (ร้อยละ 40.00) รองลงมาระดบัปรญิญาโท (ร้อยละ 
30.00) มสีถานทีท่�างานอืน่ๆ มากทีส่ดุ (ร้อยละ 40.00) 
ความคิดเห็นต่อหลักสูตร พบว่า ความเหมาะสมของ
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (36 หน่วยกิต) 
เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 90.00) รองลงมา เห็นด้วย
ในระดับท่ีมาก (ร้อยละ 10.00) ความเหมาะสมของ
ค�าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) เห็นด้วยมาก
ที่สุด (ร้อยละ 80.00) รองลงมา (ร้อยละ 10.00) ความ
เหมาะสมของการก�าหนดให้นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษา
ต้องตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีเป็นท่ียอมรับไม่น้อยกว่า 1 บทความ 
เห็นด้วยมากท่ีสุด (ร้อยละ 20.00) รองลงมา (ร้อยละ 
80.00) ความเหมาะสมของระบบการประกันคุณภาพ
หลกัสตูร เหน็ด้วยมากทีสุ่ด (ร้อยละ 70.00) รองลงมา 
(ร้อยละ 30.00) ความเหมาะสมของหลักสตูรศลิปศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาพัฒนบรูณาการศาสตร์โดยรวม เหน็
ด้วยมากท่ีสดุ (ร้อยละ 80.00) รองลงมา (ร้อยละ 10.00)

3. ความคิดเหน็ของประชาชนทัว่ไปต่อหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 

พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.33) มีอายุมากกว่า 
35 ปีขึ้นไปมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.00) รองลงมามีอายุ
น้อยกว่า 35 ปี (ร้อยละ 50.00) ระดับการศึกษา
ปริญญาโทมากท่ีสุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมาระดับ
ปริญญาเอก (ร้อยละ 33.33) มีสถานท่ีท�างานสถาบัน
การศึกษา มากที่สุด (ร้อยละ 83.34) ความคิดเห็นต่อ
หลักสูตร พบว่า ความเหมาะสมของจ�านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร (48 หน่วยกิต) เห็นด้วยมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 100.00) ความเหมาะสมของค�าอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (Dissertation) เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 
83.34) รองลงมา (ร้อยละ 8.33) ความเหมาะสมของ
การก�าหนดให้นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาต้องตีพิมพ์
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ผลงานทางวิชาการ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 2 บทความและในระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 บทความ เห็นด้วยมากที่สุด 
(ร้อยละ 66.67) รองลงมา (ร้อยละ 16.67) ความ
เหมาะสมของระบบการประกันคณุภาพหลักสูตร เหน็ด้วย
มากที่สุด (ร้อยละ 41.67) รองลงมา (ร้อยละ 33.33) 
ความเหมาะสมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์โดยรวม เห็นด้วยมากที่สุด 
(ร้อยละ 75.00) รองลงมา (ร้อยละ 16.66)

4. ความคิดเหน็ของนักศกึษาท่ีมต่ีอหลักสูตร
ปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาพฒันบรูณาการศาสตร์ 

พบว่า ค่าคะแนนแต่ละด้านอยู ่ในล�าดับท่ี
ปานกลางไปจนถึงมาก โดยเรียงล�าดับค่าคะแนนที่มาก
ทีสุ่ด 2 ข้อแรกในแต่ละด้านดงันี ้ด้านหลกัสตูร มากทีส่ดุ 
คือลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา (x = 4.40) 
รองลงมา ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการใน
การศึกษาอย่างสม�่าเสมอ (x = 4.35) ด้านการเรียน
รายวิชา มากที่สุดคือมีสัดส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(x = 4.44) รองลงมาศึกษาแผนการสอน ค้นคว้าและน�า
เสนองานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
สม�า่เสมอ (x = 4.10) ด้านกิจกรรมทางวิชาการ มากทีส่ดุ 
คอืการน�าเสนอรายงานความก้าวหน้า (Thesis Progress 
Report) คือกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมน�าเสนอ ความ
ก้าวหน้าของงานวิจัยวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา (x = 4.40) 
รองลงมาการเข้าร่วม (Special Lecture) เป็นการ
บรรยายพิเศษในเรื่องต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
(x = 3.40) ด้านกิจกรรมทางวิชาการ มากที่สุดคือ
จัดท�าสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละปี
การศึกษา (x = 3.40) รองลงมา แจ้งสถิติการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาให้รับทราบในทุกภาคการศึกษา 
(x = 2.85) ด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ มากที่สุดคือ 
ผลงานท่ีน�าเสนอในกิจกรรมวิชาการของหลักสูตรมีการ
อ้างอิงแหล่งค้นคว้า (x = 4.05) รองลงมาใช้อุปกรณ์

การเรียน ต�ารา Information Technology อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพต่อการเรียนรู้ และการส่ือสาร
ที่เกิดผล รับทราบข่าวสารทาง e-mail และตอบรับทัน
เวลา (x = 3.95) ด้านการท�าวิทยานิพนธ์ มากที่สุดคือ 
มีการบันทึก วันเวลาและประเด็นการหารือทุกคร้ังท่ีเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษา (x = 4.05) รองลงมารายงานความ
ก้าวหน้าของงานวจิยัต่ออาจารย์ทีป่รกึษาและ Advisory 
Committee (x = 3.95) 

5. ความคิดเห็นความคิดเห็นของผู ้ ใช ้
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนบูรณาการศาสตร์ 

พบว่า ค่าคะแนนแต่ละด้านอยู่ในล�าดับที่มาก
ท่ีสดุทุกข้อ โดยเรียงล�าดบัค่าคะแนนท่ีมากท่ีสดุ 2 ข้อแรก
ในแต่ละด้านดังน้ี ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามลักษณะ
วิชาชีพ มากท่ีสุดคือมีจิตส�านึก รับผิดชอบต่อสังคม
และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ (x = 5) รองลงมา 
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคดิเหน็ผูอ้ืน่ และมคีวามเป็นประชาธปิไตย (x = 5) 
ด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อการท�างาน มากท่ีสดุ
คือ มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงกับต�าแหน่ง
งาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน�า
มาใช้ในวิชาชีพได้ (x = 5) รองลงมามีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
โดยใช้ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา และศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้องได้ (x = 5) ด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการ
ท�างาน มากท่ีสุดคือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ
ท�างาน (x = 5) รองลงมามีความสามารถในการตัดสินใจ 
มไีหวพรบิปฏภิาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยใช้หลกั
วิชาการ (x = 5) 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือ

นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีความคิดเห็น
ต่อหลักสูตรในระดับท่ีดี แสดงว่าหลักสูตรยังคงจัดการ
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ศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการของผู ้เรียนคือ
นักศึกษา ซ่ึงมีสาเหตุจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน
เข้าศึกษาในหลักสูตร ต่างก็มีความคาดหวังที่จะส�าเร็จ
การศึกษาไปเป็นนักวิชาการที่ดีมีคุณภาพจากหลักสูตร
โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ แต่คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติในทุกเรื่องและทุกด้าน โดยเฉพาะในด้าน
ของการศึกษา ปัจจัยที่ส�าคัญ ที่สุดในการศึกษาหลักสูตร
คือองค์ประกอบด้าน “นักศึกษา” เพราะนักศึกษาเป็น
หัวใจของของกระบวนการบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเป็น
ผลผลิตที่สะท้อนถึงคุณภาพในกระบวนการ การจัดการ
เรียนการสอน ซึง่นกัศกึษาทีเ่รียนมคีวามต้องการทีเ่ป็นไป 
ตามทฤษฎีความความต้องการของมาสโลว์ และความ
ต้องการอยู่ในระดับสูงขึ้นมาจากระดับพื้นฐาน และ
ความต้องการของนักศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ตัวนักศึกษาเอง ปัจจัยส�าคัญรองลงมาคือองค์ประกอบ
ด้าน “อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์” ซ่ึงชี้แนะแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษาท�า
หน้าที่คอยก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษา
กลายเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติทักษะตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจจากการใช้บัณฑิต 
ซึ่ งหมายถึงบัณฑิตมีคุณลักษณะที่ เป ็นที่ต ้องการ 
อนัเนือ่งมาจากกจิกรรมของหลกัสตูรทีม่อีาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ์ให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่ นักศึกษา
ให้ความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้และท�าวิทยานิพนธ์ 
คุณสมบัติหรือทักษะเหล่านั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ตัวของนักศึกษา โดยเฉพาะหากนักศึกษามีความตั้งใจ
มุ ่งมั่นในการฝึกฝนพัฒนา แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์จะไม่ได้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดมากนัก  
ก็ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ได้ และ
อกีองค์ประกอบทีส่�าคญัคอืปัจจัยเกือ้หนุน ด้านทรพัยากร 
(ต�ารา วารสาร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(ระบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ) 
ที่ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพของบัณฑิตได้  

จนเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
ความคาดหวงัของผูใ้ช้บณัฑติท่ีตดัสนิใจเลอืกบณัฑติเข้า
มาท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ผู ้ เ กี่ ย วข ้ อ ง ท่ั ว ไป เห็ นคว าม เหมา ะสม
ของโครงสร้างในหลักสูตรว่าเหมาะสมสามารถวัด
คุณภาพได้ ด้วยเงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษาต้อง
ผ่านเงื่อนไขหลายอย่าง อีกท้ังการพัฒนาหลักสูตร 
หลังจากท่ีใช้หลักสูตรแล้วคณะบริหารศาสตร์มีการตรวจ
สอบและประเมินผลอยู ่ตลอดเวลา เพื่อดูการปฏิบัติ
จริงว่าได้ผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรนั้นยังสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคมหรือไม่ นอกจากนี้การ
ให้ความส�าคัญกับการประเมินหลักสูตรยังเป็นวิธีการ
ส�าคัญในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพราะจะท�าให้
ทราบคุณค่าของหลักสูตร และผลที่ได้รับสามารถน�า
ไปปรับปรุงหลักสูตรท้ังระบบ เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จาก
การประเมินผลจะช้ีให้เห็นข้อดีและข้อเสียท่ีเกิดขึ้น  
จึงสามารถช่วยในการวางแผนการสอน ช่วยในการส่ง
เสริมการเรียนของผู้เรียน ช่วยในการปรับปรุงการบริหาร
ในสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร ช่วยใน
การแนะแนวทั้งด้านการเรียนและอาชีพผู้เรียน และช่วย
ชี้คุณค่าของหลักสูตร จากมุมมองที่สะท้อนกลับของ 
ผูเ้กีย่วข้องเป็นไปตามทฤษฎคีวามพงึพอใจคอืการแสดง
ความรู้สึกเชิงบวกและความคาดหวังจากหลักสูตรที่เน้น
การวิจัยของคณะบริหารศาสตร์

สรุปข้อเสนอแนะ 
ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรเปรยีบเทยีบสมัฤทธิผ์ล

และระยะเวลาของการศึกษาท่ีนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา
ตามแผน ว่ามีปัจจัยหรือตัวแปรอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
บ้าง เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัการรบันกัศึกษาใหม่เข้าศกึษา
ในหลกัสตูรทีเ่น้นการวจิยั โดยเฉพาะหากการรบันกัศกึษา
ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกควรรับนักศึกษาที่เคย
เป็นนกัศกึษาทีเ่รียนในแผน ข. คอืการท�าวทิยานพินธ์เพือ่
สามารถต่อยอดได้ในกระบวนการวจิยัในระดบัปรญิญาเอก
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑติมหาวทิยาลยับรูพาตามกรอบแผนอดุมศกึษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 
24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยม และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)

ผลจากการวจิยัปราฎว่า คณุลกัษณะของบัณฑิตมหาวทิยาลยับรูพาตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2556) ที่ควรมีในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคุณลักษณะ ที่โดดเด่น เหมาะแก่การเร่งสร้างให้
เกดิเป็นคณุลกัษณะของบณัฑติ ประกอบด้วย 5 คณุลกัษณะตามล�าดบัความเหน็สอดคล้องกนัของผูเ้ชีย่วชาญ ดงันี้ 
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวชิาชพี และในสงัคม โดยสามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างสร้างสรรค์ มคีวาม
รบัผดิชอบตอ่วิชาชพีและต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพี รูจ้ักเสียสละเอื้อเฟื้อ ยอมรบัความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 2) มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ เข้าใจหลักการและทฤษฎี
พื้นฐานในการท�างาน โดยน�าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และน�าไปประยุกต์พัฒนาในวิชาชีพ 3) มีความ
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร บัณฑิตควรมีทักษะภาษาอยู่ในระดับดี ซึ่งจะต้องมีทักษะทางภาษา 4 ด้าน คือด้าน
ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และสามารถน�าความรู้ทางด้านภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท�างาน
ได้ 4) มีสมรรถภาพ และสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น และมีวิธีการจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม 5) เป็นพลเมืองที่ดีสามารถบริหารความขัดแย้งที่จะ
เกิดขึ้นได้ มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถน�า
ความขัดแย้งมาเป็นโอกาสในการท�างานและการด�าเนินชีวิต

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้น�าทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557298

คำาสำาคัญ: คุณลักษณะของบัณฑิต/ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

Abstract
The purpose of this research was to study the characteristics of undergraduate students 

at Burapha University according to the long range plan (15 years plan) of the Higher Education 
Commission of Thailand. The sample for a qualitative data collection was 24 experts. The tools 
for data collection were interview and questionnaires. The statistical analysis was done using 
mean, median, mode and inter quartile range.

The results of the study were that; the over all finding indicated that the characteristics of 
undergraduate students of Burapha University were found to be highly satisfied, they should be 
promoted and enforced. The characteristics composed of main characteristics they were, 1. Virtue 
and morality of; self, profession and society, be able to work creatively with others, responsible 
to profession and society, persist in professional code of conduct sacrefy, accept individual 
differences, 2. Possessing deep knowledge in a profession, good understanding of theory and 
foundation, applying knowledge for problem solving and for professional development 3. Be able 
to use language for communication, students should have high communicative skill for all 4 skills, 
listening, speaking, reading and writing. Communicate effectively, can utilize communication skill 
for effective work 4. Good mental and physical health, cheerful with positive mind, valuing of self 
and others, can manage stress properly 5. Be a good citizen, can manage conflict, having public 
mind, accepting others’ opinion, be able to solve problem, can turn threat in to opportunity for 
work and living.

Keywords: The characteristics of graduates/ framework of the second 15 year long range plan 
on higher education in Thailand (2008-2022)

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันทิศทางการพัฒนาประเทศ ของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ได้ตระหนกัถงึสถานการณ์และความเสีย่ง  
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายใน
ประเทศ เพื่อสร ้างความพร ้อมทางด ้านกายภาพ
ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับคุณภาพคน 
การเสริมสร้างองค์ความรู้ กลยุทธ์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน พร้อมทั้งให้ความ
ส�าคญักบัการพฒันาคุณภาพคนไทยให้มภูีมคิุม้กันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย สอดแทรกการ

พัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรม
การเกื้อกูลกับการพัฒนาทักษะ ให้คนมีการเรียนรู ้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมท้ังปลูกฝังให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และการพัฒนาคน
ด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ เพ่ือท่ีจะสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนว
โน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่การท�างาน โดย
สร้างจิตส�านึกให้คนไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน (ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555-2559, 2554) แผนพัฒนาการศึกษา
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ระดับอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มคีวาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ปี 2559 ที่ระบุว่า อุดมศึกษา
เป็นแหล่งองค์ความรู้ในการพัฒนาก�าลังคนระดับสูงให้มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559, 2556, 
หน้า 43)

น�าไปสู่การออกแบบบูรณาการและองค์รวมของ
การพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic direction) เป็นไปตามกรอบแผนอดุมศกึษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สาระ
หลักๆ ประกอบ ปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อ
มนษุย์และโลก ระดบัประเทศจนถงึระดบัอดุมศกึษา และ
ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การมีงานท�าและ
ตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงการจัดการความขัดแย้ง
และความรนุแรง การกระจายอ�านาจการปกครอง เยาวชน
ไทย นักศึกษาไทย บัณฑิต ในอนาคต (บทความบริบท
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565, หน้า 2)

โดยเป ้ าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 กล่าวถึงการ “ยกระดับคุณภาพ
อดุมศกึษาไทย เพือ่ผลิตและพฒันาบุคลากรให้มคุีณภาพ
สูต่ลาดอาชีพ และพฒันาศกัยภาพอดุมศกึษาในการสร้าง
ความรูแ้ละวฒันธรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
กบัประเทศ ต่าง ๆ  โดยใช้กลไกของธรรมาภบิาล การเงนิ 
การก�ากับมาตรฐาน และเครอืข่ายอดุมศกึษา บนพืน้ฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพ
เชิงระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตประสิทธิภาพ
ทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม (กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565, 2551)

การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม
กรอบกรอบแผนอุดมศึกษา ก็สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุม
ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร (การประชุมหารือคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2552) โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มกีระบวนการใหม่ๆ ในการเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เป็นพลเมอืงทีม่คุีณค่าของโลก คงไว้ซึง่เอกลกัษณ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บัณฑิต มีดุลยภาพ
ระหว่างเก่งงานและเป็นคนดี โดยเน้นความรับผิดชอบ  
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพงานท่ีมกีารเปลีย่นแปลงได้ด(ีแผนพัฒนาการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559, 2556)

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีอิทธพิลของการสือ่สาร รวม
ทัง้ระบบศึกษาและอตุสาหกรรมสมยัใหม่ การเปลีย่นแปลง
เชิงโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม ความคิด คุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งมีส ่วนส�าคัญท่ีบ่งบอกถึงความดีงาม  
แต่บัณฑิต และนักศึกษาในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง
ท้ังในมติิการใช้ชวีติ การเรยีนรู ้ครอบครวั ตลอดจนภาวะ
เสี่ยงต่างๆ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมภายหลังยุค
อตุสาหกรรมและความทนัสมยั (Post-industrial/ Post-
modern) ซึ่งระบบอุดมศึกษาไทยก็มีการขยายตัวอย่าง
มากมาย ในช่วงระยะไม่ถึง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการ
ขยายจ�านวนการรบันกัศกึษาในแต่ละปีเพิม่ขึน้ซึง่เกดิขึน้
พร้อม ๆ กับการขยายตัวทางกายภาพ คือ ขยายจ�านวน
สถาบันอุดมศึกษา การขยายวิทยาเขต การจัดต้ังคณะ
วชิา/ สถาบนัใหม่ การขยายหลกัสตูรและการจดัการเรยีน
การสอน ตลอดจนการขยายฐานการรับนักศึกษาออกไป
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ต่างประเทศรวมถงึประเทศเพือ่นบ้าน (ไพฑูรย์ สนิลารตัน์ 
และคณะ, 2551)

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยพัฒนา
ทันต่อโลก และกระแสโลกาภิวัตน์ โดยการส่งเสริมให้
บัณฑติเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ เรยีนรูว้ทิยาการคอมพวิเตอร์ 
และการเรียนรู ้จากเทคโนโลยีข่าวสารต่างๆ ส่งเสริม
บัณฑิตให้ใฝ่รู้ และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู ้(Learning Society) เน้นการจัดการ
ความรู ้(Knowledge Creation) เน้นให้บณัฑิตสามารถ
ใช้ชีวิตตามค่านิยมทางตะวันตกที่มีลักษณะเสรี ส่งเสริม
บัณฑิตให้เป็นปัจเจกบุคคล สนับสนุนส่งเสริมให้บัณฑิต 
ทันโลก ทันทุนนิยม ทันนานาชาติ (เก้ือ วงศ์บุญสิน 
และสุวาณี สุรเสียงสังข์, 2547) ซึ่งการจัดการศึกษานี้
จึงเป็นกลไก เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดอาชีพ 
และเมื่อประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน  
ปี 2015 อนาคตการประกอบอาชีพจะส่งผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ แนวโน้มทางการ
แข่งขันระหว่างประเทศ ทางด้านการค้า การตลาด  
การลงทุนก็จะสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ การประกอบอาชีพก็
จะมีผลต่ออนาคตของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะ
บุคคลที่เป็นบัณฑิตซ่ึงจะต้องประกอบอาชีพ ที่มีการ
แข่งขันกันสูงในอนาคต อันเนื่องมาจากประชากรใน
กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนสามารถเข้ามาท�างาน
ได้อย่างเสรี สอดคล้องกับ (เกสร ชินเมธีพิทักษ์) ซึ่ง
กล่าวว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยจะต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของบณัฑติเพือ่การแข่งขนัในอนาคต และ
การสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา โดยเน้นเป้าหมายส�าคัญ
ให้อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับความ
เปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทาง
อาชีพใน รวมทั้งอุดมศึกษาไทยต้องมีศักยภาพในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้อง
ถิ่นไทย ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ
คณะ, 2551, หน้า 54)

การเตรียมความพร้อมเพื่อวางนโยบายพัฒนา
นิสิตเพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นก�าลังส�าคัญของ
ประเทศและเป็นท่ีต้องการของตลาดอาชีพเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาก�าลังคนเพื่อตอบสนองพลวัตรตลาดอาชีพ
ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงคุณลักษณะของบัณฑิต
ก็เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการท�างาน สอดคล้องกับ
การพัฒนาสภาพสังคมผู้ผลิต (Producer society) 
มากกว่าสังคมผู้บริโภค (Consumer society) โดยมุ่ง
เน้นการยกระดับ คุณภาพของบัณฑิต ทุกระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา ที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ซึ่งมหาวิทยาลัยในหลายๆแห่งก็มีการวางนโยบาย
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให ้มีคุณภาพออกสู ่ตลาดอาชีพ 
มหาวิทยาลัยบูรพาก็มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ให้มีคุณภาพ และเปิดหลักสูตรสาขาใหม่ท่ีขาดแคลน 
พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ อุดมศึกษาไป
ยงัภมูภิาค มกีารจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาติ
ท้ังในการระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (แผน
ยทุธศาสตร์มหาวยิาลยับรูพาเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั
สู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. 2553-2562) (กองแผนงาน 
ส�านกังานอธกิารบดี มหาวทิยาลยับรูพา, 2553, หน้า 18)

ข้อมูลจากการประเมินศักยภาพทางยุทธ์ศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยบูรพา แสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่ง
จุดแข็งคือมหาวิทยาลัยมีการสอดแทรกด้านคุณธรรม
จริยธรรมและมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น มีการจัดท�าหลักสูตรร่วมกับ
ผูใ้ช้บณัฑติ เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต 
แต่จุดอ่อนท่ีเป็นจุดส�าคัญและเป็นปัญหาก็คือ การผลิต
บัณฑิต ท่ียังมีความไม่ชัดเจน และไม่เป็นเอกลักษณ์
ในสมรรถภาพของบัณฑิตท�าให้การรับรู ้ของสังคม
ภายนอกยังไม่ชัดเจน และทิศทางการพัฒนาบัณฑิตก็ยัง
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากนัก (แผนยุทธศาสตร์
มหาวิยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ่ความ



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 301

เป็นเลิศ (พ.ศ. 2553-2562) กองแผนงาน ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553, หน้า 33-35) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจข้อมูลภาวการณ์หางาน
ท�าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ท�าการส�ารวจจาก
บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในภาคต้น ภาคปลาย ปีการ
ศึกษา 2553 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2552 อัตราส่วนการได้
งานท�าลดลงร้อยละ 1.57 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2555) 

จากการข ้อมูลการประเมินศักยภาพทาง
ยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาและผลการส�ารวจ
ข้อมูลภาวการณ์หางานท�าของบัณฑิต ท�าให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ซ่ึงเป็นจะข้อมลูในการวางนโยบายในผลติ

บณัฑติให้มคีณุภาพ มคีวามโดนเด่น เป็นเอกลกัษณ์ เป็น
ที่ต้องการของตลาดอาชีพที่หลากหลายในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาถึงคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

บรูพาตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565)

สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาตาม

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็น
อย่างไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาถึงคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ท�าการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เป็นเครื่องมือที่ผสมผสาน ระหว่าง
เทคนิค EFR เทคนิค Delphi 

                         ตวัแปรตน้                                                              ตวัแปรตาม 
 
 
            
 

 
 
 

 
ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการดาํเนินการวจิยั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าหนดขอบเขตการวิจยั ดงันี้ ้ ้ํ  
 1. ขอบเขตดา้นเนือหา้  
   การวิจยัครังนี มุงศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิต้ ้ ่ มหาวิทยาลยับูรพาตามกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยยดึกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา สาระสาํคญั
ของแผนอุดมศึกษาระยาว (2533-2547) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 25551-
2556) แผนพฒันาเศรษฐกจและสงัคมแหงชาติฉบบั ิ ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยับูรพา
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์แนวคิดเกยวกบคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีี่ ั พึงประสงค ์
ทฤษฎีท่ีเกยวขอ้ง อนาคตอุดมศึกษาไทย การวิจยัอนาคต ี่ (Futures Research) เทคนิคการวิจยัแบบ 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การวิจยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ 
งานวิจยัทงัในประเทศและตางประเทศ้ ่  
  2.  การกาหนดกลุมผูเ้ช่ียวชาญ ํ ่ (Panel)   ผูเ้ช่ียวชาญสาํหรับการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดแ้บง้ ้ ่

ออกเป็น 2 กลุม และกาหนดเกณฑใ์นการคกัเลือก ดงัตอไปนี่ ํ ่ ้  
  2.1 ผูท่ี้ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยับูรพา มีความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาการและทางดา้น
คุณลกัษณะของบณัฑิตหรือเป็นผูท่ี้เกยวขอ้งในการสงเสริมและพฒันาบณัฑิี่ ่ ต จาํนวน 14 คน 
  2.2 ผูท่ี้มีวฒิุผูท่ี้ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยับูรพา มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน มีวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกลในการวางแผนหลกัสูตรในการพฒันาบณัฑิต  

1. การศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิต 
    มหาวิทยาลยับูรพาโดย    
    กระบวนการวิจยัอนาคต 
    แบบ EDFR 

คุณลกัษณะของบณัฑิตมหาวิทยาลยั

บูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 

 ผูเ้ช่ียวชาญ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด�าเนินการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการ

วิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยยึดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา 
สาระส�าคัญของแผนอุดมศึกษาระยาว (2533-2547) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
25551-2556) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยับูรพาคณุลกัษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของ
บณัฑติทีพ่งึประสงค์ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง อนาคตอุดมศกึษา
ไทย การวิจัยอนาคต (Futures Research) เทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. การก�าหนดกลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญ (Panel) 
ผู้เชี่ยวชาญส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม และก�าหนดเกณฑ์ในการคักเลือก ดังต่อไปนี้

2.1 ผู ้ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา  

มีความเชี่ ยวชาญทางด ้านวิชาการและทางด ้าน

คุณลักษณะของบัณฑิตหรือเป็นผู ้ที่เกี่ยวข้องในการ

ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต จ�านวน 14 คน

2.2 ผู้ที่มีวุฒิผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

บูรพา มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการ

ท�างาน มวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลในการวางแผนหลกัสตูรใน

การพัฒนาบัณฑิต 10 คน

กลุ่มผู ้เชี่ยวชาญท่ีร่วมในงานวิจัยใช้วิธีการ
คดัเลอืกแบบเจาะจง และผูวิ้จยัก�าหนดผูเ้ชีย่วชาญทัง้สิน้ 
24 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา

3.1 ตัวแปรต้น คือ การศึกษาคุณลักษณะ

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพากระบวนการ วิจัยอนาคต

แบบ EDFR 

3.2 ตวัแปรตาม คอื คณุลกัษณะของบณัฑติ

มหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจยัครัง้นีเ้พือ่ศกึษาคณุลกัษณะของบณัฑติ

มหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) โดยมกีารด�าเนนิการ 
ตามขัน้ตอนการวจิยัอนาคตแบบ EDFR ซึง่ม ี3 ขัน้ตอน 
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย
1. ศึกษาและวิเคราะห์พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565)

2. ติดต่อผสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ศึกษาปัญหาแล้วน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิด

ในการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.
2551-2565)

ขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย
1. ใช้เทคนิค Delphi ในการเก็บข้อมูล เริ่มจาก

การสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลและน�าข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลท่ีได้มาหน่วยงานมา
วิเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 1

2. น�าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่ 1  
เพ่ือตอบแบบสอบถาม จากนั้นน�าแบบสอบถามมา
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วิ เคราะห ์ เพื่ อ เป ็นข ้อมูลทางสถิติและท� าการส ่ ง
แบบสอบถามกลับไปในรอบที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญ

3. ผู ้เชี่ยวตรวจสอบและยืนยันค�าตอบจาก
แบบสอบถามในรอบที่ 2โดยรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็น 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค�าตอบ
เดิม และน�าข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อ
หาข้อสรุป

ขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย
1. น�าค�าตอบจากรอบที่ 2 มาท�าการวิเคราะห์

หาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Q3-Q1) ความสอดคล้อง พิจารณาจากค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ตั้งแต่ 1.25 ลงมา ข้อค�าถามใดไม่สอดคล้อง 
ผู้วิจัยจะตัดออก ไม่น�ามาร่วมสรุปผลการวิจัย

2. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสรปุทัง้หมดมาใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในรอบสุดท้าย เป็นการใช้เทคนิค 
EFR โดยการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์แบบ Optimistic 
realistic scenario และตามด้วย Pessimistic realistic 
scenario แล้วก็ตามด้วย Most probable scenrio

3. ถอดเครื่องบันทึกเสียง แล้วท�าการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาฉันทามติ ของคุณลักษณะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็น

จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR 
(Ethnographic Delphi Future Research) ท�าให้
สามารถสรุปผลการวิจัยปรากฏว่า 

คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ที่น่าจะมีในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
คุณลักษณะที่โดนเด่น เหมาะแก่การเร่งสร้างให้เกิดเป็น

คุณลักษณะของบัณฑิต ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ
ตามล�าดับความเห็นสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ 
และในสังคม โดยสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ บัณฑิตควรมี
คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและต่อสังคม 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รู ้จักเสียสละเอ้ือเฟื ้อ 
และแบ่งปัน (มนี�า้ใจ) พร้อมทัง้ยอมรบัความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล ท�างานอย่างสร้างสรรค์ 

2. มีความรู ้ความสามารถอย่างลึกซึ้งตาม
สาขาวิชาชีพ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ บัณฑิตควรมี
ความรู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ที่จ�าเป็นใน
การท�างาน โดยสามารถน�าความรู้ความสามารถมาใช้ใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพน�าความรู้
ไปประยกุต์และพฒันาในวชิาชพี ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ในการวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 

3. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้บณัฑติควรมทีกัษะภาษาอยูใ่น
ระดับดี ซึ่งจะต้องมีทักษะทางภาษา 4 ด้าน คือด้านฟัง 
พูด อ่าน เขยีน สือ่สารได้อย่างถกูต้อง เพราะภาษาอังกฤษ
เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและท�างาน และบัณฑิตต้อง
สามารถน�าความรู้ทางด้านภาษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท�างานได้

4. มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและ
จติใจ สามารถสรปุได้ดงัต่อไปนี ้บณัฑติควรมสีภาพจติใจ
ที่ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี มองเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น และมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น
ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

5. เป็นพลเมืองที่ดี และสามารถบริหารความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ บัณฑิตควรมีจิตสาธารณะ พร้อม
ท้ังยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีแตกต่างกันโดยใช้
ทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
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ชาญฉลาด และสามารถน�าความขัดแย้งมาเป็นโอกาสใน
การท�างานและการด�าเนินชีวิต

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยตามขั้นตอนดังกล ่าวข ้างต ้น

สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
คุณลักษณะที่โดนเด่น เหมาะแก่การเร่งสร้าง

ให้เกิดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิต ประกอบด้วย 5 
คุณลักษณะตามล�าดับความเห็นสอดคล้องกันของผู้
เชี่ยวชาญ ดังนี้

1. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ 
และในสังคม โดยสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ บณัฑติควรมคีณุลกัษณะในด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และในสังคม สอดคล้องกับ
บทความบริหาร กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 (ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2551) ซึ่งบัณฑิต
ในอนาคตนอกจากจะมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว  
ยังต ้องมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนให้เกิด
ประโยชน์ ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และต่อสังคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รู ้จัก
เสียสละเอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน (มีน�้าใจ) พร้อมทั้งยอมรับ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ท�างานอย่างสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับค�ากล่าวของ จอร์จ เอช.ลอริเมอร์ (อ้างอิง
จาก Stephen R. covey. 2544) ที่กล่าวว่า เบื้องหลัง
ชีวิตอันเปี่ยมด้วยคุณธรรม ย่อมมีหลักการที่หล่อหลอม
ให้ชีวิติเป็นเช่นน้ัน สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของ พีอาเจต์ มีหลักแนวคิดว่า พัฒนาการ
การทางจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามขั้นตอนและขึ้น
อยู่กับวัย จะยอมรับมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือกฎ
เกณฑ์จากผู้มีอ�านาจเหนือตน สอดคล้องกับการศึกษา
ของกัญญารัตน์ หาญสาริกิจ (2551) ที่ศึกษาวิจัยพบว่า
คุณลักษณะของนิสิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สังคมซึง่มหาวทิยาลยัได้ก�าหนดให้นสิติทกุกลุ่มวชิาต้อง
เรียนวิชาพืน้ฐานบงัคบัร่วมกัน ท�าให้นสิติเหน็ถึงคณุค่าใน

รายวิชาต่างๆ ท�าให้นิสิตมีจิตส�านึกท่ีดีในการประพฤติ 
และปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง 

2. มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซ้ึงตามสาขา
วิชาชีพ บัณฑิตควรมีคุณลักษณะในด้านความรู้ความ
สามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพสอดคล้องกับ
บทความบริหาร กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 (ส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2551) แนวโน้ม
ของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย
ทั้งปวง มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงชีวิตงานของบัณฑิต
ในอนาคต ท่ีแตกต่างจากปัจจุบัน อาทิเช่น การท�างาน
โดยมีหลายอาชีพท้ังตลอดช่วงอายุ การท�างานไร้สังกัด 
(Freeland) ความเสี่ยงต่อรายได้ไม่แน่นอน เป็นต้น 
รวมถึงความไม่สอดคล้อง ระหว่างการศึกษา และทักษะ
อาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญ
เฉพาะศาสตร์แล้ว บณัฑติควรมคีวามรู้และเข้าใจหลกัการ
และทฤษฎพีืน้ฐาน ท่ีจ�าเป็นในการท�างาน โดยน�าสามารถ
น�าความรูค้วามสามารถมาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ น�าความรู้ไปประยุกต์ และพัฒนา
ในวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสร้าง
องค์ความรู้ในการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
อย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1965, pp. 321-333) 
อธิบายถึงการจูงใจของบุคคลท่ีกระท�าเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความต้องการความส�าเร็จ โดยมิได้รางวัลตอบแทน  
แต่มีความต้องการความส�าเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ น�าไป
สู ่การพัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างลึกซึ้งเพราะ
ต้องการประสบความส�าเร็จ และยังสอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Constructivism) โดย
มีหลักการท่ีส�าคัญว่า ในการเรียนรู้ผู ้เรียนจะต้องเป็น 
ผู ้กระท�า (Active) และสร้างความรู ้ขึ้นมา (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2552, หน้า 210) โดยเพียเจท์ (Piaget, 
1971, p. 11) กล่าวว่าพัฒนาการของคนเป็นไปตาม
ระดับวุฒิภาวะ (Maturation) เป็นกระบวนที่แน่นอน  
และเป็นการสะสมการเรียนรู้ (Learning) สอดคล้อง
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กับ สุนิสา อิ่มเอิบ (2545) ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะของ
บัณฑิตในทัศนะของอาจารย์ สถาบันราชภัฎร�าไพพรรณี
พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตในทัศนะของอาจารย์  
มองว่าความรู้ด้านความรู้ความสามารถ เป็นคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

3. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
บัณฑิตควรมีคุณลักษณะในด้านความสามารถใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร มีทักษะทางภาษา 4 ด้าน ด้านฟัง พูด 
อ่าน เขยีน โดยครอบคลมุถึงภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ
ภาษาในประเทศอาเซียน สอดคล้องกับบทความบริหาร 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ฉบับที ่2 พ.ศ. 2551-
2565 (ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งบัณฑิตในอนาคตนอกจากจะ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่
ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ฉะนั้น
บัณฑิตต้องมคีวามสามารถในการสือ่สารได้อย่างถกูต้อง
โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและท�างานในระดับดี 
สอดคล้องกบั ศาสตราจารย์วิจิตร ศรสีอ้าน ประธานคณะ
กรรมการจัดการประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 2011 
(โดย ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2554 
08:30 น.) กล่าวว่า เพือ่เตรียมพร้อมบัณฑิตไทยให้รบัมอื
กบัประชาคมอาเซยีน นกัศึกษาจะต้องเตรยีมความพร้อม 
โดยพัฒนาทักษะด้านภาษา ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 
ขณะปฏิบัติงานในต่างประเทศ ความสามารถในการใช้
ภาษาเพือ่การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพกน็�าไปสูก่ารประสบ
ความความส�าเร็จในการท�างานและการด�าเนินชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์อง McClelland 
(1965, pp. 321-333) ทีอ่ธบิายถึงการจูงใจของบุคคลที่
กระท�าการเพือ่ให้ได้มาซึง่ความส�าเรจ็ ความต้องการมติร
สัมพันธ์หรือความรักความผูกพัน เพราะการสื่อสารเป็น
หัวใจหลัก ในการสร้างมิตรสัมพันธ์หรือความรักความ
ผูกพันให้เกิดขึ้นทั้งในการท�างานและการด�าเนินชีวิตท่ี
ประสบความส�าเร็จ 

4. มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ บัณฑิตควรมีคุณลักษณะในด้านสมรรถภาพและ

สขุภาพทีด่ทีัง้ร่างกายและจติใจ บณัฑติต้องมสีมรรถภาพ
ทางร่างกายท่ีสมบรูณ์สอดคล้องกบั กรอบแผนอุดมศกึษา
ระยะยาว 15 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551-2565 (ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ที่วางโครงสร้าง
ของการเรียนรู้ โดยบัณฑิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ทั้งสันทนาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ให้บัณฑิต
มสีนุทรยีภาพของเพือ่นมนษุย์ มจีติใจท่ีร่าเรงิแจ่มใส มอง
โลกในแง่ดี มองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน โดยวิธี
การจัดการกับความเครยีดท่ีเกดิขึน้ในการด�าเนนิชีวติได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของ แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1965, pp. 321-
333) ที่อธิบายถึงการจูงใจของบุคคลที่กระท�าการเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จ เพราะต้องการความส�าเร็จหรือ
ผลสัมฤทธิ์ เพราะการประสบความส�าเร็จได้จะต้องมี
สมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความ
พร้อมในการท�างานน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 
และยังสอดคล้องกับสุนิสา อ่ิมเอิบ (2545) ท่ีศึกษาถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตในทัศนะของอาจารย์ สถาบัน
ราชภัฏร�าไพพรรณีพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตใน
ทัศนะของอาจารย์ มองว่าด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ 
เป็นคุณลักษณะของบัณฑิต

5. เป็นพลเมอืงท่ีด ีและสามารถบรหิารความขดั
แย้งท่ีจะเกิดข้ึนได้ บัณฑิตจะต้องมีคุณลักษณะในด้าน
เป็นพลเมืองท่ีดี และสามารถบริหารความขัดแย้งท่ีจะ
เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับทฤษฎีการขัดแย้งของ Coser 
ได้ชื่อว่าเป็น Conflict Function Model ซึ่งมีแนวคิด
ว่าการขัดแย้งไม่ได้มีแค่ผลเสียอย่างเดียว แต่มีผลใน
ทางสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มพูนสร้างสรรค์บูรณาการและ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ด้วย ฉะนั้นบัณฑิตควรมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างกันโดยใช้ทักษะในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด 
และสามารถน�าความขัดแย้งมาเป็นโอกาสในการท�างาน
และการด�าเนินชีวิตสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551-2565 (ส�านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2551, หน้า 12) ทีร่ะบวุ่า  
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียนพร้อมๆ กับ
หน้าที่ รวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์สร้างและเผยแพร่ 
“ความรู้” ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ผลท่ี
สังคมควรได้รับจากมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิต” ที่เป็น
พลเมืองท่ีได้รับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมา
เป็นอย่างดี

คุณลักษณะของบัณฑิต ทั้ง5 คุณลักษณะ
ตามล�าดับความเห็นสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญเป็น
คุณลักษณะที่โดดเด่น โดยเฉพาะการพลเมืองที่ดี และ
สามารถบริหารความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะใน
ปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งในระดับล่าง 
จนถึงระดับประเทศ ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ให้คุณลักษณะด้านนี้มีความส�าคัญในการเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ ในการท�างานและการด�าเนินชีวิต สอดคล้อง
กับทฤษฎีการขัดแย้งของโคเซอร์ (Coser) ที่กล่าวว่า
กระบวนการ (ทางสังคม) หลายอย่าง เช่นความรุนแรง
ความเบี่ยงเบน ความเห็นคัดค้าน และการขัดแย้งซึ่งถือ

เป็นการท�าลายระบบ แต่หากบัณฑิตมีคุณลักษณะด้านนี้
กจ็ะท�าให้บณัฑติเป็นทัง้คนดแีละคนเก่ง ทีส่ามารถยนือยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยบูรพาควรวางนโยบายในการ

พัฒนาบัณฑิตและก�าหนดคุณลักษณะ ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยให้ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝัง ให้บัณฑิต
เกิดคุณลักษณะของบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย บัณฑิตจะเกิดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเป็น
คุณลักษณะแบบถาวร

2. มหาวทิยาลยับรูพา ควรจดัโครงการ กจิกรรม
ในการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�าการศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความต้องการของประชาคม
อาเซียน

2. ควรท�าการศกึษารูปแบบในการพัฒนาบณัฑติ
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการเป็นประชาคม
อาเซียน
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ผลการใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา*

The Effect of Project-Based Learning Using ICT  

in Career and Technology for Grade 7 Student  

of Piboonbumpen Demonstration School Burapha University

สุภัชชา ศรีชะอุ่ม** 

ดร.มณเทียร ชมดอกไม้*** 

ลัดดา ศุขปรีดี****

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้

ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อศึกษาสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนโดยใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 24 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Cluster sampling) ได้กลุ่มทดลองจ�านวน 1 ห้องเรียน

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
แบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายวิชาคอมพิวเตอร์และการน�าเสนอข้อมลู เวบ็ไซต์ รายวชิาคอมพิวเตอร์และการน�า
เสนอข้อมูล แบบวัดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน แบบประเมินชิ้นงานโครงการ Power Point ของนักเรียน และแบบ
บันทึกอนุทิน ใช้เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า 
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05

*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการมีสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนอยู่ในระดับดี 

คำาสำาคัญ: การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ/ การใช้ไอซีที 

Abstract
The purposes of this research were to compare the achievement of Project-Based learning 

using ICT on Career and Technology Subject Area for Grade 7 students and to study Learners’ 
Competencies of Project-Based learning using ICT on Career and Technology Subject Area for 
Grade 7 students. 

The sample consisted of 24 Grade 7/6 students in the second semester of Academic year 
2013 at Piboonbumpen Demonstration School of Burapha University. The sample was selected 
by Cluster sampling method. 

The instruments used in this study were learning activities of Project-Based learning using 
ICT lesson plans, the achievement test of the course titled Computer and Data Presentation,the 
course titled Computer and Data Presentation website, Learners’ Competencies evaluation form, 
Students’ powerpoint project evaluation form and Students’ learning journal. The experiment in 
the research took 12 hours. Percentage, mean, standard deviation and t-test dependent samples 
were used in this research. 

The research finding were as follows:
1. After the students were taught by utilizing learning activities of Project-Based learning 

using ICT, the posttest score was found statistically significant higher than that of the pretest at 
the .05 level.

2. After the students were taught by utilizing learning activities of Project-Based learning 
using ICT, the Learners’ Competencies was on the high level. The Learners’ Competencies was 
on the highest average score is problems solution capability, communication capability, thinking 
capability, capability in technological, capability in application life skill respective.

Keywords: Project-Based learning/ Using ICT 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
สงัคมยคุปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลง

ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ส่งผลต่อการด�าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจ รวมไปถึงการ
ศึกษา ซ่ึงมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการด�าเนิน
ชีวิตใหม่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก และ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แนวทางในการเรียน
การสอนก็มีแนวทางที่แตกต่างไปจากเดิม คือเป็นยุค
แห่งการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้มี
คณุภาพมากขึน้ ซึง่บคุคลท่ีเกีย่วข้องในแวดวงการศกึษา
ได้ให้ความส�าคัญในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้ดี
ขึ้นเน่ืองจากการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ และเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาชาติ และพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษา
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ครั้งส�าคัญคือ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งก�าหนดโดยกระทรวง
ศกึษาธกิารเพือ่ปฏรูิประบบการศกึษาให้ดขีึน้ โดยมกีรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552, หน้า 2) ท�าให้เกิดรูปแบบการสอน
ใหม่ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวทางในการปฏิรูปการ
ศึกษา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น การเรียน
แบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบบูรณาการ 
เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการสอนใหม่เหล่าน้ี เป็นวิธีการที่
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ และมีทักษะในการ
ด�ารงชีวิต (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2553, หน้า 1) 

การศึกษามีการพัฒนาไปตาม ยุคสมั ยที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้
ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข ในการพัฒนาเยาวชน
ไทยในยุคใหม่จึงต้องเตรียมและสร้างความพร้อมต่อการ
เข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในอนาคต ยุค
ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 - ค.ศ. 2100) ซึ่งจะเห็น
ว่าการศึกษาไทยได้ให้ความส�าคัญต่อแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาไปสู่ยุคศตวรรษที่ 21 คือ การที่กระทรวง
ศกึษาธกิารได้ประกาศใช้หลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาสมรรถนะส�าคัญ
ของนกัเรยีนทัง้ 5 ประการคอื ความสามารถในการสือ่สาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะนักเรียนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีกระบวนทัศน์ในการพัฒนานักเรียน
คือ “กระบวนการเรียนรู้ส�าคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช่
ผูม้อบความรู”้ แต่เป็น “ผูอ้อกแบบกระบวนการเรยีนรูไ้ป
พร้อมกบัเดก็และเยาวชน” ซ่ึงเป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้น
การปฏบิตั ิการลงมอืท�า การเรยีนรูด้้วยตนเองตามความ
สนใจของนักเรียน (เจมส์ เบลลันกา, 2554, หน้า 40)

การพฒันานกัเรยีนในยคุปฏริปูการศึกษา มุง่เน้น
การพัฒนาสมรรถนะส�าคญัของนกัเรยีนท�าให้ทุกรายวชิา
ต้องจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาสมรรถนะส�าคัญของ

นกัเรียน รายวชิาคอมพิวเตอร์กเ็ช่นเดียวกนัจะสอดแทรก
การพัฒนาสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนไปพร้อมกับการ
เรยีนรูส้าระวชิาหลกั ซึง่ต้องมเีครือ่งมอืช่วยในการพฒันา
สมรรถนะส�าคญัของนกัเรยีน เป็นรปูแบบการสอนใหม่ ๆ  
หรือการบูรณาการรูปแบบการสอนที่หลากหลายร่วมกัน 
คือการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นรูป
แบบการสอนทีบ่รูณาการระหว่างไอซที ีและการสอนแบบ
โครงการเข้าด้วยกัน ซึ่งการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ส�าคัญของนักเรียนได้ทั้ง 5 ด้าน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 
2552, หน้า 61)

การน�าระบบไอซีทีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นแนวทางการสอนท่ีท�าให้นักเรียนมีสมรรถนะ
ส�าคญั โดยน�าไอซทีเีข้ามาใช้ในการคดิ การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนา
สมรรถนะของนกัเรยีน ดงัท่ีซมีวัร์ แพพเพร์ิท (Seymour 
Papert) ผูพั้ฒนาแนวคดิการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เป็นแนวคิด
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงานจริง กล่าวไว้ว่า “การสร้าง
ช้ินงานท�าให้เด็กได้ใช้ความรู้” (Amadu, 2011) ซึ่ง
สนับสนุนการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
(Project-based Leaning) โดยชี้ให้เห็นว่านักเรียนมี
ความรู้ได้ด้วยการสร้างชิ้นงาน และการฝึกปฏิบัติ

การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ 
เป็นการน�าไอซีทีมาใช้เป็นเครื่องมือในการท�าโครงการ 
ซึง่ชิน้งานมหีลากหลายรูปแบบแล้วแต่รายวชิาท่ีเรียน เช่น
การท�าสิ่งประดิษฐ์ เกม หุ่นยนต์ คลิปวีดีโอ หนังสั้น สื่อ
มลัตมิเีดยี เป็นต้น ซ่ึงในการน�าไอซทีเีข้ามาใช้ในการเรยีน
การสอนแบบโครงการจะท�าให้นักเรียนมีประสบการณ์
ในการสร้างชิ้นงานมากขึ้นจากการใช้สื่อต่างๆ เช่น การ
สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ วิกิพีเดีย (Wikipedia) กูเกิล 
(Google) ยูทูบ (YouTube) และจากเว็บไซต์หรือแหล่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สื่อเหล่านี้เป็นสื่อการเรียนรู้ใน
ยุคเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่พัฒนาให้มีความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้มากขึ้น เป็นสื่อท่ีเปิดกว้างในการ
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ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ การเข้าถึงข้อมูล 
เมื่อนักเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีแล้ว จะท�าให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การพิมพ์ 
การสร้างงาน การใช้ข้อมูล เช่นการสร้างชิ้นงานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้ระบบไอซีทีเข้ามาช่วยใน
กระบวนการสร้างชิ้นงาน 

การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่แล้วเป็นรายวิชาที่ต้องใช้การ
ปฏิบัติการมากกว่าการบรรยายในชั้นเรียน เช่น รายวิชา
คอมพิวเตอร์เป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติจึงเกิดปัญหา
ในส่วนของการขาดทักษะในการเรียนการสอนเท่าที่ควร 
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนรายวิชาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียน
ขาดทักษะในการเรียนรู ้เช่นทกัษะในด้านการคดิวิเคราะห์
ข้อมูล ทักษะในการสืบเสาะหาข้อมูล ทักษะในการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การ
เช่ือมโยงความรู้ในส่วนขององค์ความรู้ใหม่ ท�าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต�่า 
สังเกตเห็นได้จากผลการการทดสอบการศึกษาระดับ
ชาติขั้นพื้นฐาน หรือที่รู้จักกันคือการสอบ O-NET ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2554 ผล
คะแนนการสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 47.29 
ของจ�านวนผู้เข้าสอบทั้งหมดจ�านวน 788, 119 คน 
ส่วนระดับโรงเรียนน้ัน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลยับรูพา ได้ส่งนักเรยีนเข้าสอบจ�านวน 291 คน 
ผลการสอบ O-Net ของนกัเรยีนคดิเป็นค่าเฉลีย่ท่ี 58.32 
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต�่า จึงควรมีการจัดการเรียนการ
สอนทีส่อดคล้องกบัความต้องการของรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือการเน้นให้นักเรียนมีการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้วยตัวเอง (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน), 2554, หน้า 8)

จากปัญหาข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน�าการ
สอนแบบโครงการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งในการเรียน
การสอนแบบโครงการเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นใน
ส่วนของความคิด การลงมือปฏิบัติ การแสวงหาความรู้
ต่างๆ ด้วยตัวของนักเรียนซึ่งในระหว่างการท�าโครงการ
ก็จะสอดแทรกไปด้วยทักษะในการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย 
เป็นการสอนท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการสอนแบบ
โครงการในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะบูรณาการ
ไอซีทีเข้าไปในการเรียนการสอน โดยจะดูผลที่เกิดขึ้นว่า
หลังจากที่นักเรียนได้รับการสอนแบบโครงการแล้วจะส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการคอมพิวเตอร์กับ
การน�าเสนอข้อมูล หรือไม่มากน้อยเพียงใด และสามารถ
พัฒนาสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนในด้านใดบ้าง เพื่อที่
จะสามารถน�าการสอนแบบโครงการไปปรับปรุง เผยแพร่
ความรู้ต่อไป หรือน�าการสอนแบบโครงการไปปรับใช้ใน
การสอนรายวิชาอื่นๆ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนโดย
ใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ไอซีที ใน

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
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2. สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงการอยู่ในระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 7 ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 1 ห้องเรียน การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง แบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม (Cluster sampling) ได้กลุ่มทดลอง
จ�านวน 1 ห้องเรียน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตวัแปรอสิระ ได้แก่ การใช้ไอซทีใีนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงการ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และสมรรถนะส�าคัญของนักเรียน 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาท่ีใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู ้ด ้วย

โครงการกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา คือวิชาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาวิธีการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง การใช้
โปรแกรม Microsoft Power Point ในการสร้างงานน�า
เสนอแบบต่าง ๆ และพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 
ปฏิบัติการปรับแต่ง จัดท�าข้อมูลเพื่อการน�าเสนอข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ในการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับงาน

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ใช้เวลาในการทดลองจ�านวน 12 คาบ ตัง้แต่วันท่ี 

18 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2557

วิธีดำาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้

ไอซีที เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนท่ีใช้ไอซีที
ในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงการจ�านวนแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใช้ในการสอนจ�านวน 6 แผน แต่ละแผนใช้เวลาใน
การสอนจ�านวน 2 คาบ รวม 12 คาบ คาบละ 50 นาที

2. เวบ็ไซต์รายวชิา คอมพิวเตอร์กบัการน�าเสนอ
ข้อมูล เป็นเนื้อหาการสร้างงานน�าเสนอ

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 
40 ข้อ

4. แบบวัดสมรรถนะส�าคัญ ของนักเรียน
5. แบบประเมินชิ้นงานโครงการ Microsoft 

Power Point ของนักเรียน
6. บันทึกอนุทินของนักเรียน
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้แบบโครงการ

โดยใช้ไอซีที โดยศึกษาข้อมูลรายละเอียดในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมท้ังศึกษา
เทคโนโลย ีหลกัการ ทฤษฎ ีและแนวคดิในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้โครงการโดยใช้ไอซีที อีกทั้งศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ไอซีที จ�านวน 
6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง และน�าแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน�ากลับมา
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึงน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 
5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะ
สม และความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
ตามกรอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาลงความคิดเห็นและให้
คะแนน จากนั้นน�าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 รวมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน�าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลอง
ใช้สอน (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างซ่ึงเป็นนกัเรยีนทีม่สีภาพใกล้เคยีงกบั
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา 
กิจกรรม และเวลา ผลการทดลองพบว่า จากกิจกรรมที่
ก�าหนดไว้นักเรยีนสามารถท�าได้ แต่ควรปรบัภาษาทีใ่ช้ใน
การอธบิายให้เหมาะสม จากน้ันบันทกึอปุสรรคและปัญหา
ระหว่างเรียน สุดท้ายน�าอุปสรรคและปัญหามาปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ แล้วน�าไปใช้จริง
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาคอมพิวเตอร์กับการน�าเสนอข้อมูล โดยศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จากนั้นวิเคราะห์
เนื้อหาและจุดประสงค์ในการเรียนการสอนรายวิชา 
คอมพิวเตอร์กับการน�าเสนนอข้อมูล โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ไอซีที และสร้างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์กับการน�า
เสนอข้อมลูแบบปรนัยจ�านวน 40 ข้อ 4 ตวัเลอืก จากนัน้ 
น�าแบบทดสอบทีส่ร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการควบคมุ
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อ
ค�าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้และแก้ไข ปรับปรุงแบบ
ทดสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ แล้วน�าแบบทดสอบทั้ง 40 ข้อ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct validity) และความเหมาะสมด้านการใช้
ภาษาเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม
กับจุดประสงค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0.80 - 1.00 จากนั้นน�าแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้
พิจารณาตรวจสอบไปใช้กับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�านาจ
จ�าแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ ได้ค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.77 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) 
อยู่ระหว่าง 0.27- 0.73 หาค่าความเที่ยง (Reliability) 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเตอร์
รชิาร์ดสนั (Kuder-Richardson) ได้ค่าความเทีย่งเท่ากบั 
0.90 จากนั้นน�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีรายวชิา
คอมพวิเตอร์กับการน�าเสนอข้อมลู ไปใช้กบันกัเรยีนกลุม่
ตัวอย่าง

3. สร้างเว็บไซต์รายวิชา คอมพิวเตอร์กับ
การน�าเสนอข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลรายละเอียดในการ
สร้างเว็บไซต์ รายวิชา คอมพิวเตอร์กับการน�าเสนอ
ข้อมูล พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยี หลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดในการสร้างเว็บไซต์ ก�าหนดโครงสร้างเว็บไซต์
บทเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์กับการน�าเสนอข้อมูล
และด�าเนินการสร้างเว็บไซต์รายวิชา คอมพิวเตอร์
กับการน�าเสนอข้อมูล แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคมุวทิยานพินธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง 
จากนั้นน�าเว็บไซต์บทเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์กับ
การน�าเสนอข้อมูลต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดียวกันกับท่ีตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู ้แบบโครงการโดยใช้ไอซีทีโดย
ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาลงความคิดเห็นและให้คะแนน 
จากนั้นน�าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียความ
เหมาะสมของเวบ็ไซต์ มค่ีาเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.60 – 5.00  
ซึ่งแบบให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
และน�าเว็บไซต์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไป
ทดลองใช้สอน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่
กลุ ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง  
เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของเวบ็ไซต์ ผลท่ีได้พบว่า 
เนือ้หาของเวบ็ไซต์ รายวชิาคอมพวิเตอร์กบัการน�าเสนอ
ข้อมลูมเีนือ้หาทีค่รบถ้วน แต่ต้องปรบัปรงุเรือ่งภาษาท่ีใช้ 
เทคนิคการสอนชัดเจน มีความเหมาะสม การน�าเสนอมี
การจัดองค์ประกอบเว็บไซต์ได้ดี การใช้เทคนิค การชี้น�า
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แหล่งการเรียนรู้ และช่องทางการเรียนรู้ ชัดเจน ง่ายต่อ
การใช้งาน จากน้ันปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วน�าไป
ทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

4. สร้างแบบวัดสมรรถนะส�าคัญ ของนักเรียน 
โดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะส�าคัญของนักเรียน
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีรายวิชา 
คอมพิวเตอร์กับการน�าเสนอข้อมูล โดยดัดแปลงมาจาก
คู่มือประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของส�านักทดสอบการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ส�านัก
ทดสอบทางการศกึษา, 2555) จากนัน้ก�าหนดโครงสร้าง
ของแบบวัดสมรรถนะส�าคัญของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ีรายวิชา คอมพวิเตอร์
กับการน�าเสนอข้อมูล จ�านวน 40 ข้อ โดยเกณฑ์การ
ประเมินเป็นแบบรูบิกส์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือเกณฑ์
การตัดสินรายสมรรถนะท่ีมีทั้งหมด 3 ระดับ คือ ดี 
พอใช้ ปรับปรุง และเกณฑ์การตัดสินสมรรถนะแบบภาพ
รวมแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
แล้วด�าเนินการตามโครงสร้างที่ก�าหนดจากน้ันน�าแบบ
วัดสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ และน�าเสนอแบบวัดสมรรถนะ
ส�าคัญของนักเรียน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับระดับคุณภาพ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00  
แล้วแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญและจัดท�าแบบ
วัดสมรรถนะส�าคัญ หลังจากนั้นน�าแบบวัดสมรรถนะ
ส�าคัญของนักเรียนไปทดลองใช้กับนักชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนที่คล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อค�าถามแต่ละข้อ 
ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.64 หาค่าความ
เที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ
คูเตอร์ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 จากนั้น
น�าแบบวัดสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง

5. สร้างแบบประเมนิชิน้งานโครงการ Microsoft 
Power Point ของนักเรียนโดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ 
การสร้างแบบประเมินชิ้นงานโครงการ Microsoft 
Power Point ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์กับ
การน�าเสนอข้อมูล จากนั้นก�าหนดโครงสร้างของแบบ
ประเมินชิ้นงานโครงการ Microsoft Power Point ของ
นักเรียนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบรูบิกส์ แบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง จ�านวน 
5 หัวข้อ จากนั้นด�าเนินการสร้างแบบประเมินช้ินงาน
โครงการ PowerPoint ของนักเรียน แล้วน�าเสนอแบบ
ประเมินชิ้นงานโครงการ Power Point ของนักเรียนต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่านเพ่ือหาค่าความสอดคล้อง มค่ีา
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 แล้วแก้ไข
ตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน�าแบบประเมิน
ชิ้นงานโครงการ Microsoft Power Point ไปทดลอง
ใช้กบัมธัยมศึกษาปีที ่1 ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง ผลทีไ่ด้ต้อง
มกีารปรบัปรงุในส่วนของภาษาทีใ่ช้ จากนัน้ปรบัปรงุแบบ
ประเมินชิ้นงานโครงการ Microsoft Power Point ของ
นักเรียนให้สมบูรณ์แล้วน�าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

6. แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน ผู้วิจัยให้
นักเรียนบันทึกอนุทินประจ�าวันของนักเรียนท่ีเกี่ยวกับ
ความรู ้สึกนึกคิด ผลท่ีได้รับ หลังจากเรียนการสอน  
ผลท่ีได้รับหลังจากการท�าโครงการ ความรู้สึกท่ีมีต่อ
การท�าโครงการ เหตุการณ์ระหว่างการท�าโครงการ
หลังจากน้ันผู้วิจัยจะน�าอนุทินของนักเรียนท่ีได้บันทึกไว้
มาด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู สรุปผลข้อมลู และน�าเสนอ
ผลข้อมลูต่อไป โดยหลงัจากการตรวจอนุทนิของนกัเรียน
แล้วนั้นพบว่า สมรรถนะในด้านการสื่อสารของนักเรียน
สามารถเลือกรับและส่งสารได้ ถ่ายทอดความคิดใน
ทัศนคติของตนเองได้ สื่อสารข้อมูลตรงกันระหว่างผู้ส่ง
และผู้รับ ผลของความสามารถในการคดินกัเรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน�ามาใช้ในการด�าเนิน
โครงการได้ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ 
และการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ ผลความสามารถใน



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หน้าที่ 315

การแก้ปัญหานักเรยีนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทีเ่ผชญิใน
ระหว่างการท�าโครงการบนหลกัของเหตผุลและคณุธรรม 
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธี
การแก้ไขปัญหาได้ ผลความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต นักเรียนสามารถน�าความรู้ที่ศึกษาด้วยตนเองไป
ใช้ในการด�าเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
กล้าคิด กล้าท�า กล้าตัดสินใจ และผลความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ีนกัเรยีนสามารถเลอืก และใช้ เทคโนโลยี
ในด้านต่าง ๆ ในการท�าโครงการ ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ในการท�าโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิจัยด�าเนินการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้

ไอซทีใีนการจดัการเรยีนรูด้้วยโครงการ และในการด�าเนนิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองด้วย
ตนเอง พร้อมการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โดยเริ่มจากท�าการทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
คอมพิวเตอร์กับการน�าเสนอข้อมูลที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น  
ก่อนด�าเนินการทดลอง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ต่อไปผู้วิจัย
ด�าเนินการสอนนักเรียนกลุ ่มตัวอย่าง ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ
ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน จ�านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 
ใช้เวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง หลังจาก
ด�าเนินการทดลองครบตามที่ก�าหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู ้ผู ้วิจัยท�าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับ
การทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นผู้วิจัย
ด�าเนนิการประเมนิผลโครงการ Microsoft Power Point 
โดยใช้แบบประเมินผลโครงการ Microsoft Power 
Point ของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังจากนั้นผู้วิจัย
ท�าการวัดสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนโดยใช้แบบวัด
สมรรถนะส�าคัญของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
2. หาค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

แบบประเมนิผลโครงการ Microsoft Power Point ของ
นักเรียน

3. หาค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

4. หาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
แบบวัดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 

5. วิเคราะห์อนุทิน การวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
คุณภาพ

6. เป รียบเทียบค ่ า เฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียนโดยใช้ t-test แบบ Dependent 
ก่อนเรียน และหลังเรียน

ผลการวิจัย
1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ไอซีที ในการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยมีผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 13.46 และหลังเรียน 35.21 
เพิ่มขึ้น 21.75 คะแนน

2. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ไอซีที ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยมีสีมรรถนะส�าคญัของนกัเรยีนอยู่ในระดบั
ดี ได้ค่าเฉลี่ย 3.67

การอภิปรายผล
1. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ไอซีที ในการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยมีผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั .05 ซึง่ระดบั
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ระดับปานกลาง 
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แต่หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการท�าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอยู่ในระดับดี ซึ่งผู้วิจัยได้
ใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบโครงการมาบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กับการน�า
เสนอข้อมลู และเนือ้หาในรายวชิาต่าง ๆ  ทีน่กัเรยีนสนใจ
แนวความคิดของ การ์ดเนอร์ (Gardner) ที่เน้นความ
สนใจ และพรสรรค์ของนักเรียนแต่ละคน (Thomas, 
2012) จะท�าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 
ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น การใช้ไอซีที ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือท�าด้วย
ตนเองตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่ด้วยตัวผู้เรียน
เอง (Constructivism) เป็นการจัดรูปแบบโครงสร้าง
ความรู้ความคิดให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ของแต่ละ
บุคคลท�าให้เกิดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2553, หน้า 
90-95) ซึ่งโลกปัจจุบันเป็นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุค
ดจิทัิล ช่วยตอบสนองและเสรมิทฤษฎีการเรียนรู้คอืทฤษฎี
การเชื่อมต่อ (Connectivism) (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 
2552) ท่ีท�าให้เข้าถึงข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วนอกจาก
นี้การเชื่อมต่อน�ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ 
ท�าให้ให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น โดยมีการต่อยอดจากแหล่ง
ความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากขึ้น

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ไอซีที ในการจัดการ
เรียนรู ้ด้วยโครงการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยในการท�า
โครงการอยู่ในระดบัด ีสงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดคอืค่าเฉลีย่
เท่ากับร้อยละ 70 ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้แบบโครงงานและการใช้
ไอซทีเีข้าด้วยกนัเป็นการเรยีนรู้ในยคุใหม่ทีม่หีลากหลาย
วิธีการในการประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการจัดการศึกษา เพื่อ
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552) 
เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการน�าทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ (ส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2555, หน้า 51-60)

3. นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ไอซีที ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีสมรรถนะส�าคัญของนักเรียนในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี คือระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 
5 สมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการเป็นการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ในอนาคต เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (เจมส์เบลลันกา, 2554) โดยครู
เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน
ไม่ใช่ผู้ให้ความรู้ ส่งผลให้นกัเรยีนคิดเป็น ท�าเป็น และแก้
ปัญหาเป็น น�ามาซึง่การปฏรูิปการศกึษาทศวรรษท่ี 2 ของ
ประเทศไทยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ควร

น�ารปูแบบการสอนโดยใช้ไอซที ีในการจดัการเรยีนรูด้้วย
โครงการน้ีไปใช้ โดยใช้เน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีมีความน่าสนใจ
บูรณาการให้เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนและเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องมี
ความสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

2. ครูผู ้สอนต้องแนะแนวทางในการด�าเนิน
โครงการ โดยต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ อ�านวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมลู ให้ค�า
ปรกึษากบันกัเรยีนในระหว่างการท�าโครงการ และตดิตาม
ผลการด�าเนินโครงการของนักเรียนเป็นระยะ เพื่อให้การ
ด�าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ควร
น�ารปูแบบการสอนโดยใช้ไอซที ีในการจดัการเรยีนรูด้้วย
โครงการนี้ไปใช้ โดยใช้เนื้อหาอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจ
บูรณาการให้เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนและเน้นผู้เรียน
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เป็นศนูย์กลาง ก�าหนดชิน้งานทีเ่หมาะสม สามารถพฒันา
สมรรถนะส�าคัญของนักเรียนได้

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�าวธิกีารสอนโดยใช้ไอซที ีในการจัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงการ ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ บ้าง

2. ควรน�าวธิกีารสอนโดยใช้ไอซที ีในการจดัการ
เรียนรู้ด้วยโครงการ ไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้น
อื่น ๆ บ้าง

3. ควรน�าวธิกีารสอนโดยใช้ไอซที ีในการจดัการ
เรียนรู้ด้วยโครงการไปเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบ
ต่าง ๆ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
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จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติด้วยการเอาใจใส่ 

ดแูลเป็นธรุะ และเข้าร่วมในเรือ่งส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์

ร่วมกันของกลุ่ม โดยหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ท�าให้เกิด

ความเสียหายต่อของส่วนรวม การถือเป็นหน้าที่ในการ

มีส่วนร่วมดูแล การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติ

ของผู้อื่น มุ่งปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการดูแลรักษาของ

ส่วนรวม การรักษาสาธารณสมบัติ 

การรับรู้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการหาแนวทาง

ป้องกันแก้ไข รวมทั้งการรับอาสาท�าบางสิ่งบางอย่าง

เพื่อส่วนรวม มีการแบ่งปันหรือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้

สาธารณสมบัติและไม่ยึดครองมาเป็นของตนเอง

ในยคุปัจจบุนัเป็นยคุทีม่กีารแข่งขนัสงูในทกุด้าน 

จิตสาธารณะจึงอาจลดน้อยลงจากผู้คนท่ีอยู่ในสังคม

ที่มุ ่งแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม 

การปลูกฝังจิตสาธารณะจึงจ�าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

เพ่ือเป็นการปลูกฝังและพัฒนาไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

ต่อไปในอนาคต หนังสือเรื่องสอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ  

มีเนื้อหาส�าคัญเกี่ยวกับการสอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ  

โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 ประเด็นส�าคัญได้แก่

1. ความส�าคัญของจิตสาธารณะ ซ่ึงกล่าวถึง

ความส�าคัญของการมีจิตสาธารณะและผลกระทบของ

การขาดจิตสาธารณะ ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว 

ระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับโลก

2. ความหมายของจิตสาธารณะ กล่าวถึง

ความหมายของค�าท่ีเกี่ยวของกับจิตสาธารณะทั้ง

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จากนิยามของนัก

วิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งจะท�าให้ผู ้

อ่านเข้าใจความหมายของค�าว่า จติสาธารณะและค�าอืน่ๆ  

ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

3. แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และหลัก

ค�าสอนทางศาสนา มีเนื้อหาที่สามารถน�ามาเป็นแนวทาง

การพัฒนาจิตสาธารณะท่ีสอดคล้องกับบริบทของ

สังคมไทยได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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4. ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะ

ของประเทศตะวันตก เป็นแนวคิดที่เป็นหลักสากล  

จึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจิตสาธารณะส�าหรับเด็ก

และเยาวชนไทยเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่าง

ภาคภูมิ

5. สถาบันท่ีควรมีส ่วนร ่วมในการพัฒนา

จิตสาธารณะ กล่าวถึงสถาบันหลักในสังคมที่จ�าเป็นต้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสาธารณะให้แก่สมาชิก

ในสังคม ได้แก่ สถาบันการศกึษาซึง่เกีย่วข้องโดยตรงต่อ

การอบรมสัง่สอน ขดัเกลาเดก็และเยาวชน สถาบันศาสนา

ซึง่เป็นผูน้�าในการปลกูฝังจิตสาธารณะ สถาบันครอบครวั

ซึ่งใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด และสื่อมวลชน  

ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน

6. กลยุทธ์และวิธีการพัฒนาจิตสาธารณะ 

ผูเ้ขียนน�าเสนอวิธกีารต่างๆ ทีใ่ช้ในการพฒันาจิสาธารณะ

ให้ประสบผลส�าเร็จซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

ส่วนประเด็นท่ี 7 ได้แก่ การสอนเด็กให้มีจิต

สาธารณะ ประเด็นที่ 8 การวัดและการประเมินจิต

สาธารณะ และประเดน็สุดทา้ย ไดแ้ก่ ตวัอยา่งกิจกรรม

สร้างจิตสาธารณะ ทั้งสามเร่ืองสุดทา้ยเป็นตวัอย่าง

การสอนและการจดักิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการ

ปลูกฝังและพฒันาจิตสาธารณะให้แก่เด็ก รวมทั้ง 

การวัดผลและประเมินผลการสอนหรือการจัดกิจกรรม

ดังกล่าวว่าก่อให้เกิดจิตสาธารณะขึ้นแก่เด็กที่ได้รับการ

พฒันาพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการมจิีตสาธารณะ ได้แก่ 

การคิดในทางบวก (Positive thinking) คือ คิดในทาง

ที่ดีต่อผู้อื่น การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การมี

ส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้สึกเป็น

ส่วนหนึง่ของสงัคม การอยูร่่วมกนัอย่างกลมกลนื 

เกื้อกูล เป็นธรรมชาติ การท�าตัวเป็นประโยชน์ (Useful) 

คือ เป็นประโยชน์ต่อผู ้อ่ืน ต่อสาธารณะ ต่อสังคม 

ไม่นิ่งดูดาย การไม่เห็นแก่ตัว (Unselfish) คือ การฝึก

เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แบ่งปันของเล่น ของใช้

ให้เพื่อน รู้จักให้ทาน การมีความเข้าใจ (Understand) 

คือ เข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) ไม่ทับถมผู้อ่ืน ไม่ซ�้าเติม

ผู้อื่น การมีใจกว้าง (Broad Mind) คือ มีจิตที่กว้างใหญ่ 

เปิดกว้าง ไม่คบัแคบ รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ รบัฟัง

ข้อมลู แสวงหาความรูใ้หม่อยูเ่สมอ การมคีวามรกั (Love) 

คือ รักเพื่อน รักผู้อื่น เมตตาต่อสัตว์ และพืช และการมี

การสื่อสารที่ดี (Communication) คือ มีมนุษยสัมพันธ์

ทีด่กีบัผูอ้ืน่ และท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ พฤตกิรรมเหล่านี้

จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้อ่าน

ทุกท่านโดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน

เพราะสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

การปลูกฝังและพัฒนาจิตสาธารณะแก่เด็กได้เป็นอย่างดี 

อกีท้ังยงัให้ความรูพ้ืน้ฐานในด้านแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั

จิตสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ครูอาจารย์

ท่ีสนใจในเร่ืองดังกล่าวจึงนับเป็นหนังสือท่ีควรค่าแก่

การอ่านอีกเล่มหนึ่ง
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ใบสมัครสมาชิก/ ต่ออายุ

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ข้าพเจ้า………………………………………………นามสกลุ………………………………………………………

ขอ ( ) สมัครสมาชิกวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

 ( ) ต่ออายุสมาชิกวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

 ( ) 1 ปี ค่าสมาชิก 150 บาท พร้อมนี้ได้ส่ง

 ( ) เงินสด………………….บาท

 ( ) ตั๋วแลกเงิน/ ธนาณัติ ปทฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา สั่งจ่ายในนาม นางศรีวรรณ ยอดนิล

   ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

   อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038 - 102067 โทรสาร 038 - 391043

มีความประสงค์ให้ส่งวารสารไปที่

ชื่อ……………………………………………………นามสกุล……………………………………………….……

ที่อยู่…………………………………………………………………...........……………………………….………

…………………………………….........…………………โทรศัพท์……………………………………….………

 ลงชื่อ………………………….…………

 (…………...……..……………….)

 …………../…………./……..…….

************************************************************************************

สมาชิกวารสารศึกษาและการพัฒนาสังคม

(ส�าหรับเจ้าหน้าที่)
สมาชิกเลขที่………………./………………

เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่……./……../…….. (     ) ฉบับที่....………………...……………………………………

หมดอายุ………../………./………  (     ) ฉบับที่….....…………………..….............…………….……

 (ฉบับสุดท้าย)

 ลงชื่อ…………………………..………...

 (………………..………………….)

 …………../……….…./.………….
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ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1.1 บทความวิจัย

 1.2 บทความวิชาการ

2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์

 2.1 ความยาวของบทความวิชาการ/ บทความวิจัย ไม่เกิน15 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)

 2.2 ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น Angsana  

 2.3 ระยะการกั้นหน้ากระดาษ

 - หัวกระดาษ 1.5 นิ้ว

 - ซ้าย 1.5 นิ้ว

 - ขวา 1 นิ้ว

 - ล่าง 1 นิ้ว

 - หัวข้อใหญ่ชิดซ้าย ตัวหนา ขนาด 16 พอยท์

 - ขนาดตัวอักษรปกติ 16 พอยท์

3. รูปแบบการน�าเสนอบทความวิชาการ

 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. รูปแบบการน�าเสนอบทความวิจัย

 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: สานักพิมพ์. 

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 ส่งเอกสารที่ กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ

พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร QS1 ห้อง408 หรือส่งทางไปรษณีย์ในนาม ภาควิชาการ

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

กรณเีป็นบคุคลภายนอกคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 2,500 บาท 

(ส่งเป็นธนาณัติพร้อมกับการน�าส่งบทความ)

สั่งจ่ายในนาม รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ไปรษณีย์

มหาวิทยาลัยบูรพา)

6. ระยะเวลาในการรอคอย

 6.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่น

กรอง ประมาณ 4 - 12 สัปดาห์

 6.2 เมือ่ได้รบับทความคืนจากกรรมการกลัน่กรองพจิารณาเรยีบร้อยแล้ว กองบรรณาธกิารจะส่งบทความ

ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์

 6.3 เมือ่ผูเ้ขยีนแก้ไขเรยีบร้อยแล้วส่งไฟล์บทความฉบับสมบรูณ์ให้กองบรรณาธกิารฯ โดยวธิส่ีงด้วยตนเอง 

หรือส่งทางอีเมล์ : supukjira@buu.ac.th

 6.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

7. การตีพิมพ์วารสาร

 7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�านวนผู้ขอลง

ครบแล้ว

 7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการ

จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป

หมายเหตุ *วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการ

ฉบับอื่นแล้ว

 ** การขอตพีมิพ์บทความลงในวารสารการศกึษาและการพัฒนาสงัคม จะต้องมรีายการอ้างอิงจากวารสาร

การศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับใดก็ได้ ลงในบทความของผู้ส่งบทความอย่างน้อย 2 รายการ
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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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แบบน�าส่งเอกสาร 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

เรียน  บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ผู้ส่งบทความ (ผูเ้ขยีน/ผูว้จิยั) ชือ่ - สกลุ………………..……….………..……….……………………………..

สังกดั…………………………………….…………ต�าแหน่งทางวชิาการ……………...…..……………………….

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

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

มีความประสงค์ขอส่ง

    บทความวิชาการ จ�านวน 3 ชุด  (    ) มีแผ่น Diskette   (    ) ไม่มีแผ่น Diskette

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

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

    บทความวิจัย จ�านวน 3 ชุด    (    ) มีแผ่น Diskette   (    ) ไม่มีแผ่น Diskette

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

   (     ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………...………………………….…

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

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

ชือ่เรือ่ง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………..……………………………………

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

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

โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

  เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จ�านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

  (กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

ลงนาม…………………………………..

(…………………………………………)

ผู้ส่งบทความ

วันที่………./……………/…………..
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